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

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

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

•

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

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

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

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

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

·s-Gravtnbage. 2 Juli 19-!6.

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

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

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

Dr. H. VAN ROOY.

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

1

1

HET

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

,vena:. het

Balgtach veu,ol',.de, ~

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I

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

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

1

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

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

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

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

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

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

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

778 Jannes Voorman uit Groningen, geb. 10 Mei 1905

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

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

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

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

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

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

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

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

Abonnement1prlj1 f 1.SG p. kwart,
Lo11e nummen

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

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

STUDIO "LELOX"

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

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

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

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

Nieuwe abonne,:nt.oten kWUltn op elke willekeurige datu111 ingaan: vo<K xover de nummers voorradig zljn, ook'
met terugwerkende kracht, doch alleen aan het eind vu een kalendtrkwartaal vervallen.
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r klinken schoten.
Er ontploft een bom.
Doch ditmaal niet in Serajewo, of ergens
elders op de Balkan.
Ook niet in Venezuela, Uruquay, Argentinië of
Bolivia.
Maar in ons eigen, kleine vaderland, dat de
naam heeft een rustig en ordelievend land te zijn.
De ene burger schiet den ander neer en ergens
in ons land wordt een geheimzinnig pakketje afgegeven, dat de schijn moet wekken een onschuldige Sint Nicolaas-verrassing te zijn. Behulpzame
burgers zijn onmiddellijk bereid mee te helpen aan
zo'n verrassing en brengen het bereidwillig aan
het opgegeven adres, waar het, wanneer het door
de nieuwsgierige familieleden geopend, een helse
machine blijkt te zijn, die enkele mensen dodelijk
verwondt en anderen ernstig letsel toebrengt.
Op een andere plaats ontstaat een explosie, die
ernstige schade aanricht, waarbij talrijke kostbare ruiten sneuvelen, waarbij men moeilijk kan
denken aan een verkeerde interpretatie van de
landelijke actie: .,Ruiten is troef".
Nu hier, dan daar, wordt een schot uit pistool
of sten-gun gelost, waarbij men niet kan aannemen, dat het daden van beroeps-misdadigers betreft, al blijken er ook onder hen te zijn, die zich
meer co meer vao ê:lergclijkc methoden gaan b<'dienen.
Wie doordringt tot de achtergrond van meerdere
van deze aanslagen, moet tot de conclusie komen,
dat dikwijls oud-illegale werkers op deze wijze
trachten "recht te doen", omdat zij vrezen - en
dikwijls helaas niet ten onrechte - dat het recht
langs de ordelijke wegen niet zijn loop zal hebben.
Tegen dH nemen van het recht der wrake in
eigen !!and nu, kan niet met genoeg klem worden gewaarschuwd. Al heeft men ook de beste
bedoelingen, ja, sterker, al zou er in een bepaald
geval alle aanleiding zijn iemand met de dood te
doen boeten voor hetgeen hij in bezettingstijd
misdreef, op deze wijze dient men niet het recht,
doch het onrecht; bevordert men niet de orde,
doch brengt de chaos. Wie doelbewust naar dit
wapen grijpt, zaait de kiemen van de revolutie
Wil men, op dit pad doorgaand, consequent blijven, dan kan men het niet laten bij een geval,
waarvan men persoonlijk iets weet, doch moet men
gaan speuren naar meerdere gevallen, die oogctwijf eld bij dozijnen te vinden zijn. Dan zou men
- versta ons wel consequent blijvend - de verantwoordelijke personen voor elk geval, dat niet
naar recht veroordeeld wordt, niet ongemoeid
kun-;en laten.
Wij brengen dit naar voren om duidelijk te laten
zien, welk een heilloze weg hier gevolgd wordt.
Het zij verre van ons bier nu de staf te wtllen
breken over de mensen, die in onze dagen tot daden kwamen als wij boven omschreven. Wij kunnen ons zo goed indenken de impulsen, welke
hun daad beheersten. Ze hebben dikwijls gestaan
in het brandpunt van de strijd, waarin het "oog
om oog en tand om tand" door het ontbreken
van elke rechtsorde dikwijls noodgedwongen moèst
worden aanvaard. Zij hebben rondom hun vrienden zien vallen, door vuig verraad en dikwijls
dragen zij de· overtuiging met zich, te weten, wie
de dader is. De bewijzen zijn vaak moeilijk te le-

..

•

ONVEILIG SIGNAAL
,.~ren. Het komt ook voor dat processtukken op
onverklaarbare wijze verdwijnen en verdachten,
die men voor goed achter de gevangenistralies
verwachtte, weer op straat ziet flaneren. Dan
spreekt bij sommigen van deze oud-illegal en ·en vergeet niet, dat het altijd nog maar een
uiterst gering percentage is van alle verzetslieden, dat daartoe komt - niet langer het verstand
en de zin voor orde. Zij worden slachtoffer van
de eigen impulsen en kiezen de weg van hd onr echt en de wanorde, omdat zij de rechteloosheid
niet willen dulden.
Natuurlijk spreekt daarin mee ~en ~?mplex. van
reacties, zoals deze in de bezethngstiJd groeiden,
t oen het vuurwapen in Yele situaties de enig mo·
gelijke oplossing bracht; toen men zich alleen zeker van z'n zaak voelde als de hand het pistool
omklemd hield; toen het zien van onrecht onmiddellijke reactie van ons vroeg, omdat het anders
niet meer ongedaan te maken was. Doch dat alles
was alechts geoorloofd. ,;,md:it wij in een volko•
men rechteloze samenleving waren beland. En
het kenmerkend verschil met de toestand, waarin
wij ons thans bevinden is, dat wij nu weer een
rechtsstaat hebben. Ik weet wel, menigeen zal een
bittere gfimlach niet kunnen onderdrukken, als hij
dit woord leest. En toch: wij UJOeten goed vast
houden aan het principiële verschil tussen de
rechtsstaat, waar, door allerlei oorzaken, ook veel
onrecht •geschiedt, en de rechteloze staat, waar
zelfs de mogelijkheid om recht te zoeken uitgeschakeld is.
Wat wij vandaag zien gebeuren op allerlei gebied is bedroevend, heeft heel wal van ons idealisme kapotgeslagen. Doch dit is toch voor een
groot deel het gevolg van de demNalist·ring m
ons aller denken en leven, zoals dit door de oorlog is geworden.
En dit uit zich bij den één in h-.t nalaten van
,.recht doen", bij den ander m het "recht zoeken"
op ongeoorloofde wijze.
Degenen, die op verantwoordelijke posten staan
diènen wel te bedenken, dat zij door hun nalatigheid of "oog-luiken" een zware mede-verantwoordelijkheid dragen voor de daden van hen, die
daardoor uit de band springen en zelf "het recht
ter hand nemen".
Do~h wie neiging beeft de weg te bewandelen
van het "eigen recht zoeken" bedenke, dat bij de
weg voor alle onrecht effent. Misschien treft ge
een verrader, misschien ook niet. Doch zeker is,
dat op deze wijze ook reeds onschuldigen de dood,
vonden. En denk dan eens aan den God van Israël, die om der wille van vijf rechtvaardigen
heel Sodom en Gomorra sparen wil. En gij zoudt,
om enen mens, die onrecht pleegde, niet schromen een of meerdere anderen het leven te benemen?

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

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

't Gedenkboek klaar

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

(

,

Het moet, het kan,
Op voor het plan!

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

(
1

Vele kleintjes,
Maken één grote.

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

f<~uinkf1/k

De tijd gaat snel,
Gebruikt hem welf

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

(

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

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

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

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

•

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

De Veluwe, en nog iets.

W

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bepalen, maar dan in zijn eigen politieke partij.

,.PIET DE BOER".

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

!

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

'

•

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

..

ren!

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

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

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

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

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

A. en C.
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DE DODEN

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

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

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

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

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

•

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

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

In November 1944 is

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

BAS VAN DUTN
(Sjors; Joseph; Dries)

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

S!<RUARIAAT:

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

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

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

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

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

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

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

1

•

•

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

•

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

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

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

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

_______________.....

Johannes Hubertus VEEFKlND, gebo,en 16 September 1918.

(Personeel gevraagd

SAVE-1

~ttian.

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

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

1!11

aangeboden

pr. f 0.10 p. m.m.)

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

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

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

( Ruil- en Zakenadvertenties. Prijs

f 0.45 p,r

m.m.)

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

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

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

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

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

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

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

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

OPDAT MEN NIET VERGETE.

M

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

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

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

Deze en soortgelijke opschriften zien we tegenwoordig herhaaldelijk
in de dagbladen verschijnen.
De tijd is langzamerhand aangebroken, waarin diverse verraad-zaken
tot klaarheid zijn gebracht en in het openbaar in de rechtszaal worden behandeld.
't Was niet voor het eerst, dat we, bij onze tochten door het land
i.v.m. onze verzamelactie, een streek· of provinciaal dagblad onder
ogen kregen, waarin we óf algemene verhalen over ons verzet, of
verslagen van rechtszittingen, die speciaal verband houden met ver•
raad in onze organisaties, zagen gepubliceerd.
Onze lezers zullen begrijpen, dat het vrijwel onmogelijk is, om van
Amsterdam uit voldoende oog te houden op hetgeen hier en daar
in de pers verschijnt en als bouwstof voor het gedenkboek van groot
belang is.
Aan deze publicaties kunnen soms gegevens worden ontleend, die
een duidelijker licht werpen op sommige histories, die in ons land
zijn.
Met name is dit het geval in verband met verraadzaken. Er ligt hier
een mooie gelegenheid voor onze lezers ~m - zonder veel moeite medewerki?lg aan ons gedenkboek te verlenen.
Het kan toch niet te veel gevraagd zijn om een dergelijk krantenbericht even voor ons uit te knippen en met vermelding van bron en
datum aan ons toe te zenden.
Een klein berichtje kan de gedenkboek-commissie op een spoor bren·
gen, waarnaar reeds lang werd gezoêht.
Mogen we nu eens - zonder weer op de gezamenlijke verantwoordelijkheid en plicht terug te komen - een beroep op onze L.O.'ers en
K.P.'ers doent
Laat Uw belangstelling voor ons werk door daden blijken! De gedenk·
boek-commissie zal er U dankbaar voor zijnl
"FRITS"
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DOOR JOT POLMAN
REMEMBE.R RIVER MAAS.
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c stonden nog opgepakt in het landin~chip, dat traai het haYentjc
bioocngleed, toen we op de kade de rode baret al zagen van d-.n
Britsen officier, die ons ontvangen zou. En in de jeep, daar, rode
baretten. Paratroops. Je za,ll' ze overal in de stad. En toen we de volgende avond kennis maakten met de heren van de 5th Brigade en er
twee glazen werden gevuld aan de bar, zei captain Foy met een plutseliog-pijolijk-gezicht: - Sure, winter was long, in 1944, waitiog on tbc
Maas. Venlo .. yes .. En ineens zaten we samen weer in de mist. Artillerie,
Engels, op Venlo, Duits op Blerick, tot het laatste huis boven onze
hoofden in puin gevallen was. De patrouilles over het donkere water. De
aanvoer , die uit Antwerpen opdrong tot in alle dorpen en gebuchteo
langs de rivier, het rumoer van rustende legers. En de spanning van het
wachten, de stilte vooral. De doorbraak van Von Runstedt in de' Ardennen gaf een klap, maar er gebeurde tenminste iets. Want erg.er nog was
de stilte van het wachten. Ja, dàt was die winter, die inviel vóór de laatste
slag: het wachten op het einde, dat iedereen voorzag. Wc zien het samen
weer, terwijl wc turen over de bar, en als we in de borrel kijken. zien
we samen de ergernis van het wachten, hier, in de ,tellingen :on<lom de
stad. Wachten op het einde. dat iedereen voorziet.
Maar al wordt het einde voorzien, het werk begint pas nu. En wc pakken
aan zoals we dat na September •44 niet meer hebben ,:cdaar,. Terwijl de
tro;p nog bezig is zich te nestelen in de kwartieren, rijden de comm:incldoteo al heen en weer van hun commandoposten naar het stafkwar11er.
Daar worden kaarten bc,tudecrd: deze sector tot daar, en die stell(ngen
liggen zo. De Oostrand langs het Ba1:1_diirkan!lal van_ de hav~i:i tot m de
heuvels. En dan rijclt een ieder door z11n terrem om zich te oneriteren. De
mannen van de verbinding knopen alle posten aan elkaar. _De speu_r,lers
van de intelligence spannen bun net. De wachten worden uit,t.:zet, m ~e
tellingen, om de kwartieren. En terwijl de kok van de vierde comp_:tgnre
nijdig op en neer loopt met zijn lege pao, omdat de fouragewagen met op
tijd is - wa\ duurt het weer la.ng, voor~at de staf _die supply geregeld
heeft! - , rukt de eerste patrourlle al urt om het niemandsland te verkennen aan de overzijde van het kanaal.
.
.
Al deze bedrijvigheid naar buiten, wordt van binnen uit ges~uwd. De
stafkwartieren; één van ieder bataljon, ovcrleggc? met de bngadestaf.
En de Hollandse staven plegen weer overleg met die van de Para- troop~:
Terwijl op het ene bureau twee bataljonscommandanten de koppen btJ
elkander steken, worden op het andere gear~e~teerde inlan~ers door de
tolken vera,,ord. Hier stellen de transport-off1c1ereo de regeltnl\' vast van
het watervervoer daar tekenen specialisten de artillerie-positie op de
kaarten bij. Intus~en snorren de koeriers in alle richti?~en,. zit de dominee
te praten in het ziekenhuis en snuffelt de welforc-0H1c1er m een verlaten
bioscoop, die geschikt kan zijn voor het Stoot-caba~ct..
Het is uit met de nuttige rust, er wordt "'.eer 1fep1001erd, zoals toen van
uit Brabant en LimburJ? tot in Midden-Duitsland. Wet gaat het nu ··?"ttcr". We kennen de militaire vormen en wandelen langs alle o_rga~reke
wegen, wc richten een hele rij kantoren in met echt~ bureaux, u1tpu1lend
van papieren, die we als dorre blaren weg zoudl:n willen .~lazen. om door
te breken naar Soera ba ja, waar de mariniers aan land z11~ g~gaan, naar
Batavia. waar ook een brigade landcle, en vooral nl'lar D1ocia. hond~rd
kilometer verderop, waar de top zit van de TRI. ~aar ..we mogC'n ~11et
eens naar het waterstation van Semarang, dat maar n m1Jl of zes Zuidelijker liitt, en nog in handen van den vijand is. We moge~ niet verd~r dan
de stellingen, die we overnemen van het .Jappen-b~~alton, dat h!~r tot
nu toe op a0ossing heeft gewacht. En ?e Jongens ZIJD. al _lang bl11. Rcmember river Maas. Ze liggen in de kuilen naast de m1tratllt'urs en )~eren van onder het afdakje naar elke beweging in het onbewogen terrein.
-~~-,:·· 't:;"
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Het is echt guerilla-land, hier pisangtuinen, daar sawa_b, verderop palinplantagc. en dat alles 11:looit op en af met een weggelJe _of een locr_en~c
heuveltop of een onzichtbaar dal. Patrouille-lopen in dit voorterrein ."
een ontspanning, a l kom je na een paar uur terug als een natte dweil.

2

Heb je dan een paar kerels gevangen met Japanse karabijnen, dan vind
je 't eigenlijk zonde om je halve vrije dag te vcrslcnteren in de stad.
En als we op Malakka er wel eens over spraken, dat wij, die in eigen land
de eersten waren geweest om ons te verzetten tegen vreemd geweld, in
Indië de laatsten moesten zijn, om met het wapen de wet op te leggen,
dan voeren wij nu toch vastberaden onze opdracht uit, omdat wij overtuigd zijn van ons recht. Want twee dingen weten wij nu uit eigen ervaring: de nationalist staat aan onze zijde, tegenover ons staat de terrorist.
De eerlijke inlander weet, dat alleen een politiek en economisch samengaan van Moederland en Indië zijn land weer in de wereldwelvaart op
kan doen nemen. Alleen de verblinden en de verwilderden worden weg,:-eslcept in na-oorlogs revolutic-rumoer. Dat kennen wij uit Europa, dit
ve·rval nà de beklemming van de bezetting, vóór het herstel van normaal
gezag. Hier, waar het gezag, in welke vorm dan ook, zo lang op zich
w"chtcn liet. is dit verval monsterlijk uitgegroeid en woekert over Java
tot verstikking toe. Wij zien dit, ..-anuit onze stelling, totdat we met het
wapen het evenwicht zullen herstellen, dat Java hervinden móét.
UIT DE NARCOSE.
En elke verteller, die, in de Hollandse huiskamer over zijn tropen-ervaring sprak, eindigde met dat heimwee: - Indië is zo fantastisch ....
Wie van Sabang naar Hollandia beeft gezworven en meer zag dan f'r
tussen Ierland en de Oeral ligt, zal inderdaad niet kunnen zeggen hoc en
waarom. m:iar dal wij, baroetjes, die nauwelijks met één been hou" ast
hebbi:n op de wal, nu al met de mond vol tanden staan, lijkt wel 'n tikje
sterk. En toch, wc worden sprakeloos. Telkens waait er een Hollandse
wervelwind door onze tropische dag of glijdt een Indische verblinding
over onze herinnering. Zo ging dat voor de kust, zo was het in de stad,
zo geheurdc het in de stelling, zo zien wij den mens.
Wc rijden allereerst naar Tjaodi. de villastad, waar de H ollander woont.
Twee wegen, de een Oostelijk door de inlandse wijk, de ander Westelijk
in het verlengde van Bodjong, springen ineens uit de vlakte langs de
bochlen van de hellingen het heuvelland in, ontmoeten elkander "boven'',
en grijpen dan met allerlei zij-armen over het hoogland terug naar de
tientallen koppen, vanwaar je uitziet over de groene stad en de hoge zee.

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

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

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

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

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

~.e. jo.fUJett,6; Ûl, 9.ndië,

EN HUN TOEKOMST

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

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

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

•

~

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

El:KSUIS

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

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

uitgepraat.

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

lijk.

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

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

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

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

•

'

C. J. H.

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

H

Johannes Henricus
Wilhelmus Siljade

(Jo)

en

Gerrit Stokkom
(Sjors)
uit Utrecht

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

J

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

i~

1

,,UC LAS IN DE KRANT"'

Wl, KAN

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

.

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

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

15

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

l

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

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

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

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

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

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

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

ALIE

kranten.

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

-

ADVERTENTIES

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

1

In verband met de inning van het abonnements•

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

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

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

Pla ats,

:>:
0

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

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

L. 0.-P LA QUETTES

Een fl.1tatptam ·

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

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

H

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

.,r11!ttl.

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

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

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

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

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

•

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

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

~

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

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

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

•

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

3

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

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

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

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

,
•

l

(Wordt vervolgd).

'

De S.D. slaat toe, doelt de K.P.
lacht het laatst- en het best.

Nog niet gaan zitten .....

H

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

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

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

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

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

•

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

M. S.

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

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

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

TOON.
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OPDAT MEN NIET VERGETE . . . .

I

(vervolg)

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

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

-

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

P. D.

Opdat men n iet vergete ....

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

EEN VUGHTSE GEVANGF.NE.

Nogmaals:

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

•
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in Jmc111oria1n

Siemen Sleeswijk Visser (Sim)

Rients Westra - Sexbierum

T

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

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

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

°"'

•

.

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

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

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

Verloofd:

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

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

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

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

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

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

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

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

E. ,. ,

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

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

'>

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

"De Zwerver" deze titel toelaat. Het is dan
ook eigenlijk geen woord, dat grote letters
verdient. Zeker niet in een net blad als
"De Zwerver", waarin je bovendien met je naam
moet ondertekenen. Zo terloops - bij wijze van
vergissing - in een artikel er tussen door, gaat
- maar uitdagend aan de kop .... !?
Toch waag ik het er op, en leen mijn naam er
voor.
Ik heb daar zo mijn bedoeling mee.
Het minder-gewone trekt immers de belangstelling en heus, ik reken er zo'n beetje op, dat deze
krabbel gelezen wordt. En dan - ik weet geen
andere vlag, die mijn lading kan_ dekken. Het
gaat over "kankeren" en allcen maar over "kankeren'', en noem het dan maar eens andcrs. Mis- ·
schien dat ik kans zie, om zo terloops nog eens
even op mogelijkheden ten goede te wijzen, welke uiteraard ook in dit kwaad verborgen liggen.
'n Naaste aanleiding hiertoe vond ik in de "Een
program. 1947" artikelen van Jules Jansen en E.
Nccrlander. Leest goed: ,,'n naaste aanleiding",
want mijn geschrijf is géén critick op wat beide
heren ons vertelden. Integendeel! Trouwens heel
de redactie van "De Zwerver" zou ik een pluim
willen ,reven om de juiste toon en srecr, waarin
1e ons blad weel te houden. Ik onderschat deze
verdicmtc niet, want aT"iijn "wïjlco-illegcaar-'!n
"kankeren" geen synoniemen, ieder weel, dat de
verleiding om ze tot aynoniemen te maken wel
bijster groot is. De praktijk is er, om dat bij herhcrhalin,: te bewijzen. Op papier en in gesprek.
Heel begrijpelijk overigens.
Om een oud lied nog maar eens na te zingen: er
ia teleurstelling! Heel veel zcHs. Teleurstelling
om werkelijk en schijnbaar onrecht. Teleurstelling,
welke in verbittering stil maakt, maar ook die
de mens tegen de muur op doet vliegen, ook al
weet hij vooruit belt, dat die muur als muur onbewogen zal blijven en je alleen maar kneuzingen
en een bloedende kop kan bezorgen. Het Haagse
geval is er het tragische voorbeeld van. Goed of
verkeerd - het wàa teleurstelling. Teleurstelling
die een uitweg zoekt, omdat het niet langer op ·
te kroppen is.
·
.,Kankeren" ia een uitweg.
AJs zodanig misschien nog de minst gevaarlijke.
Wat er binnenin je kookt en kolkt uitpraten, kàn
opluchting betekenen; en het zal U ongctwijreld
gaan als mij: als je alles, wat daar binnen steekt
en prikt eens onder woorden brengt, dan valt het
gewoonlijk nogal mee. Eigen grieven, welke dag
en nacht door je hoofd dwarrelen, uitspreken,
heeft soms tot gevolg, dat je er zelf stpm verwonderd over staat, dat het maar zo weinig is,
zo onbetekenend, zo wegvallend tegenover al die
problemen rondom je been. Als niet-deskundige
vermoed ik dan ook, dat het in deze zin is, dat
deskundigen de uitspraak aandurven, dat een
goed soldaat moet kankeren. Het ia de gezonde
uitlaat voor een te-vee:.
Ik kan het dan ook niet zo verschrikkelijk erg
vinden, wanneer onze mensen wel ~ens kankeren.
'n Mens kan er zelfs met genoegen naar luisteren,
omdat een "geladen" mens schilderachtig in ziju
woordkeus is. Bovendien geldt ook hier, dat een
half woord voor een goed verstaander al voldoende is. En zou je je eigen mensen niet meer verstaan? Zover zijn wc gelukkig nog niet.
~? ond~r al die grote woorden kan wat verborgen
z1.1ol Minstens de bijna onhoorbare klop van een
~ouden h~rt, dat ondanks alles toch zo heel graag
iets moois tol stand zou willen brengen. Iets

,
KANKEREN .,
moois en van werkelijke waarde, dat sterk af,
steekt bij al het minderwaardige. dat hij r..,ndom
zich ziet. Iets, zoals hij dat zelr in de vonrbijc
jaren hedt meegemaakt en beteerd, zodat hij de
mogelijkheid niet alleen maar verlhoedt, doch
werkelijk weet. Alleen, hij ziet er g-ecn kans toe,
omdat tcvcd muren hem belemmeren t'n de tiJ,l
voorbij is, rlat hij over a11e muren en voor~chriften heen mocht.
En die ervaring is natuurlijk prettig en hoopvol,
Toch moet niemand daaruit besluiten, dat ik
waarschuw tegen iets, dat ik zelf eilenliJk zo
ongeveer goedkeur en zelfs waardeer. Z,> staan
de zaken niet. Mijn begrijpen sluit niet uit mi1ar
zeHs in, dat ik er ook wel terdege rle ;:-evaarlijkc
kant van zie. Wat wel eens een keer g-,ed kan
zijn, moet niet tot systeem verheven wwdcn C'n
zeker niet tot een zekere houding. Dat brengt
gevaren mee voor de zaak, voor hem, die het doet
en voor de omstanders.
lk bedoel hier dit mee: er is niets tegen dat we
constateren. dal we lC'•-.,rieatcld zijn - ,,r is
nicta tegen en alles voor, dat wc onze teleurstellingen uitspreken of door een pen, merk H. v. R.
op p~~ier late~ zetten - er is i11iets op teg.:n, dat
wc b_•J onthullingen v;m monumenten of l,ij herdenkingen ons Cl'I anderen - vooral die anderen
- openlijk de vraag stellen: .,Zal het levcnsoffer
van hen tcvergecrs zijn ,:ebracht?" - maar wc
mogen dan weer niet diep in onze kragen kruipen, ons beschermend tegen .de gure wind fo de
medelijdende blik van de niet-begrijpenden - wc
mogen dan niet naar ons huis en ons baantje
aloHen in arwachting op een invitatie voor een
volgende bijeenkomst, om weer 001.e tcleurstellinf
te voelen - weer te protesteren - weer te herdenken.
•
Mensen, dan verzuurt gel
Wat zegt ge: is dat uw eigen zaak! Gij zijt er
volkomen naast!
Lees dit nu eens even aandachtig: Waarom zijt
ge teleurgesteld? Is het ergens anders om, dan
dat ge denkt het bij het rechte eind te hebben
- de juiste weg te zien - de enige oplossing te
weten - wat die anderen niet door hebben, omdat ze niet willen or omdat ze niet kunnen
(houdt met dat laatste ook eens rekening!) en U
daarom de mogelijkheid om uw ideeën te verwezenlijken ontnemen? Maar is de zaak voor U
dan ar?
Ja maar, dat màg niet! Indien ge overtuigd zijt,
dat ge de juiste koers weet, dan hebt ge de plicht
om die koers te gaan. Als ge dit niet doet en in
uw teleurstelling verstilt or verzuurt, dan onthoudt ge iets en dan onthoudt ge veel aan uw
medemensen. Dan zijt ge min or meer - ik wil
toegeven: onbewust ontrouw aan uw oude
vrienden. Dan zijt ge mét die ande,-en, die U
hinderen, óók oorzaak, dat uw volk, uw medemensen, uw jeugd niet daar komt, waàr ze volgens uw eigen overtuiging komen moet. Dln
laat ge een heleboel energie en talenten, die God
U toevertrouwde, ongebruikt en wat daaraan vast
zit, kunt ge in uw Evangelie lezen.
;Neen, zo eenvoudig liggen de zaken niet. Het is
niet een kwestie, welke U alleen aangaat. De verantwoordelijkheid voor uw medemensen, waar gij

U eens op beriep - en terecht - in bezetting~
tijd, hield bij de bevrijding niet plots op te b~
staan. Nog zijt ge de hoeder van uw broeder!
Maar er leiden vele wegen naar Rome!
Om maar iets te noemen. Een paar jaar geleden
zou je gewerkt hebben met wat explosieve stof
- al of niet goed verpakt - welke hele mureo
te,telijk opruimt. Dat kan niet meer en dat mag
ook niet meer. Want al hinderen sommige muren en voorschrHtcn oos, ze zijn gewoonlijk noJ
wel ergens goed voor.
Een tweede weg is het ontduiken van alles tn
nog wat volgens het bekende recept van "men
neme een papier en c:cn stempel enz." Ge kent
dat. Maar in de toch al hopeloze papicrwinkd
zouden wc no,t meer wanorde brengen - en dat
kan dus ook niet.
Dan is er een derde weg. D, 'tlJeg! Of cig-eolijk en daar wil ik maar op neer komen - een
vcrzamelin,t van allerlei persoonlijke wegen naar
eigen aard en omstandigheden. Voor U zal dczz
canders zijn, dan voor mü., Juist om dat perso~
lijkc. En al stel ik me voor, om daar een vol-geode keer nog eens op terug te komen - toch
zal het moeilijk zijn om er algemene richtingwijzers voor te plaatsen. Het persoonlijke sluit
het algemene uit.
Maar allicht valt er ieta te zeggen. In ieder g~
nl méér dan wc in het verleden gedaan hehben
met de ook al weer tot een gemeenplaats gewor-den of verworden opmerking: ,.We hebben thans
weer onze eigen politieke organen, om onze wen-sen en verlangens kenbaar te maken." Best m<r
gelijk voor enkelen van ons, maar niet voor ere
massa - en dan: politiek is niet het hele ,!'even.
Daar buiten ligt nog een onoverzienbare werdd
met honderden wegen.
Doch hoc dit ook zij - één ding is zeker:
als wc blijven kankeren, dan verzuren wc - dan
verstarren we - dan blijven wc onvruchtbaar dan verprutsen wc onze tijd - dan laten we onzt
talenten ongebruikt - dan •••• is ons werk t~
vcrgccrs geweest.
Kankeren - blijven kankeren
verspert ieder~
weg tot opbouw.
Zoekt een andere weg!

-----

VICTOR.
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k schijn last te hebben van een complex.
Een ;llegaal complex, wel te vers ,aan.
Om/complicaties te voorkomen, stel ik
voorop, dat ik niet bedoel meze1f daarmee een compleet compliment te maken.
Maar thuis durf ik er niet van spreken.
M'n vrouw houdt niet van complexen. Een
pomplèt past haar beter.
Maar terzake!
Vanwege dat complex bekijk ik een spoorkaartje met andere ogen dan een normaal
mens. Als ik in de Domstad aan één van ·
de loketten m'n bijdrage heb geleverd voor
de wederopbouw voor de spoorwegen, ltrijg
ik er steevast een kartonnetje, waarop met
grote letters L.O. staat. Daar sta ik telkens
weer perplex van. Nu ga ik begrijpen,
waarom je minstens een H.B.S.-diploma
moet hebben om op een krukje achter een
loketje van "de spoor" te kunnen komen. Je
moet de klanten onmiddellijk weten te rubriceren. En 't is toch wel frappant, dat die
spoormensen zich nooit vergissen. Zou dat
komen, omdat de L.0.-ers hun destijds net.
jes elke week of elke maand hun tracte,
mentje thuisbrachteni
Ik vind het alleen nooit prettig, dat ze al'tijd 3de klasse voor ctat woordje L.O. zet'ten Wie heeft dat nu weer uitgevonden om
de L.0.-ers in klassen in te delen? En waar; 1om zou ik dan een derde-klasser zijn? Zou
dat in verband staan met de onderscheidin.
gen?
Toch eens met het C.B. over pra'.en, of ik
voortaan geen tweede klasse mag reizen!
Jammer, 'dal de éérste klasse afgeschaft is.
Dat zou nog eens:-... Stel je voor.
't Schijnt bil . de Spoorwegen al niet anders
te ujn dan bij andere bedrijven. Het perso•
neel, dat 'l dichtst bij den baas zit, kwijt
zich het best van z'n taak. Kom maar eens
een kijkje nemen in de an'i-chambre van de
Gedenkboekkamer, dan zult ge dit moeten
beamen.
In Utrecht, waar het Hoofdkantoor van 't
Spoor is, we·en ze op een prik, dat ik L.O.
op m'n kaartje moet hebben, maar als ik in
·oen Haag kom, zetten ze er warempel K.P.
op.
Dat is te gek.
Zeg nou zelf.
Zie ik er uit als een IC.P.•ert
Als er nu een vierde categorie K.P. bestond( Dan _zou ik het ook nog wagen om
een legitimatie-bewijs aan te vragen. Want
L.O.-ers waren de krullejongens van de
K.P, heb ik eens iemand horen beweren.
Of zou de X.P.-er toch gelijk hebben, die beweerde, dat de L.O. de "brains" van de K.P.
vormde. Ik zou het bijna geloven wanneer
ik in aanmerking neem, dat hij een borrel
op had toen hij deze uitspraak deed en zich
derhalve in de rij- der waarheid-sprekende
kindermonden mocht scharen.
·Intussen houd ik mij aanbevolen voor tips
,van lezers over andere lllegale aanduidin.
gen op spoorwegkaartjes. Als ge de initialen van de P.B.S. en F.C. ontdekt, of mogelijk "De Zwerver" of het Gedenkboek ~p een
,re!our:je vindt, verwachten we onmiddellijk
bericht.
De berichten moeten echter volkomen waar.
heidsgetrouw zijn. Wanneer iemand straks
durft beweren, dat Dr. Hlrschfeld bij zijn
vertrek naar Engeland een Uc-ket kreeg met
de letters T.D. erop, zullen we dat bericht
als onbetrouwbaar naast ons moeten neerleggen. Er zijn tenslotte grenzen.
Doch ik sta nog steeds m~t een betaald
spoorwegkaartje derde klasse in m'n hand
op het Utrech:se perron en ik moet naa.r
Amsterdam.
En zo beland ik in een coupé met een gros.
sier in zoetwaren van het Veluwse en een
Duinstreker, die naar het land achter de
Achterhoek geweest is.

De grossier moet naar hotel "Schiller" op
het Rembrand'plein voor een zoetsappig
examen, waarover hij wat zuur spreekt,
omdat hij al zes jaar grossier is en voor
de oorlog drie auto's voor z'n bedrijf had
lopen. Hij heeft gelukkig een hekel aan
iDuits, want hij spreekt de naam van
.,Schiller" uit, zoals je "schille" van schillekar ze~t. En hij heeft als goed-vaderlander
ook z'n offer gebracht, want een ander rijdt
nu in de auto's, die eens zijn bezit waren.
De Duins' reker, die eerst vertelt uit de Ach.
terhoek te komen., blijkt nog iets verder ae.
weest te zijn, want op m'n belangstellende
vraag of er nog auto's op koffie over de
grens komen, zegt hij, dat dit niet zo gemakkelijk meer gaat. Hij heeft er zelf des.
tijds drie op deze wijze overgebracht, maar
ziet er nu geen kans mee toe.
Er komt vaart in het gesprek. Op koffie rijdt
Je blijkbaar beter dan op benzine. We tuffen langs de zwarte cigarettenmarkt in Amsterdam, waarvoor de grossier in snoepbonnen veel belangstelling heeft, naar de
P.R.A'. , die volgens den deskundigen koffieman is samengesteld uit opgedoken onderduikers van de B.S. en enteren terloops nog
even een advocaat-fiscaal bij de rechterlijke macht, die nog deze eigen morgen, in
dezelfde wagon, waarin wij reizen, den
grossier toevertrouwde, dat ·de hele rechtspraak zo rot is, dat hij alle Tribunalen en
rechtbanken wel overhoop zou kunnen
schie'. en. Hij was helaas in Utrecht ui:gestapt, zodat ik hem niet kon interviewen
voor "De Zwerver",
De koffie-man presenteert dan den snoep.
bonnen-expert een cigaret, omdat deze uit
hootde-van zl]n bert>ep bl1Jlcbaart<geen toe
baks-, doch een versnaperingenkaart heeft
en toch naar een sigaret smacht Maar deze
houdt de eer aan zich en wil er iets tegenover stellen. Ik verwacht, dat hij een snoep.
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Vrede spreidt gfj uw zachte vleugels
Over de donkere aarde heen Over de moeden en de gewonden,
Over de duizenden, die verzwonden,
Over al de snikkende monden,
Die verbleekt zijn van geween!

*

Vrede daal gij uit lichte sferen,
Waarheen gfj vlucl1tiet voor deze wereld
smart,
Daal over !ten, die u hebben verraden,
En over de dwazen, die o(J u smaadden,
En over de blinden, die om u baden,
Daal - daal :ii weder in ons hart!

•
Opdat uw liefde daar weder wone,
OpdaJ uw liefde ons weer genas Liefde bove' onze ijdele wenschen,
Liefde over alle ijdele grenze11,
Liefde alleen van mensch tot menscli,
Die eindelijk leerden wat liefde was!

C. S. ADAMA VAN SCHELTEM.A.

bon of een reep zal aanbieden, doch hij betaalt de officiële zwarte prijs in zink.
De koffie pruttelt, de suiker zit al in de kop.
jes. De wagen komt in de derde versnelling. Ze :.preken meewarig over de kleine
N.S.B.-ertjes, die zo hard behandeld worden
en spuwen hun gal uit over de "illegalen",
die nu de vette baan :jes bezetten en cor.
ruptie plegen. Er is maar één remedie: Alle
N.S.B.-ers vrij en al die andere kerels tegen
de muur.
Illustraties te ov er.
Neem nou die jongen, die lid was van de
N.S.B. om spionnage te plegen. Hij zat in
Duitsland en had een geheime zender, eerst
bij een boer en toen in een fabr iek, die
weggebombardeerd werd. Hij kreeg van
de Amerikanen de prachtigs:e papieren.
Maar jawel, nauwelijks was hij over de
grens of ze p ikten hem in zijn kuif.
Is dat nou werk?
En nu we het daar toch over hebben, kan
de koffieman het ook wel zeggen: Hij Is zelf
ook lid geweest van de N.S.B., ook voor
spionnage. En als zodanig vier jaar in
Duitsland gewerkt, mijnheer. Nu pas nog
weer in opdracht van de politie in Mofrlka
wezen kijken of ie dien voortvluchligen
amb:enaar van het Arbeidsbureau nog kon
achterhalen. Diezelfde politie-man ga! de3tijds als hoofd van de ondergrondse hem
opdracht N.S.B..er te worden.
Ik ken toevallig de situatie een beetje
in de plaats van zijn herkomst en informeer
zo langs m'n neus weg eens naar- het werk
van dezen en genen "illegaal".
Dan s1okt het verhaal plotseling en ver.
baasd vrc.agt de man of ik ter placuse he-
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kemt ben.

De zoetwarenman, die vandaag examen
moet doen en een kans ziet om een goede
beurt te maken, grijpt gretig naar het tover.
woord "ondergrondse" om daarmee verder
te goochelen.
,,'t Was in '1!3", zegt hij, ,.toen hebben we
nog een paar mensen uit handen van de
,.Grune" gehaald. Dat was in Assen."
Zo, daar ligt het lokaas. Kijken of er iemand
' bijt.
En natuurlijk bijt ik toe. Daar moet ik het
mijne van hebben.
Copy voor het Gedenkboek, zonder correspondentie, zonder extra reizen; een bui- ·
tenkansje.
,.Hoe ging dat in z'n werk?" moedig ik aan.
"0, heel eenvoudig, hoor. Eigenlijk niet de
moeite van 't vertellen waard. We hadden
papieren uit Amsterdam, ondertekend door
Hauptman Kluge, dat de man, die we heb.
ben wilden, eruit moest. We stapten met
z'n drieën de gevangenis binnen. Ik houd
den portier een pakje cigaretten voor, laat
de "Grune" ook een keer opsteken en kom
dan met de papieren voor de draad. We
zien er echter nog een tweeden knaap lopen, die we er ook wel graag uit hadden
en hebben gauw zijn naam er ook nog bij
gezet. Maar over zoiets maak je geen drukte. Dat was heel gewoon."
Tableau!
Kom me nu nooit meer aan boord met het
fabeltje, dat de illegaliteit in discrediet is
geraakt, lezer. Ze schelden erop, omdat ze
er niet bij mogen horen, de koffie-manneke•
en de duimdrop-fantas•en, maar geef ze een
legitimatie of een lidmaatschapskaart en ze
zullen de trouwste paladijnen der illegaliteit zijn.
Van dat illegale complex gesproken.
Wie lijdt daar nu aan, zij of wij?
Als we personeel nodig hebben voor de uitbreiding van onze legitimatie.bewijs-afdeling, mogen we dan ook op jouw sollicl:aae
rekenen, ouwe trouwe "Zwerver"-lezert
Z6 kunnen we nog duizenden aanmeldingen verwac~ten.
AD •
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Ikc, dag heelt zijn verrassing voor hem., die haar Ycrwachl Je kan
natuurlijk stil staan bij de muskieten, die elke nacht de stelling
maken tot een wespennest, of bij de tokeh, die boven je klamboe
roept, of bij de mieren, om je glaasje stroop, en dan zeg je: - Wat 'n
pokkenland. Je kunt ook uitzien naar je toekomst, later bij de BHM of
op de onderneming, en dan kijk je alleen naar de klok. De natuur, die
op Malakka pronkte al, een pauw, is hier nog altijd een poed.-lvacht, ver~elckcn bij de geitenhuid, waarmee Europa is bedekt, maar ook daardoor
laten we ons dus niet dagelijks verrukken. Waar wc wel, met z'n allen,
elke dag, ons in verdiepen, dat is: de actie. en alles wat daarmee sam..:nbangt.
Daar hangt heel wat mee samen. B.v. de aanvoer. Onze brigade ia nd
sterk genoeg om de bezettingstaak van de Engelsen over te nemen. Zij
hebben onze peletons opgeleid met hun mortieren en zware mitrailleurs,
die wc nu zelf gebruiken. Als er een schip op de rede ligt, brengt het
artillerie uit Balikpapan of radio-sets uit Singapore. Wel moeten de
bren-carriers nog uit Nederland komc-n en heeft de workshop oog gc·en
reserve-materiaal, maar als de laatste Engelsman vandaag of morgen op
de valreep staat, zijn we loch voldoende uitgerust om Semarang
te "houden". Alleen bet Engelse vcrkenoertje, dat dagelijks over de
stellingen speurt, blijft dan het enige "buitenlandse" clement, al i-1 het
ons zeer vertrouwd. En op onze hoofddeksels moet je dan niet letten:
bier een wolle baret - khaki of zwart -, daar een veldmuts. - Europees of Indisch -, de een met gerande jungle-ha!, de anrler met <'CD
10ort groene alpenmuts .... je moet toch kunnen zien, dat we sch'.loicrs
waren, die door vreemde legers werden uitgerust, totdat ze nu op sc,ldaten
litkcn, die door hun eigen regering worden aangekleed met ved beloften co weinig geld. Als we wekenlang wéér geen sigaretten zien, als een
Pengun vol diepzinnige beschouwingen onze drang naar nieuws bevredi~cn moet, als we onze voetbalschoenen betalen van de soldij .. • . , oen,
dat kennen we al anderhalf jaar, en als we er (bijna) niet meer over
kankeren, dan komt dat ook, doordat wij inderdaad begrijpen. waarom
het Ntderlandse leger zo moeilijk op toeren komt in de vertragrnde demobilisatie-drang van de Big Allics.
Nee, er hangt meer mee samen. We ervaren, hoc de bureaucratie in Batavia en in Den Haag onze jonge organisatie weer gaat overwoekeren
en er de stuwkracht in verstikken zal. Als we dan oog uit Holland horen, dat de chef van de Generale Staf een order tot het kader richt wegens wangedrag, dat er geen vrijwilligers meer voor Indië zijn, maar dat
iedereen probeert zich aan de oproep te onttrekken, .... ja, .... dan ....
Er hangt nóg meer mee samen. De voorstellen, die van Mook meebracht
uit Deo Haag, en die hi.i onder supervisie van Clarck Kerr met Sharir
besprak, wekenlang, totdat de heren zonder boe of ba naar H,,lland vlogen, om daar hun geheimen verder uit te spinnen op de Veluwe en dl\n
weer terug te spurten en even zwijgzaam zich wéér te zetten in l3atavia .. "'
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De cnie sfeer om Semarang, de verwarde in de legerleiding, de duistere
in de politiek, en de stinkende uit Holland, ja, het hangt alles achter
:>nze actie. Tegenzin? Nee. Die kennen we niet meer. Vanaf de dag, dat
we werden bevrijd en ontgoocheld, vroeren wc: waarom?, maar we
wetcr:i. nu, dat we dezelfde daden weer zouden doen, omdat we zijn, zoals
we z11n. En al klopt van uur tot uur de zorg om huis en vrouw toch
jaagt één doel ons altijd over alle hiaten heen: actie.
'
Actie. En dan - honny soit, enz. - actie van ons Regiment. Het eerste
Nederlandse, bataljon, dat uil Malakka in Indië kwam, was lil R.S. Hoe
r:ou de zuivering van Banka verlopen? De legerorder van generaal
Spoor, na afloop van de actie is direct: Dit bataljon gaf het voQrbeeld
voor alle andere. IV R.S. voert haar actie in Meoado, Morotai, Hollandia. V R.S. vaart er,:ens tussen West en Oost naar ons toe. En wij, I
R.S., voerden op Maandag l April onze eerste actie uit.
Al dagenlang hing het in de lucht: die spanning, waarvan je niet zeggen
kunt, hoe zij komt. Bij de wapeninspectie kijkt de luit iets langer dan
,:ewoonlijk door de loop. Tijdens de patrouille let hij nauwkeuriger op
booby-traps. De jongens van de signals oefenen bijzonder druk met tiun
zend- en ontvangapparaten en de jongens van de spionnage Likken meer
,eheime rapporten dan nodig is. De officieren staan te lang over hun
kaarten te wijzen. En dan ontglipt er hier of daar een dubbelzinnig
woord, b.v. Corry is reserve. Corrv? Reserve? Nee, het gaat zeker niet
om een dansavond, of een voetbalwedslrijd, want het werd heel ernstig
in de telefoon gezel(d. Nu kronkelt ineens het gerucht door het bataljon:
actie. En als daarna verschillende peletons uit de stellingen worden
teruggetrokken, om te worden afgelost door andere van een an<lerc compagnie, en als tenslotte op Zondagmiddag bij het eten wördt bekend gemaakt, dat iedereen om zes uur binnen moet zijn, dan weten wc bct:
actie.
Het is erger een actie "mee te maken" vanuit een verlaten hoofdkwartier.
dan in het terrein zelf. Je wordt midden in de nacht wakker van laar~ •
zen-lawaai. Je klamboe zuigt even op de zoelte heen en weer, alsof hij
ook wakker werd. Je draait je nijdig om en luistert, naar 'n helm, die op
een tafel wordt gelegd, 'n koppel, dat gesloten wordt, 'n voetstap, die
wegloopt, terugkomt en eindelijk langs de trappen naar beneden zakl
En dan lig _je te wachten, te soezen, en weer te lui~tereo. Er zijn "olgens jou - al zes uur verlopen, terwijl je met de wagen in tien minuten bij het doel kan zijn: kampong Pandoeran Kidoel. Centrum van
extremisten en vermóedelijk een hoofdkwartier. Kampong en het terrein
Westelijk daarvan afsluiten en doorzoeken. Zo luidt de opdracht. Je bent
te lui om op je horloi:-e te kijken. Je bent apathisch, en toch luister je
even scherp als de jongens, die nu ergens in net veld wachten op hettelfde: 05.46 uur: artillerie. Als het eindelijk dreunt, kruip je onder je
klamboe _uit, want nu rukt de troep ook op.
Zo leef Je door de morgen. Het stafkwartier is een school in vacantietijd. De staf ligt te velde. De enkeling, die is achtergebleYen loopt er
bij _a~s ce~ wacht, die zich overbodig voelt. De bezoeker, een 'traosportoff1c1er, die over eei:i schade_rapport wil praten, een ~oees, die groente
levert aan het batal1on en ltever Jai:fpeogeld dan N,ca-guldeos ziet, een
koerier, die de brigade-order brengt, waarin alleen iets staat over veldpost en medicijnen .... je zou ze d'r uit willen vloeken, maar ze kunnen
het ten slotte ook niet helpen, dat ze zo onbenullig zijn. Waarom komt
er niet even een telefoontjt? Is er dan geen enkele ordonnans? 't Duurt
al veel te lang: om tien uur zou de actie vermoedelijk beëindigd zijn en
't is al tien voor elf. Het duurt tot kwart ~ver twaalf, voordat de eerste
halftruck binnenkomt. Telegrafisten. Ze weten niet veel, zijo moe. Verliezen? J~, twee <):>den, eeo gewonde. Wie? Twee soldaten van de vierde
compagnie. Anderen komen terug. Officieren. Bezweet, dorstig. En in al
die bekende gezichten zie je die vreemde trek, die je voor het laatst gezien hebt .... waar was dat? Bij Aldekerk, in de buurt van Krefeld.
Als we in een kring zitten, en ze je vertellen hoc een uit het Zuiden oprukkende zwarte troep, met mortiervuur vóór en artillerie achter, uiteengeslagen werd, als je boort, dat ieder bericht en elke order perfect
via de toestellen doorkwam, als je ziet, hoe een aanvallende bende in de
sawah wordt weggemaaid (96 man, zoals later bleek), als ze je beschrijven, boe zeven Jappen, die in. een hut hun uniform uittrokken, werden
neergelegd, en als tenslotte de batal jooscommandant verzekert, dat de
Engelse brigade-generaal uiterst tevreden is over de gevoerde tactiek en
het getoonde moreel, dan. . . . dan is het of er een gat is geslagen in i.Ie
druk van de dag en je toch weer uitziet in de ruimte van morgen.
Twee zijn er die door deze ruimte al in de oneindigheid gingen. Toen
op het eerste sein de eerste jongens naar voren stormden, over de brug,
vielen ze uit de .:U, en t_erwijl ~e anderen verder. holden, voor, langs en
achter hen. terw1;l de smpers, die hen beschoten uit de bomen vielen, terwijl wij hijgden om de vrijheid, die ergens op aarde zal zijn, bleven hun
lippen openstaan in de adem van de eeuwigheid. Hun vrijheid is onbegrensd geworden. Onze hersens zijn te klein om deze vrijheid te bevatten,
ons hart is te eng voor dit verlangen. Maar zij die zo in het grenzcnloze
leven zijn gegaan, hebben ook de mateloze macht om om te dragen, tot
aan het Doel.
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r zi_jn no~ altijd mensen onder ons, die menen te hebben voldaan aan alle verplichtingen, welke de add·
dom der illeialitcit hun oplegt, zodra de Stichtings·
t;witantie door hen is voldaan. Mensen, die hun bijdrag"en
fourneren als ~old het de gasrekening. Hoc groot no: de
nood is, welke zelfs met al het geld van de bank niet is te
lenixen, daanan heeft men ~een weet of men veinst het
niet te weten.
Laat deze lieden dan eens een ogenblik gaan praten met
~en ~rote-stads sociale werkster en ze zullen schrikken van
de vele problemen, waarmee• tal van vader- of moederloze
rezinnen hebben te kampen.
Zieke moeders, die onder drci~en te gaan in de vele mocili_jkheden van de na-oorlogse tijd; leiding- missende kinderen,
die lanizaam maar zeker afglijden naar het asphalt niveau;
rezinnen, die bijna dagelijks bezoek vergen, terwijl er niet
voldoende medewerk(st)ers kunnen worden gevonden, om dit
op zich te nemen.
Waar zi_jn :,:e nu, de mannen, die nog- mur cnkdc jatcn ,eledcn, desnoods met het pistool in de vuist, opkwamen voor
het recht van de verdrukten?
Waar ûjn ze nu, de vrouwen, die in beietting-stijd liever
bon~er leden dan zich aan de plichten der naastenlicf de: te
dnttrckkc:n?
Was de voorbecldeloie offerbereidheid der onzen dan alleen maar vrucht van de druk der Teutoonse terreur?
Men heeft recht zulks te veronderstellen, tenzij gij, mannca
·en vrouwen, metterd:iad het tegendeel bewijst door ook nu,
trUwilli~. mee te werken aan de: directe verzorging der gerchonden iezinnen.
Wat dan te doen staat?
Ik zal U ...-erte11cn, wat in Amsterdam aan het groeien is.
Het districubureau aldaar, heeft opgericht een af deling Onderzoek, met het doel de meest uitgebreide: gezinszorg- te
'{Crlenen. Allereerst werd onderzocht, met behulp van de
10cialc werksters en vrijwillige medewerkers (voor het mc:-rended de mensen, die ecru per maand de geldelijke uitkerin~ nrzor~en) met welke speciale moeilijkheden elk gczi•
had te kampen.
De meest alxemene klacht bleek wel te 2:ijn, dat in vele
fevallen een Kezond ~c:zinsleven bijkans onmogelijk wordt
femaakt door allerle1 "zwarigheden" van huishoudelijke
aard, ontstaan door ziekte van moeder en/of kinderen. Waa~
ClJ> de pl.111. 600 te verzorgen gezinnen JjO alleenstaande
trouwen voorkwamen, verzocht men deze laatsten hun vrije
tijd ter beschikkin~ te willen ,tellen van de zwaarder getroffen lotgenoten, natuurlijk zonder enige vergoeding. Geheel
nijwilli~ verklaarden zich een dertig-tal vrouwc-n bereid
om óf voor een paar da~en 6f voor een paar weken een
cezin de helpende hand te bieden. Ook oudere vrouwen gaTen zich op om de dikwijls zo dringend nodige brei- en
oaaiwerkzaamheden te vernchlen. De: resultaten waren verrassend, terwijl de voldoening wederzijds groot was. Aangemoedigd door dit succei; heeft de af deling Onderzoek thana
zeer uitgebreide vragenlijsten opgesteld, in te vullen ten
behoeve van alle Stichtingsgezinnen, welker beantwoordinr
een vollediK beeld zal geven van de situatie in elke huishouding. Zo volledi~ zelfs zijn deze lijsten, dat wanneer (zoals onlangs voorkwam) het concertgcbouworkest een aantal
plaatsen ter beschikking van de Stichting stelt, slechts enkele
kaarten behoeven te worden gelicht, om vast te stellen, in
welk KCZin muziekliefhebben voorkomen. Dit ia maar een
~kcl voorbeeld, maar het zal voldoende demonstreren, hoever de Stichtingshulp zich kan uitstrekken. Althans .•.•
wanneer voldoende mede erk(st)ers aanwezig zijn.
Medewerking, dàt is werkelijk de enige voorwaarde voor het verwezenlijken van alle plannen.
Kom, LO-vrouwen, kom KP-vrouwen, toon de geest, die U
in de oorlogsdagen inspireerde tot zoveel offerbereidheid en
nel een paar weken, een paar dagen, een paar uren desnoods, beschikbaar voor Uw oud-illegale zusters, die in nood
ter keren.
Het adres, waar de vrouwen (,·oorzover het district Amsterdam betreft) zich kunnen melden is: Stichting 194:0-1945,
Afd. Onderzoek, Honthorststraat 3 te Amsterdam.
(n andere districten kan men zich vervoeren bij de diverse
Stichtingsbureaux.
\
"Zwervers", blijft in één opzicht illcraal, in dat der solidariteit.
TOON.

nkele weken geleden werd ik,
1---1 werkzaam zijnde
als verpleeghulp bij
het Ned. Rode Kruis
in het Leger des Heils
Hospitaal, overgeplaatst
naar het Oude Centraal
Burger Ziekenhuis ,hier
te Soerabaja. Vanuit
dit ziekenhuis vertrekken
iedere
morgen
verschillende Rode
Kruis Ambulances met
hun doktoren en verplegend personeel naar
de hun aangewezen
kampongs, om daar
polikliniek te houden.
Meestal twee maal in
de week bezoeken zij
dezelfde
posten.
Er
wordt dan een polikliniek geïmproviseerd in
een kamponghuisje,
voor die uren afgestaan door den eigenaar.
Al sinds lang koesterde ik de stille wens
eens een dag mee te
mogen gaan. Het trof,
dat één van de vaste
"butenzusters"
naast
mij woonde, die, na het
aan Dokter Kruyt, haar chef te hebben gevraagd, me vertelde, dat ik een dag mee mocht. 's Woensdags was ik de
hele dag vrij en zou mijn wens vervuld WErden! Om pl.m.
9 uur 's morgens zouden we vertrekken. Vóór die tijd
moest er echter nog ·wel 't een en ander in orde gemadkt
worden. Om 8 uur trokken Zr. v. Draanen en ik gezamenlijk naar de goedang van het Oude C.B.Z. Daarin stonden
dri~ kisten, één grote en twee kleinere. Verder een bescheiden voorraad medicijnen en verbandmiddelen; dit
alles is hier nog erg schaars De kisten werden opengemaakt en alles werd gecontroleerd. De lege flessen, zalf~
potten enz. werden bijgevuld en een linnen zak vol wattentupfers gemaakt. Al werkend was het gauw 9 uur en
prompt stond de ambulance voor de deur. De drie kisten
met benodigdheden werden ingeladen door den chauffeur en een katjeng. Inmiddels arriveerde Dr. Kruyt en ik
werd aan haar voorgesteld als de "ééndagshulp".
"Hé, Abdullah is er nog niet", merkte zij op. Maar daar
kwam hij al aangerend. Abdullah was de mantri 1), een
Arabische Jongen met een vrolijk, aardig gezicht. Als hil
lach'.e, en dat deed hij veel, werd een prachtig gebit
zichtbaar.
Het gezelschap was nu compleet en we konden vertrekken. Dr. Kruyt kroop voorin' bij den chauffeur. Zr. v. D.,
Abdul en ik achterin bij de kisten. De auto startte en
daar ging het Waroewaartsl Eerst de Simpang af, dan de
Palmenlaan in en de Darmoboulevard langs. Een bekend
beeld voor ons allen. Zo kwameq we bij de Wonokromo.
brug, waar altijdeeen wacht staat van onze mariniers om
te zorgen, dat geen onbevoegden de frontlinie betreden.
Dr. Kruyt legitimeerde zich en voort ging het, de weg
naar Mc:dang op. De ambulance reed met een matig vaartje,
zodat we volop konden genieten van het · tropische landschap. De zon scheen fel op de - helaas - braakliggende
sawahs, in de verte begrensd door bossen. Af en toe stak
een eenzame palmboom daar hoog boven uit.
We passeerden nog enkele wachtposten, maar het rode
kruis op de ambulance -~n· het voor hen al bekende gezicht van Dr. Kruyt, verschaften ons steeds doorgang.
Vlak vóór Gedangan, de meest vooruitgeschoven post
richting Malang, ging het links af, een hobbelige weg op.
Af en toe zagen we nu kleine huisjes en werkelijk, na
vijf minuten waren we in de kampong Waroe. De auto
stopte en we stap~en uit vóór de "polikliniek". Dit was,
de voorkamer van een inlands huisje. Middenin stond
een stenen aanrecht, langs drie zijden stonden lange
banken. De kamer had twee deuren, een aan de linker
en een aan de rechterkant. Het geheel was primitief,
maar wel doelmatig.
De kis'en werden uitgeladen en de zuster en ik begonnen
met uitpakken en alles klaarzetten voor het verbinden.
Intussen hadden de kampongbewoners al gemerkt, dat
,,njonja dokter" was gearriveerd en van alle kanten kwa.
men ze aanlopen en dikwijls aangestrompeld.
Spoedig stond er een lange file van inlanders voor het
huis. Het maak ~e op mij een diepe indruk. Al deze bruine
mensen, velen gekleed in lompen, als gevolg van de
oorlog, soms van ver gekomen, smekend om hulp voor
hun kwalen.
J__
Abdul werd nu ook actief. In vloeiend Javaans maakte
hij de mensen duidelijk, dat er twee rijen gevormd moesten worden. In de ene rij, die door de linker-deur binnen
moest, kwamen de mensen met de oogziekten en andere
kwalen. Voor de rechterdeur stonden degenen, die verbonden moesten worden. Deze konden nu ook op de banken gaan zitten. Wie niet kon zitten bleef wachten, tot er
voldoende opgeschoven was. Alles verliep vlot. De meesten waren er al aan gewend; het was niet voor het eerst,
dat ze geholpen werden.
Nadat alles keurig uitgestald was op de aanrecht, kon
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het verbinden een aanvang nemen. Zelf mochten allen het
verband losmaken, dit spaarde tijd. iDe zwachtels, die
erg vuil waren - en dat waren ze haast allemaal gooiden we weg, de schone werden opnieuw gebruikt.
Het waren grotendeels beenwonden; die we moesten ver.
binden. Tropische zweren, framboesia, luetische wonden,
exzeem, verwaarloosde schurft, van alles ging onder on.
ze handen door. We strooiden met tulfamilamidepoeder en
jofoformpoeder, al naar gelang de wond schoon of vuil
was, smeerden met levertraan en andere zalfsoorten.
Abdul gaf verschillende schurftkuren en injecties en
zorgde ook voor de conversatie, maakte grapjes of speelde op, precies zoals het uitkwam. Voor kinderen en oude
mensen was deze Arabische jongen ontroerend lief. In.
tussen hoorde ik Dr. !Cruyt steeds in het Javaans vragen
naar de klachten van haar patiënten, waarop steeds een
voor mij onverstaanbaar antwoord werd gegeven. Mees•
tal kwam dan de oogspiegel of het druppelflesje te voorschijn. Soms ook werd iemand gelïeel onderzocht. Om
elf uur bond zuster van D. resoluut haar schort af en zei:
"Kom, we gaan koffie drinken." Twee aan tweE: gingen
we 'nu naar de buren. Daar stond een heerlijk kop1e zwarte koffie voor ons klaar. Mam bleef aldoor naast ons
staan met Alamin, haar dikke dochtertje in de slendang
bungelend. Ze vertelde ons in 't Maleis, dat de Ghurha's
al haar huisraad hadden gerampokt. Inderdaad, veel huisraad was er niet. Een tafel, wat stoelen, een kastje en een
groot ijzeren bed, waar op het springveer 2 matjes lagen.
Toch was alles erg schoon en netjes. Zij zelf was ook· behoorlijk gekleed, het kind minder, dat was na-aktl
We lieten uit beleefdheid één slok in het kopje en na het
gebruikelijke terima kasil bamjak togen we weer naar de
"poli". Intussen was er hulp bij gekomen en wel van de
mariniers. Een marinier, die al een poosje had staan kijken, had van den dokter toestemming gekregen om te
helpen verbinden, wat hij met veel animo deed. Alleen bij
iedere wond was het weer: ,,Zuster, wat moet hierop, en
zuster, wat ziet dit er akelig uit." Maar overigens was
het een flinke hulp. Zo zagen we langzamerhand de rij
dunnen. Het werd ook al aardig laat en onze magen knorden. Precies 103 mensen verbonden we die morgen. Dit
wisten we door de groene stukjes papier, dat iedere patiënt bij zich had en in een doos moest deponeren.
Maar nog waren we niet klaar. Daar stonden nog ongeveer 30 mensen te wachten op hun "toentik" 2), waarvoor
ze van Dr. Kruyt ook een apart briefje hadden, waarop de
reeds gekregen injecties stonden vermeld. Allen kregen
mapharseri tegen de lues, die zeer verbreid is onder de
· inlandse bevolking. Zr. v. D. maakte de spuiten klaar, ik
hielp stuwe
n Dr. Kruyt spoot de vloeistof in de aders.
Alles verliep heel rustig, want al doet het pijn, interessant vinden deze mensen de ,,toentik" toch wel! ,,Ziezo,
de laatste", zuchtte Dr. Kruyt en ook wij rechtten onze ruggen, die wel wat pijnlijk geworden waren..... Maar wat
was dat nu? Was dat ook een mens, of wat kwam daar
aan? Toen het dichter biJ kwam, zagen we het beter. Een
Javaanse vrouw, die niet • kon lopen, had onder haar
derrière een mat gebonden, die door twee touwen om
middel en benen op de plaats werd gehouden. Hierop
s.choof ze nu steeds, haar benen vooruitgooiend en steunend op haar armen, naar voren. In het Javaans riep ze
al haar ellende uit.
Al gauw constateerde de dokter een ernstige graad van
beri-beri en nog wel andere kwalen ook. Wat nu met
haar te doen? Zij moest opgenomen worden in het ziekenhuis in S., maar eerst moesten we nog naar Berbek,
de volgende kampong. Dus maakte Abdullah haar duidelijk, dat ze om 5 uur weer voor dit huis moest zitten en
dat ze- dan mee mocht naar het ziekenhuis. De dankbaarheid straalde van haar gezicht.

Maar nu was toç;h elndel_ljk alles klaar. De kisten werden weer ingepakt, de handen gewassen en ontsmet e11 "
we konden gaari: eten. Het was intussen al half twee ge.
worden. De auto reed ons naar de ziekenboeg vaa da
mariniers, waar we geweldig onthaald werden. Baboe
Annie had goed gezorgd. Soep, aGirdappelen, vlees en
groente, daarna chocoladepudding met manga, een heer"
lijke vrucht toe. En zowaar kwam daar nog een -van de
jongens met warme pannekoeken. Lang konden we helaas niet zitten. In Berbek wachtten ons nog meer patiënten. Dus stegen we de auto weer in en reden door
Waroe heen naar Berbek. Hier werd het prachtig. Hoge
bossen, afgewisseld door palmbomen en pisangbomen,
daartussen stonden de huisjes met hun afhangende rieten daken verscholen. Moeders met kindere in de s.lendang, en ook grotere kinderen, keken onze ambulance
met grote droomogen na. Sommige kinderen staken hun
duimpje op en riepen tabéh of okél
Steeds verder ging het, links kwam nu een brede modderige kali te voorschijn, waarin kinderen speelden en
ouderen zich kalm zaten te baden. Na geruimen tijd gereden te hebben kwamen we in Berbek aan. Hier werd
polikliniek gehouden in een goedang 1 ) achter de ziekenboeg, ditmaal van de landmacht. Hier zagen we hetzelfde schouwspel als in Waroe. Weer om obat ') vragen"
de Javanen, nu meer dµn tweehonderd en opvallend
veel kinderen.
Opnieuw werd alles uitgepakt en met het verbinden begonnen.
Een ziekenverpleger van de landwacht, die het klappen
van de zweep wel kende, hielp ook mee. Bijzondere gevallen dedèn zich niet voor, veelal weer been- en voet.
wonden, soms lange tijd verwaarloosd, waardoor halve
voe ten verpusd kunnen zijp. Dikwijls bedekt door een
boomblad of door vuile lappen. Ook wel reeds genezend
na geregelde behandeling op deze plaats. Om· 5 uur wa"
ren ook hier allen geholpen.
Nu zei Dr. Kruyt: ,, Abdul, je vriendin nog. Neem de zuster
maar even mee." Abdul lachte van zijn ene oor tot het
andere e~t begon een groot gaas met levertraanzalf te besmeren. "Een zwach~el en nog een schaar en zo togen we
op we'g. We moesten de kali over, wat me wel even angst
bezorgde, want het bruggetje was van bamboe gevloch.
ten en schommelde nogal. We kwamen er heelhuids overheen. Een eindje verder gingen we een hek binnen en kwamen op een keurig aangeveegd erf, waar een oude Javaan
ons al opwachtte. Hij bracht ons in een kamertje en daar
lag Abdul's "vriendin". Op een baleh-baleh lag een oude
vrouw, naar schatting 80 jaar, blind en met een gezwollen
been. Zodra ze ons hoorde, kwam ze . overeind en s!ak
haar been al uit. · Terwijl Abdul haar been verbond ontspon zich een gesprek tussen die twee. Ik vermoed, dat
de oude vrouw weer voor de gek werd gehouden. Want
ik kreeg steeds knipoogjes van verstandhouding van Abdul. Hoewel ik er niets van begreep, lachte ik maar vrolijk terug. Toen het gesprek ten einde was, haalde hij brood
uit zijn zak en gaf het aan de vrouw. Haar hele gezicht
lachte, ze had haar zin. Na veel gebuig en bedankjes
keerden we naar de anderen terug. De spullen werden
weer ingepakt, de kisten in de auto gedragen. En nu,
huistoe I Dit keer mocht ik voorin en Abdul kroop voor de
frisheid op het dak van de auto. Het liep tegen 6 uur en
de zon ging onder. Terwijl we naar huis reden, bekroop
me een gevoel van bewondering voor al de doktoren en
verpleegs~ers, die iedere dag weer hun beste krachten
geven tot heil van de Indonesiers, maar bovenal toch wel
een gevoel van grote dankbaarheid ctan God, Die toch,

na zoveel jaren van oorlog en ellende, het mogelijk heeft
gemaakt, dat dit prachtige werk weer kan gedÇian worden.
Sergeant M. A. Bremmer,
Verpleeghulp bij het Ned. Rode Kruis Soerabaja 1)
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ZELFKEN·NIS EN
BESCHOUWING
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ater Henri de Greeve wist het wel,
toen hij zijn "Bond zonder naa•*'
de leuze mee~af: ,,Verbeter de we"
rcld, begin met jezelf", en we zouden deze
opwekking kunnen beschouwen als een vervolg op het spreekwoord van de splintcr
en de balk.
Ook deze leuze blijft echter een ideaa~
want wanneer wc zo eens om ons h('en
zien, dan merken wc er maar zeer weinig
van, dat men tracht de wereld te verbeteren, en no~ minder, dat men bij dat
pogen allereerst bij richzelf begint. En om
dat vast te ste1Ien, behoeven we niet cen1
de blik over de grenzen te richten. Nee, in
onze naaste omgeving zien we van da~ tot
dag meer of minder ernstige dingen ~ebeuren, die ons doen afvragen: Is er feitelijk wel iets verbeterd door de oorlog. Of
r:ijn die afschuweli_jke vijf jaren, die vel('n
van ons liefst maar zo spoedig mogelijk
willen vergeten, omdat ze zichzelf niet
~eheel van vreemde smetten vrij weten,
alleen maar middel geweest, die ons in bekendheid hebben gebracht met alle intriges en verdachtmakerijen, laster en achterdoth t, die in de na-oorlogse tijd aan de
dag zijn getreden?
Zijn het dan toch vijf verloren ja1 en ie·
weest?
Wanneer we ons dit afvragen, md de hedoelintr er een eerlijk antwoord op te ~e·
ven, dan voelen wc, · dat er veel is, wat
ons eigenli.ik weerhoudt, die mening openbaar te maken. De een weet van zich1.elf,
dat zijn houding gedurende de bezdtinr
toch niet steeds was, zo ze had bchoreb
te zijn. Daarom heeft hij dan ook liev('r,
dat het woord "illegaliteit" in zijn nabijheid niet wordt genoemd, en 1.0 ht't al
wordt genoemd, dan heeft hij wd een t1f
ander markant voorbeeld. bij de han<l, waarmee hij tracht te illustreren, dat die 1lleialen toch eigenlijk maar een stelletje
avonturiers waren, dat in de grond van de
zaak niet doordrongen was van alles, wat
er aan levens op het spel stond.
Anderen geven juist erg op van hun ondergrondse activiteit en tracht~11 op die
pianier hun geweten in daap k iU,\fD, terwijl ze op de duur zelf niet m~er tWiJ! elcn
aan hun belangrUkheid, doordat ze et-n
aureool van heldendaden om hun hollf4'
geweven hebben.
Dan z~Jn er nog, die van hun posih! m~s"
bruik maken, om hun persoonliJh aangelegenheden en verschillen van m~P1r t voor
de tribunalen uit te vechte1, Dit is wel
een van de mmst aangename .,,orten. \Vitt
een hond wil slaan, kan altijd wd ('en stok
vinden, zegt een overbekend spreekwoord.
Zo is het ook hier, want er z1j,1 maar ze«"r
weinigen, die gedurende de bezetttr:.g gt"cn
enkele fout hebben gemaakt.
Een tribunaal is nu eenmaal .1ict de plaats,
waar we onze persoonlijke V'!f.tes uit kunnen vechten. En wanneer men zich nit't voldoende bewust is, dat de na-oor!c,gse tijd
geen behoef te heeft aan kankeraars en ontevreden mensen, dan dient men zich niet
aan de z~jdc te scharen van hen, die hun
krachten in willen spannen, om ons land
zo spoedig mogelijk van alle ,sporen van
de oorlog te ontdoen.
Natuurlijk. Recht moet er zijn. Wij zullen
de laatsten zijn om dit te betwisten. Maar
men mag het recht niet tot e~n harlekijn
maken, waaraan hij, die de mee1;tc touwtjes in handen heeft, ook met de meeste
kans op resultaat kan trekken. Dan wordt
het een degradatie, niet van het recht alleen, maar van ons gehele na-oorlogse
staatsbestel. Dan maken we de heren, die
achter de groene tafel zitten tot marionetten van de willekeur, en ic.der, die 1ijn
nuchtere, Nederlandse verstand laat werdat wij in elk geval ~ok die kant niet op
mogen gaan.
Alleen wanneer we, ieder voor ûch, doordrongen z~jn van de geest, die zich c.m.
weerspiegelde 1n het Koninklijke woord np
Oudejaarsavond, waarin Hare Majestdt
het had over beschaving van teest en ge-moed, zullen we kunnen zeggen, dat wc
doelbewust gaan in de richting- van àd
algehele hcntcl.

JO P. RUITING.
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Naar aaolcldlnf ...,. latt 11rUl«I vaa O. O. te V. d.d. :a&11-·% 4tn het daarop geplaai.te "Commentaar" vaa de
Red" voel Ik mlj gedroagea hlertegc,i ernstige bezwarc,i In
te dienen.
O. gaat te keer tegta la« la de buitenlandse pers verache·
aen artikel 1.,. de overeeakom&t tusscbcn den Comm. Genrtaal ea de z.g. VettA. Staten van Indonesië. Ik kan me
4aarmede nrenigea. ,olaog bi/ betoogt. dat de Ned. verzei.beweging "la zijn geheel" daarmede niets u!t te .iaan
lieelt en de Heer Schermerhorn niet als "de" grote ver"ts•
klder Is aan te merken. Ik kan me verenigen met zij11 be,:watèQ tegen de woorden van Summ« Wellfs, waadn deze
beweert. d4t de overeenkomst Is gesloten op lnstfgnalle va11
den He<:r S, en ...... de Ned. Ver;etsgroepen. 80 Ik ka11
me verenigen met een protest van de Redactie tegen de wijze. Wbarop de. Veruts9roe:pe.n ln zaken. waarmede zij niets
uit te staaa hebben. wordea genoemd en de manier waarop dergelijke berlchtea mogelijk het buitenland bect:ken.
Maar niet kan llr. me verenigen met de toon waarin het
artikel van D. lt gesteld.
I k heb het bewv.te artikel ofet geleien c.q. houd me dus
•trlkt aan de bewoordingen van 0,
Ruds la de aanhef na z,a artikel, waarin bij sprtekt over
de ..:.g." Veren. Staten van lndonesft en ve_rder uit het
gchtlt betoog laat D. overduidelijk blijken. dat hij fel tegen•
ttander Is van de basisovereenkomst. Dnt Is zijn zaak, docb
bet Is voor de lezers vaa "Oc Zwerver" niet van het mln•
1te beloog.
O. wrijft z~• <>geil · uit als bij de woorden van , Summu
Wellu leut: .• van den vorigen Mln. Pres. Schermerhorn.
verzetsleider gedurende de bezetting van Nederland." Maar
Ik wrqf wijn ogen uit als Ik daorop In alinea 5 de con•
clusle lees van D. n.l. •. De beer S. Is g<-durmde de oorlog
.,de" grote: ven.etsleidcr gt:wcest.''
Ik kon niet beoordelen welkt rol de Heer Schermerhorn la
het verzet beeft gespeeld. Doch zonder meer acht ik het
nitt onmogt'iik, dat de Hter S. voor dt een o( andere groep
m._.sea "ua" verzetsleider h gn,..st, Ik moge dan ook
verw,,zen naar hetgeen dt Red. În .• Commentaar'' over den
Heer S. ten beste geeft. Ik meen daaruit te kunnen concludtren. dat de Heer $. In elk geval een dusdaaig goed
Nederlander wu. dat hij als adviseur ven de K.P. kon worden geacceptterd en een zo b<langrfjk persoon was, dat bij
la de oprkhtlng der N.A.C. . .n aandeel had. Verder mten
Ik mij te herinneren dat. blijkens eeo verslag welke destijds
werd opgenoaa.en In •. De Zwerver'' van een topvf'rgadcr:ing
van de K.P. na de capitulatie, men zfcb daar zeer gunstig
over den Heer S. heeft uitije'aten.
Mijn ergste betwaar Is wel. dat D. :ljn eige.a woorden (bct
door mij nngehaaldt en vetgedrukte uit alinea 5) aan een
ande_r wil toeschrijven, Bo daarmede raken we don meteen
de kern van de zaak,
Htt artikel van 0 . en de strekking daarvan komt hierop
neer. dat hij fel tegenstander Is en In zijn fe'held het artlkel In de buiten!. pen gebruikt (m.{. ml•bruikt) om den
Heer S. op een de L.0.-L.K.P. onwaardige manier te kraken
en zelfs een poging doet de L.O.- L.K.P.-Stlcbting in de lodon"fscbe kwutJe actief In te schakelen, la de door btm
gewen 1tt votm.

A(gultn van bot belethtlij~ da.,rYfln. Mgoat hlJ dan deulfde mls"ap, ob waarvan bil anderen bucbuldigt. Hq wil
Immers ttn ve_riets9roep (L.Q .• L.K.P.) voor ;ijn politr<ke
karretje tpannca. Hftroan maolr.c ook do Rtd., hoew•I op
gematigd« en behoorli/ker WijZt. zich schu ldig. lmmtu. In
een kwestie als die 1.z. Indonesië. gaat het pro en contra
0
•et boven de "partij
po'ltitk ult. Dit 1, een nattonale
zaak, waarvan de scb•ldin9 dwars door het Ned. volk heen
loopt, Dus ook door de L.0.-L.K.P .. om van de andere Verzetsgroepcn maar niet te spreken. De Red. begaat m.l. du
ook een grote fout als zij schrijft:
Afgaande op de politieke richting der oud-111. werkers kan
met vrQ grote zekerheid worden vastgesttld. dat er veel meer
oud-Illegale werkers tegen. dan voor het accoord zijn. e.az,
Ik zou U de volgende vra·gen willen stellen:
I e.
Bent U geheel onbekend met het feit. dat -..Ie goede
oud-Illegale werkers door de eenzijdlgh<id. die zich fn de
L.O.-L.K.P.-Stlcbting onmisbaar opt11baart zich In onze orQanlsatle niet meer thul.s gievoele.n1
2e.
Is het nodig. dat ik In dit vcrbal\d noq moet wijzen
op de vele goede 111. werkers vaa de L.0.-L.I( P. dit zich tfJ•
dcas de bezetting niet nan li,t werk onttrokken. maar ze>wel U/dens de bezetting als daarna zich wd bulten de orgn,
olaatic hebben gehouden, J.v,b. met de beginselverklaring
._. (of) de door de leiding van de L.0.-L.K.P. en de Red.
ven .. Oe Zwerver'' vtle malen lo woord tn geschrift gegeven suggestie. dat onze organisatie overheersend een bepaaldt p01ft1eke- ~ teu :rker godsdltMtlge richting b

locgedaru,!
3e.
Aan1rnomen, dot U weet hoe het merendeel van de In
de L.O.-L.K.P. eangts'otcn oud-ll'egnle werkers over de
onderhavige kwestie denkt. beschouwt U zich dan als gerechtigd de L.0.-L.K.P. me.nfng als .. doorslaggevend" aan te
merken, oolr. voor de vele oud-lllegole werkers In andue,
ook goede, verzetsgroepen!
Volgens mijn mening neemt de Red. door plaatsing ...11 dit
artikel en het door haar geplotste, •• Commentaar" stelling
l,z. eea politieke kwestie, lttunt een m.l. op on/ulste wijze
ea met een bepaald doel gesthrueo artikel en suggereert
ten s'otte dat h•t verzet Is geboden door overwe.ge_od een
bepaalde polit!d:e richtlnp.
Ik beo van mening. dat U niet op de goede w~g bent en
op de:e manier vele lezers van "Dt- Zwe"er'". die ook t~n
politieke overtuiging bebba, al Is het dan niet die van •. Oe
Zwerver", de lnteres,e In "De Zwerv.r" doet of h«lt doe_n
verliezen. Mogelilk ook evèntueel nltuwe abonnt's afschrikt.
De zaak van de L.O.,L.K.P. dient U rnet dergelijke artikelen
reu :eker niet, tenzij bet de bedoeling Is dat onze stichting er een wordt met een ultgesprokt11 polit!ek• en (of)
godsdienstig karakter.
OverdrlJft U toch ook het laatste niet. Men kan ook te
veel v~n het goede krijgen, zelf• al is men hier op gesteld.
Ook de artikelen over de motloen, die tot het verzet hebben geleld e_nz. doen mij soms de haren ten berge rijzen.
Ab de oud-Illegale werkers dit alles hadden moeten ovcrpein:en dan warea ze nooit aon het d•adwerkelijke verzet
toegel<0men. Ik vind bet heel aardig. dat men dat voor de
11eschltdtnls wil vaststellen. doch men moet daarbij nlm••r uit het oog verliezen. dM de d~o<Sntt mens veelal fn1tlnct;ef handelt. zoals hlJ dat ro vele malen In zijn leven
moet doen. Doch laat men don vooral niet te eenzijdig gaan
worden, hetgeen meestal geschiedt door een te sterk gevoel
Tan tigen waarde, wat op baar beurt wctr ttn grvolg ls
Yan een te ceo%ijdlg be$tuur fn een e:1gemtne vcccntglng.
En daar gaat het m.f. met de L.0.-L.K.P.•StlchUng en •. Oe

Zwerver'' op aan.
Tenslotte wil Ik nog vumelden. dat Ik dit alles niet schrijf
uit een oogpunt van ontevredenheid, do~b terwille zowel
ven onic Stichting, als van onze kameraadschap. hierbij
dtnJ,e_nd eao de ,rele kamerade_n, die wegens het verzet. 011-

...
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et is Zaterdagmiddag 8 Juli 1944. De
zon staat stralend aan de wolkenloze
hemel en het zo oude en liefelijke stadje
Zaltbommel sluimert in de zonnewarmte. Zo
nu en dan wordt de landelijke rust van de
oude veste van Maarten van Rossum verstoord. Op die Zaterdagavond, toen plotseliag
bekend werd, dat de N.S.B.-er, de lste Luitenant van Politie van Dijk, als een hond was
neergeschoten en hij niet meer de onderduikers en Joden kon vervol~en, toen was het
stad je even in beroering. Niet over het neerschieten van Van Dijk. 0 neen, maar om de
eventuele gevolgen. Wat zouden de moffen
doen en de NSB-Burgemeester Jan Bolt? De
Bommelerwaard werd geheel afgezet, het station werd bewaakt, doch de dader' was, Gode
zij dank, onvindbaar. De rust keerde spoedig
weer en er gebeurde gelukkig- niet,.
Thans is het weer Zaterdagmiddag '4 uur. De
rust wordt ineens Yerstoord. Alsl)f een zwerm
sprinkhanen de straten plotseling bedekt,
komt de Sicherheitspolizei uit Den Bosch, versterkt met de militairen van de Flak, die
het stadje overstromen. In razende vaart gaat
het naar Hotel Godtschalk in de Waterstraat.
In één ogenblik is het hotel afgezet, zelfs op
de daken van de huizen in de omgeving van ·t
Hotel staan de moffen. Nieman'<i kan io of uit.
Daar alles zo plotseling gebeurde, wisten de
mensen niet wat er gaande was en vluchfü:n
her- en derwaar ts. Op echte moffenmanier
moest er natuurlijk geschoten worden. Zo in
den blinde weg op onschuldige mensen. Bloecl
moest er vloeien. De exploitant van het Hotel, I-1. A. v. d. Look, oud 64 jaar, wcnl direct gedood, evenals 'n Jodenmeisje M. Wolf,

oud 19 jaar. Mevrouw, 2 zoons en de dochter
werden gearresteerd, evenals de ondergedoken
Israëlieten (drie dames) afkomstig uit Amsterdam. Deze 7 personen werden naar Den
Bosch gebracht. Het gehele Hotel werd doortocht, niets echter gevonden. Daarna werd het
onder bewaking gesteld van·• de moffen.
Was daarmede dit drama, een van de duizenden, afgelopen?
Neen, dat was h.et niet. De Moffen zochten wat
in dat Hotel. Vandaar de ploselinge ()verval.
Zeker, zij hadden wat gevonden, een node f'n
!! levende J odinnen hadden zij als buit. Meer
niet. Was er nog meer van hun gading? Ja,

De levenden waren weg, doch één dode, n.L
Abrahamson, werd onder de vloer van de zitkamer gevonden; deze man was daar begraven. Doch er moest nog meer in het Hotel
zijn, n.l. een dagboek, bijgehouden door r-/.n
van de joden. In dat dagboek waren verschillende namen vermeld, en dat mocht niet in
handen van de moffen vallen. Dank zij een
KP-er, die de gehele situatie kende. werd oolr
dat voor de neus van den mof weggehaald, en
in veilige handen gesteld. Het was echter de
SD en Jan Bolt ter ore gekomen, dat er nog
7 Joden in het Hotel moesten zijn. Veel moeite
is door hen gedaan om er achter te komen,
hoe deze waren verdwenen. Zelfs de namen
van politiemannen, die bij de wacht betrokken
waren geweest, .werden opgevraagd, doch alles
tevergeefs.
Hier was gered wat nog gered koo worden.
Hulde aan al de medewerkers.
A. M.

,.

-..,,

"

geacht politieke• ol godsdienstige overtuf11lng. door den
vijand zijn vermoord.
Laten wij. gtdacbtlg oan deze makkers. niet bct Vene<
verlagen tot twistpunt tn een politiek debat. doch. In st,de
van een louti•ve handeling met een zeUdc foutt.ve stelling
te beantwoorden. ee• \IOotbeeld Jte11tn tn afs Vertttorgo ...
nlsatie ons bulten bet minderwaardig gescheld en geschrijf
houden. 1oals dit tbanl Qtbeurt rondom de lndon. kwestie.
Laten wij tonto, dat de strijd. dit
voorgeven te hebben
gevoerd In d1en<t van de "Beschaving · en voor Vri/heid en
Recht. Inderdaad als zodanig Is geotreden. Laten wiJ tontn.
e.venals tijdens de be.ettlng, dat wij. oud-Illegale wtrkers.
b,grljpcn wat htt wil :tgge.n .,Democraat'' ,~ :;ljo. Dan
:uilen wij m.f. de Geschiedschrijvers het butt en mooiste
bewijs leveru von de Ben dracht van ' ons volk, althans van
de Ver:etsgrotpeo. •n de moeilfjlutt Inren van on• Vaderland.
A. VORTMAN.

"'?

COMMENTAAR.
Op een syrnpath!eke wlj:e getft d,n •thrljver eent den
inzender u dan de redactie ttll vee-g uit de _pan.
Dat Is te waarderen.
l Als de re.iotle van on:en ln-..nde.r en tlie van de redactie_
• op het artlhl van Sumner Welles hierop neergel1,,me_a Is.
dat zij In dtztlfde fout vervallen zijn als d• lieden. die S.W.
Yerkeerd Inlichtten. wel ciao. fs ldie reaotie op dezelfde maaier te laken.
•
•. Wat gl/ niet wfft, d•t U geschiedt. ent"
WiJ wllten fn dlt Ye.rband niet on:t:n lnztndcr. maar ale-ebt$
onszelf onder de loupe nemen. \V-tlou, wat we schreven
is ne.a.r onze va.ste ov~rtulglng Jul.tt.
Oe vraag lt alleen. 6f zoiets toen geschreven motst .,.orden.
Bo dan geven we toe, dat de zeer me_oselijke e_n begrijpe.
lijke reactie "'811 ons tegen het m!ibnilk V'11l 'bet verzet voor

er was meer, maar de Heere spaarde bier nog
meer mensenlevens dan er gedood of gevangen waren van het Oude Bondsvolk. Het waa
aan zeer enkelen bekend, dat er nog meer Joden verborgen waren in het Hotel, in een 1peciale schuilplaats. Zij moesten gered worden.
Het waren nog wel Bommelse mensen.
En die mensen, zeven in getal, werden gered.
De moffen droegen op Zondag 9 Juli de bewaking over a an de plaatselijke politie.
Twee vóór, twee achter het Hotel, dat warea
de posten. In overleg met den plaatselijken
Commandant (die volkomen betrouwbaar was)
werd de wacht virdeeld en gegeven aan een
paar agenten, die het zaakje op mocstCD
knappen.
Aan de achterkant van het Hotel moest de
bevrijding geschieden.
En zo kon het gebeuren, dat in de nacht nu
Zondag op Maandag de deuren van het Hotel wagenwijd opengezet werden om de vluchtelingen uit te laten. Een voor een kwamen
ze er uit. 5 mannen, 2 vrouwen .
Er was zoveel mogelijk voor onderduikadressen gezorgd.
rn het bij1.01.1der denk ik hier aan een onderwijzer, die ajn buis open zette, om te helpen.
Hulde aan hem en zijn vrouw.
On 12 Juli werd nogmaals het Hotel door de
SD onderzocht.

,

po'ltleke dotltinden. ln:ake de Indische kwtstle Is gew,ut,
dat wlj naast ons protest hiertegen. ook de feitelijke situatie
m•t c.to opmerking schetsten. Oat bad. bot btgdjpelijk ook.
bctc.r weg kunn•n blijven, De :aak was alleen. dat het ver•
:tt niet misbruikt moest worden t.b.v. LlngadJattJ.
Over de.n Heer Schertntrhorn zijn we het wel eens m,:t dca
acbrljnr. Natuurlijk was deze voor een bepaalde groep In
bet verzet een geestelijk leidsman. Oat hebben we ook niet
ontkend. We denken er alleen niet aan. om het mbhrufk,
dat men d•arvan van tijd tot tijd voor politieke doeleinden
maakt, langs ons heen te laten ga:in.
\Vat de laatste. passage• van de brief brtreft. willen ,.,,
ve-rwijz:en 11a~r de pubUcatrc..s bie.rover in "De Zwerver" .
Een polltl•k 11andpunt kan de L.0.-LKP. Stichting e.n kan
"De Zwerver" niet Innemen. Maar dat betekent niet. dat
•e neutraal kunnen :ijn in v66rpolflleke vragm. Neutrall•
tdt btstaat nooit en nrrgens.
Ba wannc.c:r dan een Christelijke levensvisie beidt typeccL
en dc:e vi•le In de samenstelling van de be_stuuunrgnde ·
ring duidelijk blijkt. dan is dat niet wfllekeurfg. maae dan
is dat de spl~gd vàn on.s v,rzet In onl3ta.sn to hls.toric. Eo
die kleur kan de L.0.-LKP. Stichting op stra!fe van ;;nledJghtid niet negeren. Oat b geen eenzijdigheid. d4t Is on:c
vu:et<g,eot latto spreken. ioals dit was.
Een:ijdfg zoudtn we zijn, als we mfsbrulk maakten van tta
gtote 1'1ttrd<rheid. Dat fs nooit geschied. En !n alle b<Scbddenheld gezegd. hc.ft de L.0.-LKP. Stitbtlng In de ulfdlsclpllne op dit punt en in de waardering en gelijkberechtiging va.n minderheden. zich een goede naam verworven,
Maar zo'n opo,crklng ruikt reed• verdacht ._. we laten 't
deer dus maar bij.
Wie dit niet zien wil, ook In vugelJJkh1g met anduer pollt!tk. moeten wc. onbevredigd late,,.
· H • ., , R ,

.
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VADER DROP

WIM JANSEN

Geboren te J\,faassluls 3 Dec. 1880

Geboren 13 Mei 1922 Ie Vierlingsbeek {NB.)

over/~ 27 Januari 1944
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ongcos, je weet, hoeveel ik van jullie houd,
doch liever zag ik je dood, dan dat ik na de
bevrijding zou moeten zeggen: mijn jongens
deden niets voor hun Geloof co hun Vaderland .. "
Dit woord van Vader Drop, vlak na de capitulatie in Mei 1940 was zijn drie zoons uit het
hart gegrepen.
Dat op deze zo eensgezind geapprecieerde woorden positieve daden moesten volgen, was voor
ieder, die het geiin Drop kende, vanzelfsprekend.
En zo is het ook gegaan. Schier vanaf de eerste
bezettingsdag hebben alle vier, met de morele en
daadwerkelijke steun hunner echtgenoten, zich in
Gods kracht ingezet en zich in volle overgave gegeven aan de bestrijding van het nazibeest.
Hoc kon het ook anders, of de positiviteit, die
Vader en zoons Drop kenmerkte, als vurige Calvinisten op Kerkelijk, sociaal en staatkundig terrein, beheerste ook als vurige Vaderlanders en
Oranjeklanten hun daden en houding in de bezettingstijd. Nog zie ik Vader Drop's ogen twinkelen, toen ik hem kort voor zijn dood attendeerde
op het feit, dat zijn zoons zijn voetstappen drukten.
Helaas, ook hij mocht de dag der bevrijding,
waarnaar bij met hart en ziel hunkerde en waarover hij steeds zo optimistisch sprak, niet beleven.
De 27e Januari 1944 schonk God hem een hoger~
bevrijding. Zijn laatste arbeid hier op aarde was
het plaatsen van een ondergedoken student,
in de late avond van de 25e Januari. Kort na
thuiskomst werd hij door een beroerte getroffen,
waarin hij na enkele dagen overleden is.
Zo heeft hij gewerkt, ook voor zijn Vaderland,
7.0lang het voor hem dag was en toen, naar on1.e
heilige overtuiging. na een gezegend, voorbeeldig
en welbesteed leven, het loon van een getrouw
dienstknecht ontvangen.
Zo de Vader, zo de zoon. Ook over mijn onverr;etelijken, trouwen vriend Cornelis Drop was
ware vcrzetsgeest vaardig. Als curiositeit zij hier
vermeld, dat hij reeds in 1939 zijn eerste stunt
volbracht. En wel in het hoofdpostkantoor te
's-Gravenhage, daarbij bemaehtigcnde een grote
zending NSB-lectuur, afkomstig van den verrader
v. d. Vaart Smit, die hierdoor radicaal ontmaskerd werd. Dat bij, door het bekleden van een
verantwoordelijke post bij de intenpance, in de
oorlogsdagen niet mee kon vechten, was hem een
ware marteling.
Zodra hij dan ook in de zomer van 1940, toen
wij nog aarzelden, ja, nog niet durfden, de gelegenheid kreeg, gaf hij zich aan allerlei moeilijk
en gevaarlijk werk.
De bekende circulaires, die zoveel hebben bijgedragen tot het ontstaan en het stimuleren van de
ven:etsr;eest, door zijn broer geschreven en vermenigvuldigd, bracht hij bij duizenden door het
gehele land. De 17e Juni 1940 het eerste verzet
tegen Winterhulp. Voor ts o.a. de aansporing met
richtlijnen ter viering van de verjaardag van
H.M. de Koningin, de herdenkingscirculaire voor
Katholieken en Protestanten 10 Mei 1941 enz. De
sabotage bi_j Pander, waardoor voorjaar 1941 de
vliegtuigproductie aldaar een viertal weken werd
stopgezet; later qoor bijzonder vernuftige tactkk
de nachtarbeid geheel beëindigd. Dit alles stond
op de naam van de gebroeders Drop en hoc was
hij, onze "Kees", daarbij de ontembare, die al
maar opdrachten vroeg. Zo kwamen ook circulaires tegen het gaan in krijgsgevangenschap uit dezelfde bron.
Medio 1943 mijn medewerker geworden, was hij
mij in onze dagelijkse omgang een trouwe vriend
en hebben wij hem leren kennen en waarderen als
een man, met rijke karaktergaven. Onverdroten
in tijn ijver en toewijding, was niets hem te veel
als het Vaderland riep. Zo volbracht hij ook in
de winter van 1944 of '45 een gevaarlijke opdracht op zulk een wijze, dat hij van de toenma-
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CORNELIS DROP
Geboren te Maasland /5 Februari /908
ge/u,si[eerd Ie Amersfoort 8 Maart /945
lige ondergrondse militaire autoriteiten in Den
Haag bijzonder lof verwierf. Geen man van veel
woorden, bescheiden in zijn optreden, maar kloek
van daden en met een warm hart voor de sociale
n_oden, was hij in __die. ban~e hongerwinter, speetaal ook voor z110 1odcnbcschermelingen, tot
r;rote troost en steun.
Dit waren de kansen, door God hem geschonken
en op zo overvloedige wijze benut om de kracht
vao het geloof en de vruchten van het Evangelie
te tonen, lafenis te brengen aan de ten dode wank_~lende~. De 21 e Februari 1945 was voor hem en
z11n gezm de no.?d!?ttige dag. Door verraad gearresteerd, gaf h1.1 ZtJn leven op ~ie zwarte dag, de
8~ Maart,.. voor het Vaderland, en viel op 37-jarig: lecftiJd voor het vuurpeleton te Amersfoort.
Buitengewoon tragisch was 't, dat, toen na maand_en van !!oop en spanning, een week na het be~tcht: ,._H11 komt thuis", deze bJijde mare omsloeg
10 de diepste rouw.
9
Wat dit is_ ~eweest"voor zijn echtgenote. die zulk
een gclukk1~ huwel1Jksleven met hem gekend had
zal een buitenstaander zich nooit kunnen reali:
scren.
Als zovt'le, is ook dit eertijds zo geluk~ig gezin
door · ee~. lagen verrader in diepe rouw gedomprl.l. W11 weten. dat de echtgenote, die nu ook
allt·cn voor de opvoeding van haar tw\"e kinderen staat'. - die ook .zo onnoemelijk veel in hun
vader missen - , nog gebogen g:iat onder het
~rote leed. wat ons, die hem zo r,ol"d gekend hebben e1? het er nog zo vaak moeilijk onder hebben. niet kan verwonderen.
Dat hij, die zulk een dapper soldaat was van h~t
ondergrondse leger van zijn aardse Koningin, zich
o!?k een sol!1aat van Koning Jezus wist, dat hU
z11n Vader 1s gevolgd en naar we hopen, ons is
voorr,egaan naar dat land, waar geen gevangenschap of verdrukking, geen smart en rouw meer
is. moge haar kracht geven haar leed te dragen.
Wij zullen onzen wapenbroeder en oprechten
vriend nooit vergeten.
Onder zeer grote belangstelling hebben wij hem
te 'a-Gravenhage herbegraven. De woorden daar
gesproken. ook door den militairen commandant in bezettingstijd, getuigden van de grote
waardering in brede kring, voor zijn persoon en
1iin wrrk.
Hij blijve in onze herinnering.
L. K. •

8 Maart 1945
In Memoriam Cornelis Droo

Hij had Gods woord zo kl,urr verstaan,
Dal dud hem liet gevnar ing11an ,
Dat deed hrm doen hel vt'le werk,
Dat maakte hem in 'l lijden sterk,
Daarom kon hij de dood ingaan;
Il# had Gods Woord zo klaar verstaan.
Gelovig beruste11d, betro11wend of, God,
Gaf hij zijn gezin, zijn leven, zijn lot
In handen des Vaders, die ,iimmer' verlaat
Zijn kind, dat vertrouwend /zet oog op Hem slaat.
Laura Bijl.

n de rij der gevallenen .zien wij hem
als een der vele oprechte strijders tegen den onderdrukker. .
Na het eindexamen gymnasium begon
hij zijn studie in de psychologie, maar
was er weldra van overtuigd, dat hij
eerst een andere plicht te vervullen had.
In Aug. 1943 werd hij ambtenaar op
het Distributiebureau te Bergen N.-B.,
en begon daar zijn illegale loopbaan.
Door de distributiewerkzaamheden kon
hij echter nog niet zijn gehele aandacht
aan het illegale werk schenken, zodat
hij twee maanden later weer ontslag
nam om zijn volle persoonlijkheid in te
zetten voor het onderbrengen co verzorgen van het steeds toenemende aantal
onderduikers.
Toen dan ook in Januari 1944 de distr,ctsleidcr der LO van Vierlingsbeek
naar Nijmegen vertrok, was hij de aangewezen persoon om de leiding van het
district op zich te nemen, aan welke
taak hij zich met hart en ziel heeft geg.even.
Hij bracht de contacten tot stand mt't
verschi Ilende dis tri buticbureaux, waardoor hij maandelijks de meer dan duizend onderduikers van zijn district van
de nodige bonkaarten en vergunningen
kon voorz.ien. Ook nadat ruj zdf zijn
woonplaats moest verlaten, werkte hij
met onvermoeide ijver door.
\Vim dwong van ons allen bewondering
af door zijn fiere moed, zijn onweerstaa~_bare -~"erklust, zijn voorzichtigheid
en 1.11n zw1.1gzaamheid.
Zijn woorden: ,.Ik doe dit werk, omdat
God en het Vaderland mij dit als plicht
opleggen", getuigt'n van zijo hoge opvatting over het illegale werk.
't \.Vas een slag voor ons district, toen
h~j 21 Juni 1944 op de Gewestelijke
vergadering te Weert gearresteerd werd.
We wisten wat we aan hem zouden
missen.
Na een zeer zwaar verhoor te Vught
werd hij veroordeeld tot 't Standgericht:
welk vonnis echter nooit is voltrokken.
Op 18 September is hij vervoerd naar
Oraniënburg en vandaar de 5e Februari
1945 naar Buchenwalde. Drie weken later - 25 Febr. 1945 - is bij hier tengevolge van lichamelijke uitputting
overleden.
Als diepgelovig Katholiek is hij een
voorbeeld en een steun geweest voor zijn
kampgcnotcn en voor ons allen.
"Wim, help ons nu vanuit de hemel
door je voorspraak bij 0.L. Heer!"
,.Wij blijven aan je denken."

I

N.N.

'

'
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Legitimatiebewijzen

LKP

De gelegenheid om autobiographieën in te dienen
voor het verstrekken van legitimatiebewijzen ,lrr
L.K.P., is onmiddellijk, toen wij na de bevrijding
ons arw1kkelingswerk ter hand namen, opengesteld.
Het heeft veel moeite gekost om het zover te brengen, dat alle provinciën aan de herhaalde oproep
om deze autobiographieën in te dienen, gehoor gaven.
Het heeft aanvankêlijk enige moeite gekost om
de legitimatiebewijzen te kunnen verstrekken.
Toen de grote stoot van legitimatiebewijzen door
ons C.B. echter was afgeleverd, bleven er gedurende enige lijd nog verschillende verzoeken nadruppelen. Op een gegeven ogenblik is, voornamelijk in verband met onze werkzaamheden voor het
tedenkboek, een uiterlijke termijn gesteld.
Het was niet mogelijk om aan dit werk voortdurend aandacht te blijven schenken.
De verzoeken, die na de termijn, die was vasthet waren er
gesteld, no~ binnen kwamen vele! - zijn voorlopig afzonderlijk opgebor.;en
met de bedoeling t.z.t. nog enige tijd de "nakomertjes" te behandelen.
Dit ogenblik is thans aangebroken.
Gedurende de eerste twee weken, van Februari
;,:uilen alle verzoeken, die nog in ons bezit zijn,
worden afgehandeld. Daarna zal nog tot het eind
van deze maand de gelegenheid worden opcnJesteld om na-aanvragen in te dienen.
Deze gelegenheid wordt tot eind Februari - en
geen dag langer! - opengesteld.

Wie niet voor 1 Maart ee,i legitimatiebewijs he1/l
aangevraagd, ontvangt er geen meer. Er komt
dan definitief onder dit onderwerp een streep.
Wanneer iemand, die op het bezit van een le;ilimatiebewijs meent aanspraak te kunnen mak.:n,
dus voor 15 Februari geen bcwiis van hel C.8.
heeft ontvangen, kan hij zich tussen 15 Febr. en
1 Maart a.s. nog scliri/telijk lot het C.B. richten.
(Afd. Registratie).
•
ik verbind aan deze mededeling het dringende
verzoek aan alle K.P.-leiden, die oog lcgitimatief>ewijten van bun "manschappen" onder bun berusting hebben, deze dan ook vóór 15 Febr, aan
de belanghebbenden uit te reike.o.
.,FRITS'',

DRINGENDE OPROEP
aan de oud-illegalen in Ned. omfrenf de
gefingeerde wapendropping in Helvoirt
De Voorzitter van de Sub-Commissie Opsporing
Oorlogsmisdrijven te 's-Hertogenbosch maakt het
navolgende bekend:
Op 15 Juni 1944 is te Helvoirt in Noord-Brabant
door de diensten der Sicherheitspolizei van 's-GraYenhage-'s-Hertogenbosch een gefingeerde wapendropping geJanceerd.
Nadat aanvankelijk deze dropping op 14 Juni
1944 plaats zou vinden te Voorthuizen in Gelderland,. is deze op het laatste ogenblik gewijzigc.l in
een dropping bij Helvoirt.
Bij deze actie zou aanwezig zijn of is misschien
aanwezig geweest een groep illegalen uit Amsterdam en Utrecht, waarmede de K.P. (leider
Peter van der Smit) uit Schiedam contact had gemaakt.
Als contactpersonen van deze groepen worden genoemd een zekeren Nico, afkomstig uit Utrecht
of Amsterdam en een zekeren Piet, afkomstig uit
Amsterdam, die in pension zou zijn geweest op de
Prins Hendrikkade te Rotterdam.
De K.P. uit Schiedam is op 15 Juni '44 naar ~elvoirt gegaan met meerdere personen uit het Land
van Heusden en Altena.
Niet het minste vermoeden op verraad zijn allen
in een door de Sicberheitspolizei opgestelde val
gelopl'n en gearresteerd. Op 29 Juli 1944 zijn ze
gefusilleerd te Vught.
Het is momenteel nog niet komen vast te staan,
hoeveel personen aan deze, actie hebben ded;;enomen en het slachtoffer geworden zijn.
Of in Gelderland op 14 Juni 1944 toch een wapendropping is gehouden, waarbij dan ook verschillende personen kunnen zijn gearresteerd,
daar ook deze dropping door de Sicherheitspolizei
in elkander is gezet, is niet bekend.
Allen, die inlichtingen kunnen verschaffen of die
misschien een der personen van de groep Peter
der Smit of laatstgenoemde heeft ontmod
ti1dens de gevangenschap van 15 Juni 1944 tol ~9
Juli 1944 in het S.D.-lager te Vught, worden ver:cocht zich met spoed tot bovengenoemde Commissie te wenden.
Willen speciaal Nico en Piet zich bekend maken.

v:~n

Het Hoofd der Sub-Commissie v. d.
Opsporing Oorlogsmisdrijven te
's-Hertogenbosch.
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------------------MAC. JAN BERK (Bob, Dirk Smith)
en

ADR. JOH. HENDR. REYNHORST
hebben het genoegen U kennis te geven van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats
hebben op D.V. 6 Februari om 1.30 uur ten Stadhuize
Utrecht, waarvan Huwelijksinzegening in de Geref.
(Ooster) kerk Maliebaan, om !U30 uur, door den
WelEerw. Heer Ds. H. H. v. Kapel, Geref. Pred. te
Rhoon.
Daendelstraat 15, Utrecht.

793 Rudolph Davidson, Joods kindje, geb. 9-9'42. De ouders: Henri David~on, geb. 20-121901 en Sophia Halmans, geb. 20-1-1901,
woonden te Amsterdam, Cillierstraat 21, werden op 29 Juni 1943 van Westerbork in de
richting Sobior gedeporteerd. Familieleden
hebben medegedeeld, dat Rudolf waarschijnlijk t~ 's-Gravenhage werd ondergebracht.
Noch de politie te Den Haag, noch de Commissie Oorlogsplcegkinderen te Amsterdafti Met dank aan God geven wij U kennis van de geboorte van onzen Zoon
kunnen inl. verstrekken.
794 Jan Doerk, geb. te LeeuJAN
tevens de 5000 e inwoner van de Gem. Schipluiden.
warden 21 Juni 1911,
Stamboeknummer 13847.
16 Januari 19-17.
Den Hoorn C 148, Delft.
Volgens opgave van het
ABR. KALKMAN
Centraal Tracing Bureau
M. M. KALKMAN-QUACK,
UNRRA zou hij vermoedelijk in Watenstadt Lij
Ondertrouwd:
Brunswijk zijn overleden.
HENK GIGENGACK (Daan L.K.P.)
Hij is medio Oct. '44 uit
en
Amersfoort naar DuitsJOOP VERHEIJ,
land getransporteerd. Segeven mede namens wederzijdse ouders kennis van
dertdien geen bericht
hun vooritenomen Huwelijk, . waarvan de voltrekkint
meer ontvangen.
zal plaats hebben op Woensdag 12 Febr. 1947 om
795 Mr. Douwe Feikema, op
JO uur in de kerk van Maria ten Hemelopneming te
17 Maart 1944 op transDol'tinchem.
port via Cleve naar RheinWilhclminastraat 77.
W(jnbergscheweg S2.
bach, daar gebleven tot
Toek. adres: Heuthorststraat 14, Doetinchem.
September 1944, daarna
Januari 1947.
eerst naar Cassel, ongeveer
Recep_tie Hotel "Rademaker" van 2.30 tot 4 uur.
2 maanden later over Dessau naar Coswig, vanuit
De Heere verblijdde ons door de geboorte van onzen
het Zuchthaus te Coswig
Zoon en Broertje.
tewerkgesteld in een aluROELOF GJALD
miniumfabriek te Rosslau,
noemden wij hem.
alwaar hij 15 Maart 1945
J. DE VRIES
Groningen.
overleed. Zijn bezittingen
T. DE VRIES-VLEDDER.
Noorderstation S.
werden doo·r een vriend
bijeengepakt en van adres
. .
• D.V. Zondag 2 Februari hopen onze geliefde ouders
voorzien in het Zuchthaus Cosw1g to depot
G. HEKMAN
gegeven, o.a. een pak aantekeningen en geT. HEKMAN-v. d. BEEK
dichten, die voor zijn Moeder van groot behun 25-jarige• echtvereniging te herdenken.
lang zijn• Wie weet een mogelijkheid om
Groningen, Grachlstraat 45.
deze te achterhalen?
796 Jacob Philippus Zwaan,
Hun dankbare kinderen,
N.
geb. 20 Oct. 1906. Res.
Receptie: 1\1aandag !l Febr. van 4-5.30 uur in het
Officier. Na '42 ambt. Soc.
C.J.M. V. gebouw, Spilshuizeo.
Zaken te Apeldoorn. Adr.:
Badhuisweg. 12 Oct. 1944,
(P•rsonul g!'"aagd !11 aang,boûn pr. f 0./0 '1- m.m.)
wegens het verbergen van
SPOED.
wapenen, die echter niet
Door verkeersongeval getroffen gezin vraagt drinbij de arrestatie gevonden
gend hulp voor de maanden Febr. en Maart. Gezin
zijn, gearresteerd. Na conbestaat uit 4 volwassen personen; huisvrouw in het
centratiekamp Amersfoort
Ziekenhuis.
Brieven aan .J. P. Wijmenga,
op transport naar NeuenGraaf Florislaan 40, Bussum.
gamme op 12 Febr. 1945.
Buiten het kamp dagelijks
Gevraagd
door
Zakenman
enkele goedé agenturen
te werk gesteld. Verdere
tegen hoge provisie, heeft voor de oorlog veel relainlichtingen ontbreken.
ties gehad met Zuivelfabr., Likeurstokerijen e.a. fabr.
797 P . .J. Janssen, geb. 25 Mrt.
or inrichting.
1922 te Rotterdam, woBrieven onder No. 143 Bureau van dit blad.
nende Bree 128, Rotterdam. Janssen is in Mei
(Ruil- en Zakenadvertentie,. Prijs I 0.45 per m.m.)
1943 vertro'kken met de
Gevraagd door Weduwe van Verzetstrijder een Rabedoeling Engeland te bereiken. In September van
diotoestel voor normale prijs.
helzetrde jaar kregen zijn
Brieven onder No. 141 Bureau van dit blad.
ouders bericht uit Buchenwald (onderweg dus ,. ,
lnlichlingen 'Verzocht :
gearresteerd). In Jan. '45 W:had hij nog een brief ver-· '
omtrent Jurjen van Dijk, geb.
15 Febr. 1923, is waarschijnlijk
zonden uit Auswitz. Het
vanaf eind 1943 bewaker geantwoord van de ouders
op die brief werd door de Duitsers gere- 1 weest in Duits concentratietoumeerd, met als vermelding, dat de brid kamp nabij Keulen. Vermoedeniet toegelaten kon worden. Nadien omtrent lijk schuldig aan het fusilleren
hem niets meer vernomen.
van . verschillende Nederlanders.
lNL[CHTING verzocht omtrent het navolgende:
Inlichtingen onder No. 136
___
__
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
In de nacht van 21 op 22 Juli 1914 keude ctn Lancaster aan,a._
bureau
van
dit_blad.

ff

bommenwerper, na een uitgevoerd bocnbatden:itnt op de stad
Hamburg niet In Engeland terug. BIJ het Ministerie van
OorlQg In Londtn kwam via htt Intern. Roodt Ki:uis de
medcd<l:ng binn<n. dat een Jid VM dt bemanning, · W. C.
TAYLOR, Nr. 6SSZ2t op 2.3 Juli 1914 werd ter aorde btat,ld op de btgraafplants van uA.imsttd" op Schouwen.
Van een ander lid dtt bemaonlng, wireless operator Will!nm J. Antbooy, Nr. 1S66016 kwam op niet opgehelderde
wlj:e «n foto. dit hem had toebeh<>0rd en waarop hij.el!
atond afgebetld, bij het gtnocmde Ministerie binnen. welke
foto volkomen onbeschadigd was en ook b.v. kenndijk niet
Vän ztewatcr tt lijJtn bod gthod. Ot betr. foto kwam uittlndelijk ttrtcht bij dt ouders van geooemdtn William J.
Anthony.
.
Aanvnnkelljk werd, ook van de zijde van htt Britse .• War.
Office'· de hoop gekoesterd. dat 9enotmde jongtman er het
Jeve.n had algcbrocht en te eniger Ojd wel wetr iou opdui"
ktn. Dt:e hoop io echtte vergtt!s geblektn. Er Is omtrent
zijn lot nooit naer iets vernomen.
1.
Wit kan zich iets herlnnoren. of In genoemde nacht
een Brits vliegtuig Is ntffg:ntort en wie wtet Iets
omtrent het lot der uit 7 koppen bestaande bemonnlngl Van de :ijde der oudccs wordtn allerld gissingen gedaan over het lot van hun cojgen zoon. als
g-cvolg van de op zo gcbeimz.inoige wijze ontvangen
foto.
2.
Ligt Nr. 658221,W, C. Toylor indtrdaad In Haamstcdt
begravtn en bevindt!\ zich In dt nabijheid van dat graf
no; graven van vlflgeo.ic.rs, die daar omstre.ek.s de"
~el!dc tijd xijn bijgezet.

lNLlCHTrNG verzocht:
Voor een Amtrlkaonse Moeder, Mrs. Guy Scott WARREN.
Bartonplace. Evanston, l 11. U.S.t., worden lnllch11ngrn ge.
vraagd over haar xoon: William Wisdom Tapp WARREN,
dit In de nacht von 27/28 Mei 19H in een tnutel van de
Poolse luchtm,cht (onder bevel van de R.A.F.-P.A.P.)
neerviel bij Wel. omg•vlng Heusden.
Rttds gtdanc nasporingen in de buurt van het ongeval en
opr9Cpingen in het plaotselijk blad leidden tol goon resultatJt. Twee van de gevaJlentn :ijo behoorlijk g,ide.ntfficec:rd
tn ahonderlijk te Heu$den begraven. Dt resten (onherktn•
baar) van twte andere leden van de bemanning ::ljn In een
onder gro! gelegd.
De gezochte droeg een polshorloge. merk •. JUVENIA" en
ten gouden ring n1C!'f fo.milltwapen mtt een :~er fijne In•
scriptie. luidende: Heb dduw hed ddiw. a duw a digon
(wee, rcchtvnardlg en vrees niet). Het wapen is verdt~ld
in 3 horhontale banen. De otiddenbaan ,relt water voor. op
de andtre banen komen kltlnt boompjes voor, Dt guocbte
heeft bruine og<n en krullend haar. ZII. die inlichtingen
kunnen verstrekken ovc.r de:::cn Amerikaan (officfc:r} of over
dt genoemde be::ittingen. worden vriendelijk vcr:ocbt, dit
aan de rtda~tit mede te delen.
All, onkosten worden gaarne vrrgotd.
Jn de omgeving van Wel en Hrusden moeten omstttcks de
datum van de ramp (de machine verbrandde nltt) piloten
ve,borgcn zijn geweest. Er wordt over gepraat, maar dea
gastheer kent men nl•J·
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edergeboorte sluit in, dat men uit nood
vermag te groeien", zeide Namatianus, een
Romeins dichter uit de derde eeuw na
Christus. Een schoner vers kan het Nederlandse
volk zich op het ogenblik waarlijk niet denlêen.
Het gaat er thans om evenwicht te brengen in
Europa en Azië; het Nederlandse volk heeft daarbij niet alleen belang, het is in staat daartoe een
grote bijdrage te leveren. Wij behoeven niet uit
te weiden over wat vroeger door ons op dat gebied is gepresteerd. Ook in de laatste tijd voor
het losbarsten van de oorlog heeft Nederland bewezen, dat het niet spoedig "uit zijn voegen·• is
te krijgen; t:en grote mate van stabiliteit is steeds
in ons volk aanwezig geweest. Zo bleek Nederland bestand tegen een zware aanval, in de dertiger jaren op zijn bestaan gericht.
Autafkie was een tweesnijdend zwaard; men wilde
enerzijds het eigen land zelfsupporting maken,
maar ook moest daardoor de economie van die
- - - -1:w~cn die nis }f'vcrancier optraden, 1cvoclig
worden getroffen. Dit stelsel werd op deze wijze
vooral toegepast tegen aangrenzende landen. Dan
werd de één sterk, de ander murw en rijp gemaakt voor het argument: laten wij maar meedoen met die buren, wij behoren economisch bij
hen, wij kunnen niet buiten hen. Men noemde dat
,.Anschlusz".
Een zodanige aanval werd ook op Nederland gericht; vooral onze tuinbouw moest het ontgelden.
Maar ons land sloeg er zich door heen, de ronde
voor 1940 werd door ons gewonnen. Daarmede
had Nederland een goed verkregen, waarvan de
waarde pas na 1940 zou blijken: de zekerheid,
dat het een eigen plaats in de wereld zou kunnen
behouden. Nederland ging de werkelijke oorlog in
mc:-t in zijn volk het sterke bewustzijn, dat de bezetting slechts een phase zou zijn, kort of lang.
Een land, dat zo vermag te kiezen tussen de mogelijkheden van het ogenblik,. heeft een sterke
ruggegraah Nederland kon zijn traditie van stabiliteit getrouw blijven, het weet wat koers houden is.
Dit moet zo blijven. Wij hebben OOll gevoel voor
de juiste koers nog niet verloren. Er liggen in ,Ie
toekomst echter factoren besloten, die in dit opzicht een verkeerde werking kunnen verkrijgen.
Het is nodig, deie thans duidelijk in het licht te
stellen, opdat wij tijdig ons kunnen bezinnen, omtrent de maatregelen, die dit toekomstbeeld ons
voorschrijft. Indien in ,ons land gaat doorwerken,
wat tha9s aan vooruitzichten aanwezig is, staat
het er slecht met ons voor. Wanneer wij ons bewust worden, dat wij met een sterk groeiende
bevolking een bestaan moeten zien te vinden m
een _land, dat van vrijwel alle hulpbronnen is
ontdaan, dan kan het niet anders, of de schrik
slaat ons om het hart. Indien wij nog de beschikking hadden over de rcservc's, die wi; v66r de
oorlog bezaten, dan zou met veel beleid een economische politiek kunn~n worden gevoerd, die ons
volk zou behoeden ';oor het ontstaan van gebrek.
Maar nu kunnen wij daarover niet meer he~chik-

'

door
Mr. A. C. na !penl111,yen

De sc/11-fjvn- is in staat geweest, liet probleem der annexatie vrij van de /Jolitieke aspectt!"Tl
te behandelen. Daarom menen wij dit artik1l ,~ mogen plaatsen. Dit brengt intussen mede,
dat met /zet onderstaande het onderwerp niet 11itp111tcrul behandeld is. - Red.

ken, het gebrek is er en in ruime mate.
Dat is een geheel andere staat van zaken, Jan wij
voor de oorlog hebben gekend. Nu zijn zeer vergaande maatregelen nodig, om te voorkomen, dat
ons volk verzinkt naar een peil, zo laag, als wij
ons dat zelfs nu nog niet kunnen voorstdlcn.
Wij moeten de cirkelgang, waarin Wli ons thans
bevinden, doorbreken: de zo weinig opwekkende
levensomstandigheden van dit ogenblik moeten
met een nieuw licht worden overgoten, opdat wij
weder een toekomst voor ons zien, die "de moeite waard" is. Eerst wanneer Nederland weer een
beeld voor ogen heeft van een leven, dat tot
inspannin-t noopt, om ~ wat van ~ .makçn. z~l
voorkomen worden, dat ,m land langzamerhand
zijn oude :zin voor de goede kotrs 7,ou gaan ver
liezen.
Wij hebben tot dusverre on.ze stabiliteit t~ danken aan het feit, dat wij vervuld konden zijn van
een goede zor,: voor een goede toekomst voor
ons allen. Dat is een waarde, die wij ten koste
van alles moeten bchoutlen.
Dit doel wordt door a1.ncxatie bereikt.
Over de vorm daarvan en over ·de ,:rootte willen
wij het nu niet hebben. Het gaat er nu om vast të
stellen, dat Nederland verruiming van zijn iebied
strikt nodi,: heeft, wil het zijn karakter behouden.
Het onrustbarend aspect der leveruomstandigheden, thans aanwezig, is een gevolg van de ontreddering, welke de bezetting om bracht.
De verstoring onzer economie i, van zodanige omvang, dat de voorwaarden voor 'n met eigen kracht
te volbrengen aanpassing aan gewijzigde wereldomstandigheden, niet meer aanwc:zig zijn. Aan
die ontreddering heeft alleen Duitsland schuld.
Het nam wraak. Omdat wij de Duitse economische
aanval voor 1940 doorstonden, werd ons na 1940
de straf van verwoesting van onze bronnen van
inkomen opgelegd. Nederland blijkt intussen zó
sterk, dat het ook daaraan niet ten gronde ging,
maar wel is nu oppassen geboden.
Nederland ontleent aan de:i:e dubbele onrechtmatige aanval het rccqt van Duitsland een maximale bijdrage tot herstel te vergen.
Blijft deze uit, dan z:jn wij gedoemd tot een
massa proletarische paupers te worden.
Er is echter nog een factor, die deze zaak mee
beheerst. Tot 1940 kon Nederland teren op een
surplus aan inkomen, afkomstig uit Indië. Deze
bron van inkomsten zal voortaan bijna niet meer
vloeien. Het opnieuw tot bloei brengen van Indië
zal geldelijke steun van Nederland vragen: in
plaats van een versterkende, zal Indië op onze
economie voorshands een verzwakkende invloed
uitoefenen. Ook op de duur is niet meer te verwachten, dat ons Indische winst zal toevloeien in

een mate als voorheen; de zelfstandigheid van dit
land zal ertoe leiden, dat Indische winst - terecht - ten bate van Indië wordt aangewend.
Nederland zal ten opzichte van Indië dus stellii
een belangrijke taak hebben te vervullen, doch
dit zal niet meer, als vroeger, tot gevolg hebben,
dat een zeer belangrijk deel van het Nederlandse
volk direct of indirect door Indië wordt onderhouden. Steeds was het deel onzer bevolking, dat
rechtstreeks emplooi vond in Indië, gering.
Aan de schadelijke werking dezer omstandigheid
heelt Duitsland zijdelings schuld. Hij heeft dooi·
zijn verstorend inwérken op onze economie, on,
41; gelcgcn~eid tot een grlcidclijkf' ;ianp:>!sing O<'k
aan dit proces, ontnomen. Japao deed de rest
doch dit is nu niet aan de orde. \Ve ataan nu doo;
Duits toedoen met ontredderde handen voor een
:vendi~~ in ons volksbestaan. Wij voelen, dat n
1? Ind1c een taak voor ons ligt, het opnieuw vestigen van de pax Neerlandica, een vrede door
welvaart en niet door overweldiging. Er blijkt
reeds, hoe sterk de roeping om zich daaraan te
wi~?en, ongeacht de uitslag, in ons midden leeft.
~lJ moeten ons echter niet ontveinzen, dat cigenl1Jk ~an de verbetering van de binnenlandse verhoudm,:cn afhankelijk is, of wij Indië zullen kunnen gcve.a, wat Indië van ons nodig heeft. Een
moedeloos Nederland is voor Indië niets waard.
Ons e1gen volksbestaan vraagt dus de meeste aan~acht: wij moeten een wending ten goede, brengen
m de structurele groei van ons land.
De oorlog zal waarschijnlijk tot gevolg hebben,
dat onze beroepen bij uitnemendheid: handel
acheepvaart en agrarisch bedrijf op de voorgrond
komen. Het indu.strieel aspect is, ondanks de huidige honger naar producten, minder rooskleurig.
Niet alleen zal blijken, dat zich gedurende de oorlog elders industrieën hebben ontwikkeH, dir. de
afzet van Europese artikelen beperken .,0 k UI!
tolunie met België, een bij. uitstek i~dustriecl
land, zal voor de Nederlandse industrie de kansen minder groot maken.
Industrie is de voornaamste bewerker van ,Je tendenz tot vorming van een proletari,nt. Z1J h echter ook een middel om een groeiend proletana-it
aan een bestaan te helpen. Tot dusver heeft dit
middel in Nederland met groot succes kunnen
werken. De enorme toeneming der Pievolking na
het midden der vorige eeuw u er door opgev:mgen.
In de laatste decennia is gebleken, dat het middel
niet m~er voldoende was; de werkloosheid nam
toe, ook wanneer men de invloed van de tegen
ons gerichte autarkie van andere landen buiten
beschouwing laat. Men denke b.v. aan Twente:
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slechts dog_r in Tndii l!droffcn maatregelen in
autarki'!iche z1n kon de teX'tie'liiitlustrie daa:r vol·
doende op gang worden gehouden.
Er moet dus een middel worden gevonden Qm
aan deze versi-hijnst'len ht't hoofd te bieden. Industrie zal steeds un belangrijk miclrld van hestaan blijven. maar een gezonde uitbreiding van
ons industrieel apparaat is thans niet mogelijk en
niet wenseli_jk, omdat het de verdere proletari~ering van onze bevolking in de hand zou werken.,
Wij moelen dus de we,; op van uitbreiding van
·ons agrarisch bestel Daartoe is grond nodig. Wij
kunnen die vinden in het onmidde!liJk aan ons
land grenzende Duits gebied. Onder Nederlandse leiding 1s daar een bloeiend landbouwbedrijf
mogdijk.
Wij zullen daarmede onze economische structuur
de noodiakelijke aanpassin,; aan de gewijzig•le
omstandigheden doen ondergaan. Voor het clo:el
van ons volk. dat thans "in de lucht hangt" ,.aJ
daar een lonend emplooi kunnen word<'o gt>vonden. Er ontstaat dus weu hoop op éeo behoorlijke
toekomst voor deze mt"n•en.
Het boerenbedrijf is. ook in 7iin moderne vormen,
een bron van ware volks kracht. om:ht het ·,· • t ne
tendenz bezit de groei van het in sted1n op~ehoopte blt·ekneus-proletanut te hrvorrl r~n De
aanwas van het prol:e:...•••aat 1s rlus 1,11~ns ge~tu•t
In het te verkrijj!'t'n g.-bieJ z.il un ner bdangri.ik de~ van hf"t voor einze veetf".-lt 1·,•d11,'e "><'dergraan kunn. n wo, Jt'n vt',' ,uwrl Ue ruil 11
houding van on• la11J tel{<'t,011c r h~t buitenlrn.J
zal daardoor ouk op ern mmder wankde basis
komen. Wij zullen de n<•(,•!Lakelijk hliJ,·<'nde import met onze zuivdproducten kunnen betalen.
Deze methode van heror1Pnterin,: van onze structuur past voorts zet'r wel bij onze individualistische volksaard. Nederland is geen land voor ondernemingen "en masse". 1lel gaat hic r stet>d's
zo. dat een flmke kt'rd liefst all.-en 1l"ls bt'gint en
dan doorvecht tot hij slaagt. Dit wurJt inogdiJk
in het tl' verwerven gebied.
Uiteraard zal hl"t te verwerven gebied ook bodemschatt"11 opleveren.
De;:e zullen een welkom<." verbetering zijn voor
onze im- en exportpositie. Ook hierdoor wordt vns
land minder gevoelig voor wijzigingen in de algemene c-on junctuur. H el algl'mc•en aspect verbetert er door. Tevens ia hit'rin l'en resl'rve il.iln•
wezig voor een gezonde mtbreiding onzer indu,trie; wij zullen dan niet meer hoofdz11kdijk up
veredeling zijn aangewezen. Doch dit punt. arlit
ik van secundaire aard; primair blijft de agnnsche zijde der zaak.
Resumerend moeten wij vaststellen, dat Duitsland,
door de teweeg gebrachte ontreddt'ring van ODLe
huishouding, geacht moet worden, verplicht te
zijn tot een substantiële bijdrage voor het weer
op poten zetten van ons bestaan. Ons bestaan
moet ten anker worden gelegd. omdat NcdcrlanJ
als stabiliserende factor in West-Europa onmisbaar is· èn omdat onze taak in Indië niet van
een ontredderd moederland uit kan worden verricht.
Er rust van oudsher een missie op de 8chouders
van het Nederlandse volk. Het moet die kunnen blijven vervullen.
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van de samenleving in Indonesië samenA, verraden, verkocht, koehandel mee
geraapte kampbewaarders, schrijft gebiegedreven, dit is het juiste woord. Toen
dend '7oor: de vrouw heeft geen ziel en kan,
de Engelsen van den Geallieerden OQindien de man dit uitspreekt onmiddellijk
perbevelhebber opdracht ontvingen 1n
verstoten
worden. Met kafirs (ongelovigen)
alle gevangenen in de kampen t bevrijgeldt voor de islam geen enkele eed. Elke
den, doch iri plaats daarvan gingen praten
morele band t.a.v. kafir-vrouwen bestaat
en daar:ia vettrokken. Toen ook onze joneenvoudig niet.
gens deze kampen nl<lt mochten opruimen,
En weet dan, dat het grootste deel van de
werd 1,oehandel gedreven.
, nog In de kampen verblijvenden, vrouwen
Op ons komt ook de plicht tot afwerking en
en meisjes zijn.
opruimmg van de kampen \n Indoneslê Ie
Schrijft en praat niet verder over onrecht
rustf'n op ons evenals op alle, let wel
U aangedaan na de bevrijding.
ALLE Nederlanders.
Dit is een schande, voor U, voor ons, voor
alle Nederlanders.
Gij vrouwen en meisjes, die in de kampen
zaten, wordt wakker.
Gij vrouwen van verzetslieden, wakkert
Uw mannen aan, als zij zijn ingeslapen.
Elk verze•sman dient in deze te eisen, uit
naam van de duizenden doodgemartelden,
en het lijden der overlevenden, dat:
De regering onmiddellijke invrijheidsstelling, met alle haar ten dienste staande middelen, nastreeft.
Indien hiervoor door onze jongens In Indië
offers zouden worden gebracht, zal dat
offer zijn in de geest, waarvoor wij vochten.
Vóór Nederland en Nederlanders, tégen onrecht. Daarin mag geen bu!·enlandse mog~ndheid of een of andere politieke partij,
die dit zou vergeten, beslissen.
Jacques F. M.
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STICHTING 1940-1945
* Een brief vol dankbaarheid
* Het loon voor de v,rvullitrg can
Uw plicht.
Als de mensen van de L.O.-L.K.P. nog niet welen,
wdk een ontzal(lijk schone taak zij hebben in ht't
S1irh1ingsverband. dan moge onderstaande brief
hen de ogen openen.
Gij oud-concentrationnair, gij oud verzets.
.,Het is mij een behoefte U allen dank te zegman, hebt gij U dit wel eens gerealiseerdt
gen voor de fijne verrassing, die U mij en mijn
Welke politieke richting gij ook zijt toege.
kinderen bezorgd hebt~
daan, wat gij ook moogt denken over de
Die cadeaux waren prachtig! U had de bhjde
gczichtJeS der kinderen moeten zien, die niet
onderhandelingen, nimmer mag het U uit de
anders wisten dan dat St. Nicolaas hun zo hef
gedach'en gaan, dat het lijden door de
had gevonden.
duizenden, dle nimmer terugkeerden uit de
Maar niet alleen door de gaven, maar juist
kampen, en de duizenden, die ,de ellende
door datgene. wat daar achter staat. vodde
ondergingen en waar gij, lezer, er misschien
ik op <lat moment, hoe onze dierbaren. die
God midden in de strijd tot Zich riep, nog
ook een van zijt, nog steeds geleden wordt!
een grote plaats irr de hanen van velen van
Schande over U lnd1en gij nu In deze U
ons volk innemen. Dit hebben zij opmeuw
slechts door politiek laat lelden, en blijft
getoond dqpr onze kinderen ruimschoots te
zitten bij de pappot, die men U voorzet.
bedenken.
Een concentratiekamp Is een. concentratie·
En mij, als moeder, heeft dit zeer gt.trorfen,
temeer daar dit inti('me huiselijke fcc:itJe
kamp en de kampen in het z.g. Indonesië
1,'n vele herinneringen heeft,
zijn erger dan enig kamp In Europa.
Ook nu weer is gebleken, dat anderen dit
Waar Is Uw geest uit de tijd, dat duizenden
met ons meevoelen.
,
met een gebed voor familie 'en hun land,
T evcns neem ik de gelegenheid waar, om
bun Nederland, de dood lngingenî
de Stichting voor alks wat zij voor ons
det>d en doet, hartelijk te bedanken en dan
Nu praqt men verder, terwijl er schande is
<knk ik i11 '1 bij1.0t1c.kr aan die mooie dag
voor Nederlandse vrouwen, vernedering
in deze zomer, die wij samen met al die
voor Nederlandse mannen eh honger en
andere vrouwen en ouder, en bestuursleden
dorst voor Nederlandse kinderen.
mochten doorbrengen en welke door hd
Het aantal gijzelaars en de plaats waar de
bestuur van de Stichting georganiseerd
was!''
kampen liggen Is zelfs niet bekend. De mof
En nu twee dingen:
als kampbewaarder was ploertig, had rasZij. die tol noi: toe afzijdil! stonden van het werk
senhaat, maar wat zijn. deze kampbewaar.
der Stichting. zullen dit voor God eens moeten
dersî
verantwoorden, omdat ook zij in ht'I plechtige uur
Het peil van onze beschaving hangt samen
van 't onLStaan ckr Stich1ing. hun belofte lot hulp
voor Zijn aangezicht hebben afgelegd.
met de plaats van de vrouw in de samen·
Ik tart t-en it>dcr lt: be ....-ijzcn dat er gezien .in ht't
leving. De vrouw, als de opvoedster van
licht van bovenstaande brief. belangrijker wrrk
haar kinderen, is verbindingsschakel tussen
is. AI Uw z .11,. belangrijke wl'rk brt>ke U bij de
de draagster van traditie en beschaving. " handen af, zo ge niet eerst deze, Uw taak, volbrengt.
G. B.
De islam, het geloof van deze uit het schuim
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~ezworen heeft, zolang Koejcmans niet intrekt,
e- Nederlrmrlrr. Men realisrert zich pas,
dat de Ntdc-1 lander onderscheiden kan wordat zijn standpunt over de democratie is, dat er
den van andtcre vulkstypc-n. wanneer men
é/>n /mrtij moet zijn en clal dil de partij van de armc-t die laatsten În aanrakinu komt. Onze vriend
beiclers moet zijn. zolang zal ik bliJven volhouPiet van \VijngaardL•n van .. De Nieuwe \Vijnden. dar met dit communistisch standpunt de dezc1k" en van het N llionaal Instituut. ht>eft do.-ir
mocratie vermoord wordt.
dik en duo verdedigd, <lat er een nationale eenMen moet de democratie altijd toetsen aan de
hc,J io, dit: samt:nhangt met hc:t type Nederlanrechten en vrijheden van de minderhèden. Die brd\'r en dat die nalionale eenheid er is. zor.,Jcr de
ataan in het Communisme nid. Zij bestaan nil't
principiële tegcnstelliogeo in ons volk te liquide·
op het meest essentiële punt der democratie:
rtr:.
de criliek op en de medewerking aan het over•
Hij is daarin fel bcstrt>den. -Toch mern ik, dat zijn
heid.,bell'id.
gedac-htengang juist is en dat het Nederlandse
De gevolgen daarvan zijn zeer ernstig. Niet al
type zdfs samenhangt met die scherpe principiële
leen voor de.Jillinclerhedw: die hebben van m('etaf
tegenstt>llin~en. Men moet zich tegelijk Neder'te zwijgen. n";'far ook voor hen. die de partij aan
lander met alle Nederlanders kunnen voelen en
han;ten. Ook daar is geen vrijheiJ mc·er co mag
welen. dat er principiële verschillen zijn, die niet
mea alleen napràten. Dat laatste is niet toevalliJ,[.
overbrugd of verdo'ezeld, kunnc:n worden.
Het hangt samen met het ideaal van de ene
Soms beweert m<"n, dat de Nederlander een indipartij. l)aario mag n.l. geen mening openbaar '
vidualist is, en dat zulks hem typtert. Intussen
worden, die niet strookt met de politiek van de
schiïnen de Fransen no~ sterker individualisti.sch
leiding. De één-partij-politiek wordt altijd partiJte zijn. f,r is clan ook iets meer van te zeggen, al
kaste-politiek. Niet toevallig, maar principied,
zal 't niet mogelijk zijn om het Nederlandse type
net i:o principieel als de rechten en vrijheden van
exact te bt:schnjvcn.
hen, die buiten de partij staan, begraven worden.
Dit type heeft iets te maken met de opmerkinr;,
Deze zaken, durf ik zeggen, ziet men in Nt:derdat de Ncdt:rlandcr allijJ criliek oefent, dat in
land beter dan elders.
iederen Nederlander een theoloog schuilt en dat
Dat is bewezen op een serie internationale conhij nuchter is en met overlt:g te werk gaat.
ferenties. waar de botsing· der beginselen achter
Aan die opsomming zal nog wel veel ontbreken,
leuzt>n schuil ging. Oud-illegale congressen, stumaar dat is nit:t zo erg.
denten-congressen, jeugd-congressen, heeft Euro•
Hiermee is in ieder geval iets aangestipt.
pa na de oorlog meegemaakt. Met groot enthouEn in deze karakteristiek is Nederland nu van
siasme en eerlijke bedot:lingen heeft men zich aan
buitengewovn belang voor geheel Europa, voor
de arbeid dezer congressen gegeven, ht:eft men de
het behoud van vrijheiJ en d, mocratie.
leuzen van democratie, vernieuwing en socialisMen moet zich dit bl'wust gaan worden om te
me tezamen willen beleven.
weten, ·waar onze bij1,0ndere roeping in· Europa
Maar op al de~e congressen hebben de Nederlanligt. (Dat ,. overigens, hoewel noodtakelijk, niet
der een spaak in het wiel gestoken. Waar anvoldoe1,de vuor het volgen van die roep111g. 'v\'ij
deren door leuzen tot geestdrift gebracht wtrden
zullen bevrijd moeten worden van de idee van
of zich slechts wèl voeldèn bij een eenhcicl zonvertt:genwoordigmg in het buitenland door een
der meer, daar vroeg de Nederlander steeds, wat
kaste. die buiten Je politiek om. steunend op naam
bedoeld werd met die leu1en.
en afkomst alleen, wt·inig waarborgen biedt voor
En deze vragen leidden automatisch tot critiek,
een Necierlcwdse vertegenwoordiging. Maar dit
want daarmee komt men tot de achtergrond. De
is hier niet aan de orde:).
Nederlandt:rs begrepen steeds, dat er voorwaarEr is op het ogenblik in de wereld een geestelijke
strijd ,e-aande, die zich concentreert 1lp h'C( pro• -.den oodi;.:- waren om s:i ,-ÓÎ,"tc i;..au, Jat lirt ~ên
demorraii.<ch accoord moest zijn, dat men sluJt.
blt:cm van tk staat;;taak e11 de staatsinrichting.
Dit hinderde de ioitiatiefnt:mcrs dikwijls niet
.Het gaat in deze strijd om de democratie en de
weinig en begrijpcliJk, want die critische analy,e
achtergrond ervan is een conflict van levensbebracht steeds mee, dat hetgeen men wilde camouschouwingen.
fleren, aan ht:t licht kwam. Men hoopte op uit\Vdou, voor zo'n strijd zijn weinigen zo goed uitspraken, gericht aan de volkeren van Europa, aan
gerust ten strijde als de Nederlanders en ....
de UNO enz., namens de gehele jeugd, alle oudweinigen zijn zich dat zo slecht bewust.
illegalen of alle studenten; uitspraken, waarin
lcts van de, met een ~trijd om vrijheid van godsdienst gepaard gaande, wwsteling om vrûheid
het standpunt van een deel van hen tot uitdruken clemucra1ie (in aanleg) in een tachtig-jarige
king zou komen. Dit was alleen mogelijk door
oorlog van ons volk, l1i:t altijd nog diep in ons
camourlage van de principiële s'tandpunten; door
vulk~frveo veraukcrd. Wat vuur den één cc:n goeaan de oppervlakte -en bij leuzen te blijven.
dc traditie gewon.Jen is (E11gdand), voor dt:o :ioDit alles bel1oeft nog niet oneerlijk te zijn. In
der l"en zakdyke en practi)che voorwaarde voor
vele landen van Europa, met name io het Oosten,
hel ltvt:n (Ame11ka) en vour een derde, een red.:n
is men in zijn gedachten zo verweven met de
tot xee~tdnlt en lunkdeude inspiratie (.Frankcommunistische en nationaal-socialistische ideori1k), d,ll is voor ous een reden lot priocip1..:le
logie (i~ stel die beide slechts op dit punt op ~én
hezmniug. Wij willt:n, oin nid in een fuik te
lijn), dat men eenvoudig dl!: rotsvaste overtuiging
lopuo, wc:ten, wat wij mt:l democratie en vrijhe1J
heeft, dat de meerderheid of de leidende groep
bc:uuden. tkt is 11aluurl1jk uu.:t zo, dat WIJ het
alleen maar een standpunt heeft en mag hebben.
allt:cnrecht op deze bezi11ni11g hebben, maar het
Welnu, het is Nederland geweest, dat hiertegen,
komt mij voor, <lat elders deze bezinning het
en meestal eenzaam, in fel verweer kwam. De
?Nederlandse ddegaties tastten door naar het Fun-vuorrecht van enkelen is en voor de: meesten aldament en weigerden, wanneer de aap dan uit de
leen cle klank der woorden h:eft, terwijl in Nemouw kwam, in het koor verder mee te zingen.
derland de essentie van democratie en vrijhc1d
Het laatste bewijs hiervan is het besluit van de
in geheel het volk leeft en verwerkt wordt
Nederlandse delegatie op het studenten-congres
Daarom ziet men vermoeddijk nergens scherper
te Praag geweest. Een exempel van een democradan hier, dat het communisme fundamenteel Je
tisc/1e geest. Bravo! Wel samenwerking, maar geen
dt:mocratie en dt: vrijheid om hals brengt; da~rondemocratisctie. Wij geven dit 'be,'lluit, overgeom doorziet men wellicht nergens beter de tacttek
nomen uit Nieuw Nederland, in een eigen ver' van ondermijning der regering door deze heren,
taling weer.
van demagogische propaganda, van gescherm met
De opmerkingc_n tussen haakjes zijn van de rewoordt:n, van camouflage van het probleem der
dactie
van N.N.:
minderheden als men zelf "het heft in hand1·u
heeft.
De deltgatit va'n de Nederlon&e Nationale Unle v1111 Stu•
Ik zal hierover wel weer brieven krijgen, waarin
dente.o,
vertegenwoordigende alle etude.aten voo ledcre.
ik bescl1uldi~d word· van afkeurenswaardige en
anivcrsitcit in Nederland. he.dt io ovcreenstcmminp ou~t baar
maodaat bu'i>t, dat btt voor dt N<dutaodst Unit VIUl
unfaire critiek op het communisme.
Studeotu onmogelijk la zich bij de nieuwe Internationale
Deze communisten, zegt men dan, zijn ook deStudeq1tnunie aon te aluitcn. Ik weet, dat ic:.d'ere Nederlo11d5t student het met mij in deze .&eo.k eens iel iijn, met
mocraten; meer dan anderen zelfs, omdat zij de
aii.ondcrlog Y"'1 dt ltdtJI vao t wee Ned. polilieke atudu,
arbeiders, het volk, in de democratie betrekken.
t tQorganlisatlu.
lk 1.al de laatste zijn om te ontkennen, Jat Je
De Ned. dclcuatie betreurt deze bull,slng ten zeerste, dctcb
Is met bct oog op de fundamcnttle buwarenl tegen de
communisten er een stalfdpurit op na houden en
grondslagen van de COOlltltutic en tcg<D de ttndcnz van dit
mogen houden. Het is zelfs een J,rincipieel standcongte#t ee.as-tcmmlg genome,no.
Dit
ganse congr" door spttkcn wet over democratie en hu
punt. Maar het is ondemocratisch; ook de gege•en
~ten ttgu bet (uclsme In al iijo y0rmu, docb U 1,pnt
form ulering waarborgt geen democratie, zolang
fttttOvwu op het vol9<11dtt Wlj, to Holl=d, kt.ooen · de
niet blijkt, dat Stalin de beginselen van Lenin afIdee vu democratie, maa, dot la ltts· l)thed vutchllkzul.t

D

van de macht-spoll~itlc:, welke en1ge groepen-.... op dit congre.t
tegenover de minderheden hebbto gttoood.
,
En. J:Ver1 wii to:b •ooral ..niet pr..ai-.-:n over de: s~riJd tt!)'t•
het lll~d!'.mc, :.olang we In C\D~ midJtn afgevaerdigden hr:b..bt~ die nitt hun persoonlijke mening durvu ge.ve.n, dJar
>iJ vrCK-11 in moeilijkheJen te guàkcn met bwi r<gerlng
thuh,
D< bandeling•n en beslis•lng<11 nn de t.P,C. qovcn rted5
Let bewijs van de volkomto etn:ljdige politiek< invloed,
wtlke dit lichaam ul·ode.nt op de stuëu euorgan\.!l&tJts.
(Den.k eon de virnodlglng van Periclcs met S5 leden!)
Dt gevolgtr-.:.kking hiu•an is d.s..n ook, dJr soornfge de.~y•ties etnz1jdig zijn gcfnrmcc.rd eo a..i~t re::,tehl.!nhiticf i.ija voor
dt stud~nrt.o in buo la11du.
Hc·cwd het opvolgen van rucerderbcidsbe-s!issJ:ng,n ee-n dcrnx:-atistht proetd1.1rt genoemd moet worden, is dit n,•g
uict iui:st al1 de rechten, e.u voorrccltui ,·on de 1U1.Ddt.rbc1d
n.rtt ber.ta;an.
J.focwd bij ae itltlngen lcderttll •oldoende gc'egcubtld bult
iija ht'z.wm·t·n k~nbaar te: maken, iijo de recbtco va11 d•
11,1nJerhdd in de constitutie tûet ge.garo..nde.trd.
.. k<.r dan ttn keer iagc:n wc de verwerping vao dit fuoda.,
ete..nte.!c punt van dedloc:ratie, w.utncu de. autoooaue. vaa
de oangulottn organisaties niet werd geaccepteerd, (Dot
woa be, punt. dat voor de Nedcrland$C dtlegallc ooruak •
werd van htt be,sluit g ..,D lid der I.U.S, te worden),
De volmAchttn van het ultvouend Comitk_ :dft io zij•
tegc.t1.woordigc vorm" ove.rtrdJm io grote a:.ut de mac:ht vu
een louter ui voerend lichaam.
((.,czien dt plicht van dt bij de t.u.s. oengeslot<,Q orga,
nisntics, alles ult te .-outu, was ee.a. btpl.!rking van de usacht
\.'8D bct u.hvoeund orgaan gcwe.o.at. Ee.rt groep •ao ~even ..
Uen pcr&Onen, due een meerderheid van negen stemmen mag
niet beslissen over wat de studtntu vu.n de gehele: wereld
hebhe.o uit te voeren en mng n'et de gelegenbtid hebben
namen3 de studenten. du· gr:bde wereld prot,otea te arurCA
ann U.N.O., regeringen, etc., vooral afet wanneer men 1n
het korre. ver'eden voo dut en dergelijke orgaoi.aatits ge,
2len heeft, wot de« boodschappen inhouden).
Mi,,..bien o,eer dao in c.oig onder land h•bben de !-leder•
landen el:iid ce:a etcrk inttrootionaal eontact gewaarde:crd%Îj hebben overecnkORJ't1g daarmee ge:le.dd m
tu'lcn zo
voortgaan in de toe.komst. Maar lnttroationale samcower..king
en
contact
vooronduatdt
ce-o ~ v t n. F e d i g e
drtln4me vaa al:eo to n!d. eeo ovuwicbt vth tnigt groepen.
Wij willen in vrleadscbap ••t U allen leven eo wij wille•
doen, w,,t wij kunnto om zovee,l contoct md alle studcnteG
van de wereld to hebben, als mogelijk is. Maar wij beboc•
vt~J ttn andere grol\(lslag vaa 1emc.owc.rkiag da.o dt coostJtutic ven de l U.S./ on, 011 geeft.
D..iarom mCKt lk vuk!are:ni
D, Ned. Srude11t<11UDit :al gun lid worden na de Inter•,
St:udentcou.nie en ka.o d:uuom geen zetels lo de. raad a:u:i.•
a.cmH.

Dat Nederland met der,telijke verklaringen ollf'en
staat op zo'n congres, <lat is de tragiek der dt·mocratie; dal is ook een adeldom, die ver/!lic/,t,

H. v. R.

Op het 12½ jarig huwelijkareest van Joh. Z. te
Opperdoes is een bedrag bijeengebracht groot
f 20750, voor de Stichting 1940-"-!5. Een mooi
initiatief, ter navolging.

HET

NIET VERGETEN
De oproep . om spoor.kaart jes, waarop nog andt're illegale aanduidingen voorkomen tl:in
L.O. en K.P .• heeft nog een ongedacht resultaat opgeleverd.
Een onzer lezers kreeg een kaartje met de aanduiding Z-Kaart in de handen gedrukt. Doch
wij werden ons door opmerkingen uit de lezerskring ook van een fout in ons "illegaal
complex" bewust. Wij spraken van de zorg tier
LO-ers voor de spoorwegmensen en verzuimden daarbij het N.S.F. t<>. nnemen. Dit gebeurde geheel onopzettelijk. Natuurlijk lag deze zorg allt:reerst bij het N.S.F. en speelde
eerst in tweede instantie onze LO daarbij een

rol.
Ere wien rre toekomt.
Intussen eertlen de Spoorwegen de N.S.F.-wer•
kers op andere wijze dan met een spoorkaar~e met initialen. Ze ?ntvini?en e.en ,legpenning, Jelke hun hulp 111 heriooenog brengt.
....,.En dat was 'f'olkomeo verdiend.
AO.

_________________ -

MEN REKENE DE
-

W
NEGEN HONDERD VROUWEN
MET vA.CANTIE
l'erwijl koning Winter er nog een sardonisch genoegen in
schijnt te scheppen om ons met een soort kolencomplcx te
belasten, waag ik het nu reeds bov~nstaand onderwerp
aan te snijden. Dit is geen vlucht mt de kou~e werkelijkheid, maar een, zij het dan ook zeer prettige, nood zaak.
De Stichting, of misschien beter gezegd, Mevrouw Driebergen en Mevr. v. Hall, of waarschijnlijk het beste gezegd, tante Wien en tante Til, hebben grootse plannen.
Zij willen gedurende de a.s. zomermaanden aan niet minder dan. . . . negenhonderd vrouwen van gevallen verzetsmannen een onvergetelijke en zorgeloze vacantieweek
verschaf fen.
Wat zegt U, dat kan niet? Wel, dan kent U tante Wien
en haar staf nog niet. Vraag eens aan een van de honderd-vijftig vrouwen, die verleden jaar het voorrecht hebben genoten een dergelijke vac'antieweek mee te maken,
naar haar ervaringen en vijftig tegen een dat U het experiment, dat eigenlijk al geen experiment meer is, m.ét
wat meer vertrouwen tegemoet ziet.
Een diepe dankbaarheid leeft nog in de harten van allen,
die terug denken aan de vacantieweek 1946. Eens een
week lang niet te worden geplaagd door de veelsoortige
huishoudelijke plichten; eens volkomen vrij te zijn zonder
voortdurend lastig te worden gevallen door venijnige
wroeginkjes; bovenal ook, eens rustig en ongedwongen van
g-e<lachtcn te kunnen wisselen met gelijkgezinden, dat alles, het kan een stille :vreugde vreugde zijn, de vreugde
van een zonnestraal uit een bewolkte hemel.
Honderdvijftig vrouwen hebben verleden jaar mogen genieten van deze verkwikkende zonnestraal, honderdvijftig
vrouwen keerden gesterkt en bemoedigd terug naar hun
aezin, honderdvijftig vrouwen daaktcn de verzuchting: volgend jaar weer.
De initiatiefneemsters knoopten die wens in hun oren en
veegden er aan toe: maar dan veel meer. En ze togen aan
het werk. Moeilijkheden telden niet, mochten niet tellen
nu zo overduidelijk was gebleken in welk een grote behoef te dit werk voorzag. Het resultaat was overweldigend.
Over v.ü,f kamphuizen (bedieningspersoneel incluis) werd
geduren'rle vijftien weken (telkens van Maandag tot Zaterdag) de beschikking gekregen t.w. over de "Pietersberg" te
Oosterbeek gedurende elf weken in de maanden Mei, Juni
en September; over het kamphuis an de Ned. Prot. Bond
te Soesterberg van 3-7 Mei; over "Birkhoven" te Amersfoort gedurende twee weken; over het Maarten Maartenshuis te Maarn voor een week en over de "Terrorist" te
Ameland voor twee weken. Elk tehuis biedt plaats aan
zestig personen. Zoveel mogelijk zal rekening worden geQ..Ouden met de wensen van gegadi~den ten aanzien van tijd
en plaats.
_
Het belooft weer iets goeds te· worden, meer kan ik er niet
van zeggen. Tante Wien houdt nu eenmaal van verrassinJen en dus waag ik het niet het deksel van de Pandoradoos, waarvan zij de bewaarder schijnt te zijn, op een kier
te zetten.
Alleen dit: de medewerking van · vele zijden is groot; het
zal de gasten aan weihig ontbreken.
En de kosten zult U vragen? Dertig gulden per persoon. Te
duur voor U? Geeft U dan toch op. Financiële moeilijkheden mogen geen bezwaar vormen. Waar al zoveel probleen zijn opgelost om dit werk mogelijk te maken, kan ook
een oplossing voor het laatste gevonden worden. Ja, maar,
ruit U tegenwerpen, mijn kinderen dan,. wie zorgt daarvoor
gedurende die week?
Kom Mevrouw, U kent toch de Stichtingsfamilie, zou die
daar ook werkelijk geen raad voor weten? Zeer beslist,
weet zij daar raad voor.
Want, niet-kamphuis-bezoekende lezers en lezeressen, natuurlijk neemt U voor die ene week graag de zorg op U
Toor de achterblijvende kinderen door hen zolang in Uw
gezin op te emen; het spreekt vanzelf, lezeressen, dat U
aanbiedt om zolang leiding te geven in gezinnen, waarvan
de moeder haar kinderen liever in eigen tehuis laat.
Treuzel niet en geef U op aan het districtsbureau als gastvrouw of "huishoudster", vandaag nog!
·
Negenhonderd vrouwen wachten in spanniog af.
Negenhonderd vrouwen rukenen op Uw medewerking.
Niemand blijve dan ook achter.
De Stichting rekent op U!
. TOON.

ur

~

IJ waren geen van vieren briljante
volgde steeds wtJt scherts van fijne allure,
figuren in het verzet ·en konden er
die ons te verstaan gaf, dat een reactie op
ons hoogstens op beroemen, dat
zijn dolle fantasieën overbodig was. En er
wij onze bescheidén plaats in dat
werd gul gelachen, omdat dat gezond was.
groeiende, naamloze verzetsleger met overtuiging innamen, omdat wij ons scherp geAan dit heterogene stelletje, dat bij ,,het
realiseerd hadden, om welke waarden het
werk" echter een voorbeeld was van volging, ieder naar zijn eigen levensbeschoumaakte homogeniteit, werd op een dag de
beslissing overgelaten, of de in de buurt
welijke richting.
Wij deden het ons opgedragen werk met
lopende spoorlijn onklaar gemaakt moest
een stiptheid, die wij nu nog vaak terug
worden. In de wankele, vermolmde boerenzouden wensen bij ons werk, maar wij kunschuur, hoog op het geurige en prikkelende
hooi, - pijnigden we onze hersen9 met de
nen haar onmogelijk weer opvijzelen tot
vraag, wat de reactie der Duitsers zou zijn.
de hoogte, die zij toen bereikte.
wanneer deze vitale lijn voor een of meer·
Dat geldt ook voor andere kwaliteiten,
waarover wij in de verzetsstrijd beschikdere dagen werd "gelicht". Het was juist
ten, die nu sterk getaand en verslapt zijn
in de tijd, dat achter elk sabotage-plan de
huiveringwekkende schaduw opdoemde van
en die schijnbaar alleen tot volle ontplooide meedogenloze represaille.
ing kunnen komen temidden van onbaatAl woog het belang der betrokken "operazuchtigheid en offervaardigheid.
tie" meestal zwaarder dan de gevreesde
Ook raakten we op den duur aan ons werk
tegenmaatregelen, toch eiste een gezond
gewend, zoals de mens aan alles gewend
verantwoordelijkheidsbesef, dat met deze
raakt en vonden het tenslotte heel gewoon,
factor volle·dig werd gerekend.
omdat we wisten, dat het zieker niet enig
Ook in ons geval vormde de kwestie der
in zijn soort was, maar door duizenden anrepresailles het moeilijke punt, doch na rijp
deren werd gedaan, door kerels, die in elk
overleg moesten wij erkennen, dat de lijn
opzicht vaak zo diep van elkaar verschilkost wat kost gewipt moest worden.
den, zoals ook ons viertal zo breed verHoe dat moest gebeuren, scheen een vraagschilde.
stuk van latere orde, want daarover was
Daar was b.v. Bob, die een onverholen inmen het in enkele ogenblikken eens, al vertense hekel had aan "collega's", die het
gat men daarbij niet, dat de drie pistolen,
waagden in sterke verhalen op te geven
over sensationele stunts en hij was daartoe
die we rijk waren, voor een week in bruikvolgens ons volkomen gerechtigd.
leen waren afgestaan aan een andere groep
In ons kamp genoot hij een zekere veren al had men juist de tip gekregen, dat de
maardheid door zijn lust tot analyse van
dynamiet-voorraad volkomen was uitgeput.
personen en toestanden, die hij met verDe boer, onze gulle gastheer en een gaaf
bluffende preciesheid tot op het been ontmodel van den ongekunstelden, eenvoudileedde. Deze eigenschap had hem er ook
gen man uit het Brabantse land, had een
toe gebracht, ons een blik te gunne op
fijne neus - of was het een aanvullend
de motieven, die hem tot het verzet gezintuig? - en met een merkwaardige zedreven hadden e.n al lagen die motieven
kerheid rook hij steeds, dat er wat broeide.
voor ons anders, zijn onbetwistbare ver.Waarover wij echter niet ons hoofd braken,
dienste bleef toch, dat hij ook ons bracht
want zijn zwijgzaamheid was even betot bezinning op het ,,waarom" van ons
trouwbaar als ijs bij 25 graden vorst.
werk.
Ook nu "voelde" hij iets en scheen ook nu
Daar was Pam, die geen ogenblik rust
weer niet voldaan, voordat hij ons van
kende en in de meestal korte ogenblikken
dienst was geweest met een :zorgvolle
van non-activiteit de oude, historische
wenk.
boederij, waar wij tijdelijk genesteld waDitmaal gold het de weersvoorstelling. Hij
ren, begon te betitelen als een moeras van
genoot n.l. het twijfelachtige voorrecht,
verveling, daarbij zo gapend, dat de tranen
over een stel uiterst betrouwbare meteoro.
hem in de ogen sprongen.
logische instrumenten te beschikken in de
Daar was Karel, die de van nature aan-gevorm van eksterogen, jicht en hoofdpijn.
wezen figuur was voor de soms erg onEn in goedmoedige zelfverzekerdheid steldankbare taak, om de sfeer en de stemming
de hij vast, dat we, wat we ook gingen
in ons verblijf op peil te houden, want een
enkele keer konden deze zeer diep afglij- . ondernemen, rekening moesten houden met
een druilige regenperiode, die op komst
den . . Hij begon dan het uiterste van zijn
was. Waarop Bob besloot, het werk dan ·
verbeeldingskracht te vergen, vooral bij
maar de eerstvolgde nacht uit te voeren en
het uitwerken van plannen en deed het
voorkomen, alsof hij zelf overtuigd was van
· onmiddellijk met de voorbereidingen te beeen redelijke kans op succes. Als toegift
ginnen.

TSLAG .NIET

Dit artikel i& ooergenomen
uit het weekblad

,.CHRISTOFOOR''
In de koele en stille zomer.nacht gingen wij,
als gold het een defilé, gevieren achter elkaar over de smalle paadjes, half bedwelmd
door de scherpe, maar ·geurige boslucht.
Niemand sprak. Ieder had zijn eigen gedachten, maar ons allen tezamen hinderde
één ding: dat we zelfs niet één ,,dcanariepietje" hadden, dat op een mogelijk critiek
moment kon ,4zingen".
•·
Als povere emblemen onzer illegaliteit
droeg de één een plompzware koevoet, de
ander ean Engelse sleutel, en een_derde een
zware hamer, die met een zucht van verlichting onze uitgerekte arm ontgleden, toen
we op de tevorel} door Pam verkende plaats
waren beland. Vandaaruit schoven we, gelijk hagedissen tegen het steile spoordijktalud op, totdat we de rails zover als
mogelijk was naar beide kanten konden
overzien: Er werd scherp geluisterd en gespeurd, maar er viel niets waar te nemen,
wat zou kunnen wijzen op beweerde Duitse pa~rouilles. Alleen viel een tergend regelmatig gebons op, dat maar bleef aanhouden en ieder va11. ons tenslotte to!_ navrante gissingen brcft:ht. Pam meende een
oplossing gevonden te hebben en dacht aan
een paard, dat gewend was in een circuspiste te draven. -Maar omdat er geen circus
in de omtrek was; concludeerde hij, dat een
stram boerenpaard circus-grillen had gekregen. Er was echter niemand, die een
redelijke verklaring van het geval kon geven, tot Karel ons laconiek uit de drooni
hielp door te zeggen:
,,Kerels, hou op met dat gezeur. 't ,Is m'n/
hart, dat zo bonst." En hoewel hij er onmiddellijk smeuig op liet volgen: ,,Pistolen
en 1 dynamiet klaar", toch realiseerden we
ons .,yoor een kort ogenblik helder, dat we
bang waren, echt bang, ieder voor zich en
allemaal tezamen, alleen hadden we dit op
Karel voor, dat ons hart geruisloos reageerde, zodat we althans nog de schijn van
onverschrokkenheid konden ophouden, hetgeen we ook deden, niet uit zelfverheffing,
mqar ter onderlinge bemoediging.
Bob lag_met zijn ot>r op de rails en de rest
ploeterde uit alle macht om de moeren los
te krijgen. De Engelse sleutel draaide onweerstaanbaar elke moer uit haar logge
stroefheid en om tijd te winnen, wurmden
blote handen haar tenslotte helemaal los,
een werk, dat onver_m ijdelijk pijnlijk en
bloederig werd. Dan kreeg iedere bout een
dot van een verfomfaaide zakdoek_ op z'n
kop en een paar fikse geruisloze hamertikken dreven hen uit de rails, doch helaas. . . . niet allemaal.
Tot onze bittere wrok, die ons dozijnen onkiese woorden ontlokte, bleven vier bouten
onwrikbaar in de rails geklemd, h~tgeen te
pijnlijker was, nu alle moeren zich zo· uiterst
gewiÛig getoond hadden. Tenslotte waren
al onze zakdoeken tot flarden en snippers
geslagen en begon Pam onder het motto
,,nood breekt wet", rechtstreeks op de bouten te hameren en klinkende slagen galmden door de nachtelijke stilte.
In de verte naderde een trein en in de nabijgelegen hoeven flikkerden nieuwsgierige
lichten aan. Wat later kwamen argeloze boerenklompen in onze richting gewandeld. Wij
begonnen het dolzinnige en gevaarlijke van
ons werk in te zien en zagen even later
van een maisveld uit de trein fier voorbij- .
stomen.
En in het nog steeds geurende hooi, in het
vertrouwde gezelschap van een rat of muis,
zwachtelden wij ruw onze bebloede ' handen, prezen de doeltreffendheid van springstoffen . en trokken wrevelig een stuk deken
over ons heen, terwijl een van ons beweer_
de eens · gelezen te hebben: ,.Miien rekene
de uitslag niet, doch telle all~en het doel."
Helaas, soms moest deze spreuk het onver- mijdelijk~ sluitstuk vormen van ~en ,,operatie", maar prettig was het zeer zeker
nietl
JOOP. ·
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,,ECCLESIA ABSCONDITA"
DE -

IN BUCHENW ALD

Naast de vele, nu algemeen bekende, gruwelijke
toestanden in de Duitse concentratiekampen, was
het volkomen gebrek aan zielzorg een der ernstigste
tekQirtkomingen.
Juist in de onmenselijk harde omstandigheden,
waarin duizenden in een korte tijdsspanne te gronde gingen en iedereen zich afvragen moest of ook
voor hem niet spoedig de fatale dag zou aanbreken, was de behoefte aan een diep geestelijk leven
groter dan ooit. Niet ten onrechte zegt men, dat
nood bidden leert.
Velen leerden in gevangenissen en kampen, dat ,
het gebed ' door muren en prikkeldraad heengaat en
dat diegenen die " vanuit de diepte roepen" niet
beschaamd worden. Duizenden hebben dit ervaren
en in de hel van het concentratiekamp de realiteit
van de genade ondervonden.
De behoefte aan priesters was r-·Jot. Maar ook al
waren er priesters, de zielzorg · _ef een taak, die in
het diepste geheim moest plaats vinden, want de
SS was de felste tegenstander van alles wat naar
Godsdienst zweemde.
Daarnaast waren de medegevangenen in dat opzicht de beste helpers, die de Nazi's konden vinden.
Onder de Duitse communisten, die Buchenw:ild regeerden, en waarvan de meesten al sedert 1933 in
gevangenschap waren, was het grootste gedeelte fanatiek anti-religieus.
De eerlijkheid gebiedt echter toe te geven, dat fJTIder de kopstukken van het kamp enige communisten waren, die ons oprecht ter wille waren èn
die zelfs, toen alle priesters in het najaar 1944
naar Dachau moesten, alles deden om enigen van
hen térug te houden.
Zij hebben het ons inderdaad mogelijk gemaakt,ons werk voort te zetten. Doch in het kamp, op
de woonbarakken waren de kleinere functionarissen felle v~janden. Zij dwongen ons het illegale
werk der zielzorg voor een groot gedeelte in de
handen te leggen van leken en alleen het toedienen der Sacrame.pten door de priesters te latt.:.1 ~
geschieden. Bij de steeds toenemende bevolking
van Buchenwald, die van 9000 in 1942 snd toenam tot 30.000 in 1944 en in 1945 45.000 bedr,Jcg,
was het aantal priesters altijd te klein. TJt eind
1944 bedroeg het aantal ongeveer 50. Daarvan
konden slechts enkelen tot het lezen van de H.
Mis worden toegelaten. Een rustige plaats te
vinden, waar de mogelijkheid van "opvall-en" gering was, behoorde tot de moeilijkste opgaven.
Wat door onze priesters bereikt is, mag dankba:u
vermeld worden en dank zU hun actieviteit en die 1
van vele leken, is het mogelijk geweest duizenden
kameraden opbeuring en troost te geven en zeer
vele9: op hun weg naar het crematorium een lichtstraaltje mee te geven.
De organisatie der Ecclesia Abscondita _ in Buchenwald is een werk van jaren geweest. Zelden
zal een illegale organisatie zo voorzichtig en daarnaast zo gedegen zUn uitgebouwd. Sl,;.hts eenmaal
is het voorgekomen, dat door de grl3te ijver van
een der priesters, (die hoofdaalmoezenier van de
Franse Maquis was geweest) en 't kampleven nog
te weinig kende, een fout gemaakt werd.
Maar ook door deze moeilijkheid zijn we heen gekomen en het werk kon na een paar weken op
de zelfde schaal worden voortgezet.
Het eigenlUke begin van ons werk was in het najaar 1942, toen kapelaan Spronck uit Maastricht
in ons kamp voor het eerst de mis kon lezen en
een groepje Amsterdammers, die tezamen uit het
Huis van Bewaring naar Buchenwald overgebracht waren, voor het eerst in het kamp de H.
Communie ontvingen.
Dit groepje had door de goede zorgen van een
Amsterdams priester, die een vriend van een
der gevangenen was, reeds op de W eteringschans
.(!'edurende maanden de H. Communie ontvangen.
Het zou te v~ voeren , in dit bestek uitvoerig te -vertellen op welke wijze dit gebeurde, maar met
grote dankbaarheid denk ik terug aan die tijd.
toen mUn vrouw onder inzet van haar eigen veiligheid, ons elke week ons Heer mocht brengen.
In Maart 1942 werden we naar Buchenwald overgebracht en spraken dikwUls over het geluk, dat
we in het Huis van Bewaring hadden gehad temidden van alle ellende. Zou dat nu ook in Buchenwald niet mogelijk z~in?
Ruim een half jaar hebben we alle pogingen aangewend. Met grote moeite -gelukte het ons eens,
iemand naar de Pastorie in Weimar te sturen,
maar we hadden geen succes. In Duitsland was
men te bang voor de Gestapo en haar methoden.
Ook in de omlig-g-ende dorpen van Buchenwald
was niets te bereiken.
.Tenslotte. brak de tUd aan dat de !t'evangenen, ofschoon met allen, pakketten van thuis mochten
ontvangen. Toen was de mogelijkheid aanwezig

en in het eerste pakje, dat ik van thuis ontving,
was een flesie Miswijn en een doosje ongeconsacreerde Hosties.
De eerste Mis werd gelezen en vanaf die tijd tot
aan de bevr~iding in April 1945 is Buchenwald
niet meer zonder de Eucharistie geweest.
In '43 kwam~n de eerste Fransen, waaronder vele
geestelijken, die onmiddellUk in het wèrk werden
ingeschakeld.
Het was in Buchenwald voorgeschreven dat alle ·
,,toegangen" door· het desinfectiestation gingen.
Daar moesten zij alles wat ze hadden afgeven. De
gevangenen, die daar werkten, namen alle kerk. boeken, rozenkransen enz. af en vernietigden ze.
We zijn er in geslaagd twee Hollanders in dat
. commando te krijgen. ,Eèn daarvan was katholiek.
Zij hebben beiden onschatbaar werk gedaan om
alles ·wat gevonden werd mee te nemen, zodat een
grote hoenelheid kerkboeken, bUbels, brevieren in
het kamp verdeeld kon worden, en vele , malen
hebben zij de Eucharistie, door gevangen priesters meegebracht, voor ontheiliging bewaard.
Namens alle Katholieken van Buchenwald gedenk
ik hier met ere het opofferende werk van Jaap
Besters, die helaas in Maart in Dachau gestorven
is. H~j is de man geweest, die dag en nacht klaar
stond om z~jn werk te doen. Wat hij uit de desinfectie meebracht was enorm. H~j knoopte de eerste contacten met binnenkomende priesters aan,
gaf direct door - op welk blok ze waren, gaf van
zijn paketten het beste weg om ze te helpen, daar
velen van hen in de slechtst mogel~jke toestand
arriveerden. Hij was een der besten uit het Buchenwalder lekenapostolaat. Niemand van ons zal
· vergeten wat een voorbeéld van geduld en moed
deze man wà.s. Zelfs onder de grootste tegenstan-:
ders werd h~j gerespecteerd.
·
In het najaar 1943 werd het mU voor het eer1>t
toegestaan, onder bewaking natuurlijk, naar Jena
te gaan om voor mijn chef, een SS-dokter, de
Universiteitsbibliotheek te bezoeken. Hier mof'st
ik alle mogelijke
eratuur, die ' hij voor
zijn vlektyphus-onderzoekingen nodig had, uitz~eken. De bewaker was een man, die volkomen a~n
onze kant stond en die later bij de bevrijding
van ons kamp een belangrijke rol heeft gespeeld.
Hij liet me de nodige vr~jheid en via een groep
Hollandse postbeambten, die in .J ena werkten,
· kwam ik in contact met Pater Labonté, een Redemptorist, die uitstekend Hollands sprak en volkoll:-en bereid was voor de gevangenen alles
te doen. Hij heeft ons tot aan de bev'tijding van
alles voorzien. Zonder zijn hulp was het niet mogelijk geweest ons werk een dergelijke omvang te
geven. Hii was een moedig priester en deed ook
onder de buitenlandse arbeiders in Jena zijn werk
zo goed, dat hij herhaalde malen door de Gestapo
-op de vingers getikt is. .
Onze landgenoten, die onder zijn leiding stonden, deden voor hem niet onder en zorgden voor
alles, wat we maar nodig hadden.
Zij zullen zich n g wel de koffer henl!ncrcn,
waarop stond: ,,Vorsicht lnfektionsmatenal fleckfieber", die niemand open durfde te maken en
waarin elke week de MiswUn, Hosties of andere
kostbaarheden naar Buchenwald gingen en honderden illegale brieven van Duitse, Tsjechische rn
Poolse kameraden naar .J ena gebracht" werden.
Teneinde de organisatie van ons werk zo l?'Oed
mogelijk te doen zijn, was het kamp verdeeld lll
secties, die ieder hun eigen priester hadden. Ie<iere nationaliteit, behalve de Russen, had ûjn t:i~en
priesters. Het aantal bekeringen was groot. De H.
Mis werd regelmatig gelezen in de donkere kamer van het z.g. Hygiene-Institut. Niemand wist
hiervan, behalve enkele Hollanders, die daar
werkten. Pater Herman Tyl, een Praemonstratenzer uit Praag, die in het kamp als prosector werkte, deed de Mis. Zaterdagsavonds werd alles voor
de Zondag in gereedheid gebracht en ontvinl-{eO
de betreffende priesters hun pyxis met de Eucha~
ristie. Gedurende de laatste twee jaren wenien
elke week meer dan 5.000 Communies uitgereikt.
Na de bevrijding, toen de SS-terreur een einde
had genomen, en geen medegevangenen meer gevreesd behoefden te worden, werd een Requiem
gezongen voor de tienduizenden gevallen kameraden. Meer dan 6.000 kameraden woonden op die
eerste Zondag der bevr~jding de verschillende
Missen bU. In alle talen werd gepreekt en we
~oeld_en ons eerst recht- bevrijd, toen we een kapel
mgencht hadden, waar elke dag 3 Missen gelezen
werden, -telkens voor een andere Nationaliteit.
Het geeft ons, Amstet'dammers, een gevoel. van
grote dankbaarheid, dat vanuit de stad van het
Mirakel de zielzorg van . een · zo groot kamp als
Buc~enwald met zoveel succes plaats kon vinden.
JAN~ ROBERT.
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INDS het vorige jaar heb ik de lotgevallen van Clara en hr.:ar artis:en met
belangstelling gevolgd.
Ik heb baar bij mezelf al de vrouw met het
gevleugelde Ulegale woord genoemd.
Artis'en interesseren me ziet U.
Dat komt, omdat Ik zelf ook ctrtist ben. Geen
September-ar' ist maar een Juli.artlst. Mijn
artistieke loopbaan is dus enige maanden
ouder, dan die van de September-artisten.
Ik heb trouwens verschillende takken van
kunst beoefend. Vóór Juli was ik cellist Dat
was In de tijd dat ik nog op kamer 178
van het ar:istenhotel ,,De Koepel" te Arnhem
logeerde. Er logeerden nog veel meer artlsten. Toevallig al!emaal cellisten.
Ik herinner me nog goed, dat er In die tijd
een kuns:genoot utt De Koepel gehaald en
ontvoerd werd. De Zwerver heette h!J geloof Ik. Had zeker niet voldoende artistiek
bloed In de aderen.
Het was al laat op de avond en alle gasten
lagen In bed. Maur we moesten er uitkomen om voor een soort artistieke contrölecommlssie te verschijnen. De Kultuur-kamer
zal er de hand wel In hebben gehad.
Ik zie nog de gezichten voor me van den
maî:re d'hotel en het bedienend personeel,
die d'oor de snoodaards werden opgesloten.
Zagen er nogal pips ult.
Die contröle-commiss½e wflde weten of ·; ·;
nog meer art!s•en "met de muziek mee" waren. Nee, die contröle-commlssie beviel me
niet. Aller~erst , al de kleur van hun
costuum. i:;roenl Misschien dat een kunst.
schilder die kleur ktm waarderen. Maar ik
als cellist niet. Ze hielden er ook aparte,
nogal artistieke taal op na. Dat kun je na.
tuurlijk verwachten van dergelijke kunstkenners Die taal op zichzelf was niet zo
heel beroerd, maar ze werd nogal luid gesproken. Geluidsvolume à la misthoorn. Je
bent artist of Je bent het niet, hêî
De artisticiteit heeft me altijd al in 't bloed
gezeten. Reeds in 1942 was ik lid van een
muziekcorps van de marechaussee. Maar
daar stond de kunst op zo'n hoog peil, dat
lk het niet kon bijbenen.
,
Tjonge. tjonge, wat konden die kerels spe•
len. Zelfs het Duitse volkslied en het H orst
Wessellled waren heel gewoon voor ze Nee,
dat was mij te moeilijk. Daarom was ik al
weer gauw artist-af. Ik was geen kunstenaar, maar een kunstenmaker, zeiden ze.
Toch sneu voor die September.artis'en dat
ze September•artisten genoemd worden. Ik
ben tenminste macir blij, dat ik Juli-artist
:ben.
Ja Ja, een paar maanden maken een enorm
verschil. Als je September-art!st bent, krijg
Je een bewijs, waaraan te zien is, dat je
artlst bent. Bij de afdeling K.P. tenminste.
Er komt iets op voor van sabotage hoewel
1k niet begrijp, wat dat met kunst te maken
kan hebben Maar ,als je Oc'.ober-artist
bent, behoef je zo'n bewijs al niet meer te
hebben. Goede artisten herken je qp het
eerste gezicht, nietwaarî En bovendien,
goede wijn behoeft geen krans••
Maar met dat alles is het toch sneu,
Ik heb een vriend. Jan heet hij. Ook
e en artist natuurlijk. En wát voor een artisll
J e moet eens zien, hoe die aan de kost weet
te komen. Vanz,usprekend berust alles
wat hij aanpakt op artis:ieke grondslag.
Hij is begonnen met een kunsthandel waar·
in hij kunstbenen, kunstboter, kunstgebitten,
kunstzijde, kunstogen, kunstmest, kortom
hele kunstverzamelingen verkocht.
Toen het ln die branche plet meer ging (de
tijden werden slechter), heeft hij het met
kunstgrepen geprobeerd, onder het motto:
, Hebben is hebben, maar krijgen Is de
kunst". Geen wonder, dat hij al ras voor
den kunstrechter moest verschijnen. Zo'n
kunstrechter Is een bevoegd kunstbeoorde.
laar en deze zei tegen Jan, dat het uit moest
:tijn met die kunsten.
Ten einde raad probeerde hij zich te ver.
huren als kunstmoeder. Maar daartegen rezen' zulke ernstige bezwaren, dat hij het
maar opgaf.
Plotseling meen.de hl) het gevonden te heb.

ben.
Door krantenberichten ·voord zijn aandacht
g evestigd op ·het werk van de ondergrond- -

AR Tl STEN
se. Dit werk deelde hij categorisch in bij
de kunstnijverheid. De grondstoffen, die bij
deze nijverheid werden verwerkt. n.l.
blauwe bonen, vond hij reeds kunstjuweeltjes, laat staan de kunstgev1rochten. Vooral
de wijze. waarop deze bonen bij het ver.
w ;?rken vaak kunstvluchten maakten, vond
hij kunstiglijk.
Om kort te gaan, over het geheel genomen
vond hij dit soort werk een waar kunJlt·
genot. Want Jan mag een rare snijboon lif•
ken maar hij draagt het hart op de juiste
plaats.
Maar het ging niet door. Een K P.-leider,
waarmee hij In contact was gekomen, zei,
dat er voor het werk maar een tamelijk ge.
ring ' aantal mensen nodig was. Iedereen
kon toch geen K:P.-er worden. Stel je voor
zegl
De afwerp•errelnen zouden Immers veel te
druk bezocht worden. Ze zouden teveel op
feestterreinen gaan lijken. Oranjefeest In de
bezetting. Geen kwaad Idee overigens.
En als je allemaal om de beurt iets moest
doen, zou je eenvoudig niet meer aan de
beurt komen, als Je eenmaal Iets gadaan
bad.
En bovendien was ook lang niet iedereen
geschikt voor het werk.
Daarom was voor de toelating bij de K.P.
een examen Ingesteld.
Enfin hij kon Jan toch wel eens aan dat
examen onderwerpen. Dan kon hij altiJd
nóg zien. Luister goedll
Op zekere dog ging de K.P. van Amers.
foort de gevangenis van Amsterdam kraken en bevrijdde daaruit verscheidene .ge,
vangenen; de K.P. van Amsterdam kraakte
ongeveer te zelfder tijd het Distributiekantoor te Gouda, met als buit een respectabel aantal bonkaarten en de K P. van
Gouda kraakte het politie-burec:·.1 te Amers.
foorl en haalde d-:xaruit een foto van Clara,
die bes!emd was voor de ver.;preldlng van
haar signalement.
Om veiligheldsred~nan moesten de drie
K P.'s hun terugwc~ k!e"Zen over Utrecht. De
reis geschiedde per auto en je begrijpt, dC,\l
er met een flinke snelheid werd qereden.
Hoe het kwam is vandaag aan de dag nog
een raadsel, maar op het Vreeburg te
Utrecht kwamen de drie auto's met een
reuze vaart met elkaar in botsing. Er bleef •
geen spaan van heel. Van de auto's tenminste.
De opvarenden kwamen met tle hik vJiJ.
Maar het ergste was, dat de gezamenlijke
buit als een hutspot door elkaar lag. Ge~
vangenen bonkaarten en foto. Het was gewoon geen doen om het zaakje uit te zoeken.

'

"'

Vandaar dat de illegale werkers aan het
werk gingen om een leger te werven Ze
kwamen ook bij mijn vriend Wat zei Janr
Dat ze nu ook niet meer bij hem hoefden
aan te komen, omdat ze hem eerst niet
nodig hadden en dat het nu bovendien no;,
veel gevaarlijker was dan het ooit in de
bezetting geweest was~
Nee, zo kinderachtig Is Jan niet. Hij vond
het vanzelfsprekend, dat ze hem kwamen
ha!en.
En zo werd Jan September-artist.
Toch beroerd voor die lllegale werkers, dat
ze met een artistenlëger op stap moesten.
Ja, dat ze ze no 1a bene zelf moes!en gaan
\,\!'.nodigen voor dat uitstapje. Je weet nooit,
wat je met die lul kan overkomen. Als Ie
met artisten uitgaat, kom je met artl3ten
thuis. Prins Bernard moet zich wel een dirigent gevoeld hebben of zoie'.s.
Gisteren heb Ik ruzie gehad met Jan. HiJ
vond, dat Ik ons beider vriend Kees dte
vlak voor de bevrijding in een gevecht met
de Dui'sers sneuvelde, geen September•
artlst mocht noemen, al was hij er dan l:i September ook p',ls bij~ekomen.
Hij vond het geen werk, om een fongeo,
die :1o·a bene op het veld van eer gesn~uveld was, een hatelijke naam te geven.
Tja, die artisten hebben nog wel P.-ens af.
wijkende meningen. Zelfs Clara Is een ar.
tiste, al denkt ze misschien van nlet. Ze verstaat n 1. de kunst vele oud-illegale werkers
de mond te openen en andere de mond te
snoeren.
Met de open monden bedoel Ik diegenen,
die het gevleugelde woord van haar overnamen en met de gesnoerde monden hen,
die niets dorsten te zeggen, omdat iedereen dan zou weten, dat ze ook va.o September waren.
Daarom ben Ik maar blij, dat ik nlet van
Se".ltember ben, maar van Juli.
Ook ben Je a!s oudere natuurlijk de aangewezen persoon om kunstgeschied,3n!s te
schrijven.
Maar nu schel ik ult met deze beknopte
kunsthistorische beschrijving en eindig dan
maar met de beste wensen voor hat hele
kuns'gezelschap, de arllsten zowel ais hun
nestors.
COEN.

..,,.,

Vraag: Wat doe fe In zo'n gevalt ,
Tijd: Een halve minuut.
.. ....••................•...•.. til

Weet je 't nieti Dan zal Ik het fe zeggen.
We halen er een L 0.-er en een S.D.-er bif.
Je hebt er geen idee van, hoe gauw zulke
lul bonnen en gevangenen gesorteerd heb.
ben.
En de foto van Clara danl vroeg Jan en
zijn gezicht maakte een niet zeer snuggere
indruk.
Die blijft vanzelf over en dfe la'en we dan
aan den S.D.-er zien. Want elke s.o ..er, die
een foto van,Clara ziet is "weg". En als die
S.D.-er dan weg is, gaan we verder naat
huis lopen en de L o..er mag de bonnen
dragen Er wordt om geknobbeld, wie de
foto mag dragen.
U begrijpt, dat Jan cum laude straalde.
Maar in September werd de B.S. opgericht,
want het zag er toen naar uit, dat er wel
eens gevechten op grote schaal konden
worden geleverd. En als je tegen een leger
wllt vechten, moet Je met een leger In het
veld komen. De illegale groepen bestonden
uit te weinig mensen om het leger uitsluitend daaruit te vor men.

Pioniers alleen kunnen geen oorlog winnen.

Departementaal lafsoen
Ook In Nijm•gen werden 2 Kamtrs van btt Tri•
buoaal opg,b,ven: de derdt •• de ieadt.
}uilt a's In Zwolle krttlf de Pre.,ident op 30
cembtr dit berlebt Eo to krtgen de Voor<lt1ua
op 30 December tt lioren, dat :IJ de volga,dc
dag ontslagen waren ......
Ttrwijl zij tevoren gtpolst wartn. of zij eu l,e,.
beno~mfng zoudeft nanntmen •••• ,.
Moest U o 1s wukgevcr eens proberen.
ten
werknemer zó te ontslnanf
En deze voor:ltttr beeft bij de bcvrijdlag al/,$
verloren en Is tonder einplool ..•.••
Maar « Is mUr:
De derde Kamer gold als de strengste e,i litttte
bij de delioquentt.11: .. de btoedltamet', Muit•
wurdigc overemlomst met Zwolle!
•
Zit bier systeem acbter7
Strekt de "f3armbartlgheld" :feb m•tr alt o•«
de'lnquenttn, dan ovtr goede Nederlaaderal
Het iou van btlan9 kunnen zijn. te lnferauea

o.,.

of er meer zulke toevallige overee.a.l:omst" 1-'••
Caveant consulcsl
Of Is bot ttn andu deel van h•t volk. dat aect

opletten 7
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Fredericus Àrnoldus Franciscus
de Bruyn (A1phons)

Kare1 Roefof Verschuur
1

geboren 15 April 1919 te Wageningen
gefusilleerd 6 Juni 1944 te Overveen.

Geboren 4 October 1920.

0

A

p 5. September 1946 was het twee jallr ge-

leden, dat Frits de Bruyn uil Asten (N.B.)
ls onderduiker )eerden wij hem kennen. Tn
zijn veelbelovend lt>ven gaf, voor de bevrij\
verband met /en aanslag op dt>n N.S.B .•
ding van zijn dierbaar Vaderland.
Commis~aris van Politie te Wageningen op
Bij een actie tegen den Duitst·n bezetter. langs d<'
JO Maart 1943 had Karl'! dl" wijk moeten nemen
spoorlijn Venlo-Deurne. werd hif in l lorst-Amerien was ondergedoken in de Gcldrrse Achterhoek.
ca (Limburg) mt:t zijn vriend en menewcrker MarJan Robert # Amsterdam*>
Ondanks de wilde jacht, die de S.D. op hem
tien van de Eynde (Zeilberg) uit Deurne door de
maakte, wilde hij van stilzitt,m niets weten. Al
Duitsers overvallen en doodgeschoten.
Geboren 1 Maart 1909. •)
gauw had hij weer niruwe contacten gevonden t"n
Frits had vele vrienden door 1.ijn oprechtheid,
werkte, alsof er niets gebeurd wa.,, vrrder. T 01
hulpvaardigheid en opgewekt karakter. Door alalles wa~ hij hert-id om ht·I drn gehalen bezetter
Jen was hij bemind.
I n de nacht van Zaterdag 2.5 Jan. op Zon· zo moeilijk mogdijk te makrn. Een kraak op een
Hoeve Jen heeft hij niet geholpen, geestelijk en
dag 26 Jan. is de heer J. R. Robt:"rt. vwir- distributit·kantoor, een liquidatie.... nit'ts wa•
materiëd?
zittc-r van de kring Am~terdam dt'r Katho- ht·m te vet'I! Dag en nacht was ~ij op pad. Als
En Alphons bezat moecl.' Neen. zijn moed kwam lieke Volkspartij. !tevens Jongeren-Commissaris koerier reisde hij stad <'n land ar, toldat 20 t'n
niet voort uit avontuur en roc-kdooshrid. zoals de tl:..r K V.P., in zijn auto onder het viaduct t~ liie- 21 Januari 194-1 een grool gedeelte van de orgavoorzichtigen en de binpenkamerhelden ht:"bben 'TJ'n door tot dusver onbekende oorzaak cm het risa1ie we rd optrerold. Zijn ei.1?<-n ille,1?alr ch.-r
willen beweren. Zijn moed kwam voort uit 1.ijn leven gt'komen.
Brune, die aan twct' kanten werkte. verried aan
sterk onlwikkdd rechtvaardi)!ht·idsgevoel.
Frits Or vt'len. die hem als medegevanpt'ne in Bnchen- de S. D. alle medewerker, en conlactadressen. Kakon al het onrecht, dat door den barbaarsen hezrt- wald hebben meegemaakt, zal zijn heengaan t'en rd wist nog tij<lii: I<' vluC'hten, dank- zij ft'n waarter geplregd werd, niet aamicn. Fn hoeveel en diepe indruk maken. Het mor! eèrtijds t'en vreua. 1chuwin,2 uil de Strafgevangenis te Arnhem. Hij
wrik werk ht'dt hij niet vt·rzct ! Hij bracht vrle de gewt'est zijn zo iemand als kampgenoot
dook onder in de omi:tevin,ii van Net'dt' en werkte
piloten in veiligheid en hielp uer vt Ie Joden. l lij hehbm gehad. '
1verder met de K.P. van "Zwarte Kees" uit Aalverschafte jon(?elui de midddrn c>m zich te ont- In hem verliezen wij niet enhl t'en leider uit ht't lt'n.
trl"ki<en aan deportatie en zorgde voor vdlige verzet, maar een idealist. dit' d<>0r zijn stuwkrac-ht De S 0 .• die ook hiervan door llrune op ~e hoo!fle
schuilplaatsen: Hif bewaakte de veiligheid voor en activiteit in het politieke en sociale Jevt'n van gesteld was. gaf den provocateur Johnme Droog
1ijn m_:destrij?ers en _sa~oteerde _spoorlijnen, b;_UI?· na de oorlog, ren warme plaats ln de harten van de opdracht, zich _hii deze gro<'~ in_ te dringen.
gen. v11andeh1ke verbmdingen. hu·lp F:ans~. kn1gs- vele jongeren had wetc-n Ic verover~.
1 Met_ behulp van \Vilhe Markus. d1~ ll<"h voordr_ed
itevangenen ontvluchten, was aanwezig b1J over• Reeds kort na dr hezettine bond hij de s!rijtl trgen als illegaal werker. slaagne Johnnte Droog t-r m,
vallen op Distributiebureaux. Dit alles. op~reren· den vijand aan. Hij wen! l<>i,lt'r van .!en K.i th,,- de gehele organisati_l" lt' lertn_ kennen. Op de.- f~dr v11n de basis V"ln de r)ndererondse schudp)aats J lit°k<> vcr 7 etsgroep. stt-undc:- dr toen nog in hun tale- datum, 20 April 19H. viel de grote slae m
"De Zwarte Plak" te Horst-Americ-:i -~n uit an_· kinderschoenen staande sabotagetroepen l"n menig de Gelderse Achterhoek. Zwarte Kees W<'rd in
dere centra. Dat Frits moed bezat, bliJkt wel uit Engelandvaarder wist hij een goede WC'!l te w,j- 1 Doesburg ncere-eschoten et1 de K P .• Wt'rd voor ht'I
he,t vo_lgcnde:
..
.
1 zen. Onvermoeid werk re hij door, tot hij 111 Juni itrootste gedeelte OPiterol<I. De OJl't·Jl<'arr<'str:-t'r•
D1kw,.1ls stapte h11 met 10 piloten .?f meerderen 1941 cloor Vt'rraa,I in hanrlC'n van de S.D. viel Na den zo<"htcn een A'oed heenk omen. Karl'! vlu ch~~e
in de ~rr:-in vanaf "De Zwarte Plak om ze naar een jaar op de W,:teringschans _teit·f<'n t·: ht·bht'n, naar Utrecht en !rachttc van d?_ar naa r frankn1lc
Maastricht of Hocnshroek te vervoeren, met de werd hij v<'nler grtransporteeril naar 13ur:hrn,~ald. te kmncn 22 April 194~. wcrcl htJ door \V1lle Margrootste gevaren, ~·.l'lke daaraan ".erbond~.n wa- Als strijdrr van h<:t Ct:"rste uur. is hij in h,•t kamp kus in" Utrecht opgehaal_d, Deze zou h1·m naar
ren. Eens maakte lur medt!, toen F nts en z11n me- mei onvermoeide ijver door)!<'l!'aan het lot van Frankn1k brengen. In s Hertoi::enho~rh l("verde
dewerkers op 'n morle'en t'en serie pilotrn p~r auto zijn makkers. afel'zirn ván wt>lke natiorialit.-il zij Markus hem ove~ aa~ ,lr Grüne Pulizci. die Ie·
v.-rvoerdcn. dat de Duitser~ de wagen aanhielden. wart'n, in geestelijk en lichamdijk opzicht te ver- voren reeds was 1ngcJ1cht en hem aldaar zou l)p·
Vluchten was onmogelijk en Frits stopte.
zachtcn.
wachten.
Ot Duitsers vroegen naa~ ,djn papiere~. Frits ~-Is noor zijn grote mate aan intelligentie behoorde Op 6 Juni 1941 werd Kar~) in de, duinen van
bt'stuurcler ~an 1;een pap1erl"n. _maar h11 nam 7!~n I hij spo_l.'~liJ? tot dt' _l_<'idinggrvi-nrle J!t'van~~nen .. De- Overve_en met henrallcn vrienden url het verzet
valse PB. liet d,t de moffen uen. krt·k met z1.1n ze pnsit1e heeft h11 naar alle kanten 111qt'b111l <'n lafhartig vermoord.
grote, trouwe 0.l?'<'n de moffen rt'cht in hel ge- hij kon zodoende velen het ]even redden. Hierbij F.en jong leven werd hier door de Nazi-terreur
:r.kht. ._.. de ht>ide_ Duir~~rs werden verlegen en is meermalen z'n karaktergrootheid en onverwoest- af!:e~neden.
.•
een 1.e1: ,.f"ahren S1e ab.
hare .l?'t'loofsovertuiging _l?'eblrken. .
H11 1s gestorven all een held. Dat weten w1.1 allt'n
Frits slarllc. dt molor sloe~ nirt aan. nngma,ls De weiniiten. die deze hel hebben ovrrlecfd, zul- e'.1 1.11.llcn ht·t nnn1t ver1n·1en ,.._Door de hulpvaitr·
st;,rtt'n. '!'aar tie motor vertikll" ht·t. Er kwamen ten nauwt'hjks geweten hebben. dat hij de orza- cl11?h<'1cl aan anderen, h<'rft H11 het i::ron~~te offer
meer Duitsers naar dt' wa,1tcn toe, 8 tot JO ston- nisator was van de ondl"rgrondst' kl"rk van 3 11 • 1rrhrach!: dat <'en !"ens kan ,tl"ven_:, n.l. z11n leven.
d1·n <'r op het laatst. dt' J!<'W~rrn nog c>".1'r nt' chC'nwald. Ecclesia Abscondita" genaamd en oe Moge z1.1n offer met tevergeefs ZIJD gewee~I.
schouclers en met hun woeste blikken gev<'sl1gcl op huitencommando's.
THEO.
de in_1ittt'ndt' piloten. die in cll" auto zaten. mrt \,V<'lk een rijke troost moet hrt voor vele strr- '
anitst1g kloppende ha_rtt'n, Aller l~_ven stond op venden J?eweest zijn. wanneer zij in het geheim
hr! sn..f. Hun leven h10g aan een z1Jden draad op nol!' konden c-ommuniceren.
dat moment: ,
.
Het sterven is hil'rnoor voor mt'nig("en verlicht
Een van Fnts medewe:.kers stapte ur1 di- wagen eR aan anderl'n l(af ht'I de kracht. ht:"1 lcvrn in
en nam de __ 1wengel. h1! pr~beercll" de motor "? deze o.nmensdijke omgt'ving. dat door de intrigues
gang te knrge~. ook dit mislukte. Wat zou clit tussen de gcv~nJ!enen onderling vaak sruk en rol
word<'n? De p1lote1;1 moesten !erug ;1aar _i:,:nJre- was. in zekere zin nog eerlijk en· oprecht te be- "') /De ht.'cr Robert behoorde niet tot de LO of
LKP, doch heeft, door 1.ijn werk in hrt c-onc-en·
Ja_nd. !\har de rcddmg kwam door Frits_. Hq sta~ J" ven.
·
zi1n hoofd door het raam van hel portier en 111J Veertirn dagen vc>or cft' bevrijding wrrd hij ver- trati e kamp vrel hctf'krnd voor cle werkc-rs uit
riep t~f'l'n de Duitsers, of 1i_j niet achter de wa- 1oorneclcl tot de strop. Hij kon zich echter in het onze orj!'anisi1ties. die naar gevan1?en zalt>n Mede
gen wilden duwen en de Duitsers.··· dnwden de kamp t'rJ!ens onder een vloe-r verhergen. Meer met het oog hi<>rop plaatsen wij het artikel "Ec•
wagen 20 .. ·• 30. · ·. 40 . · · · ,,'.>0. · · · Meter. de I dood dan levend werd hij door de bevrijdings- clesia Abscondita" elders in dit nummer.)
motor sloeg aan en
~ad 111n k,>stbare vracht lt>trers Ie voorschijn gehaalil.
aan mensenlevens ve1_liK Uli de hantl_c-n (klauwen) M aar ook toen achtte bij zijn taak nog nirt volvan de barbaarse Duitsers...i:-erc·d. Fr:'.ts kwam. na , bracht.
Vt-n•o!g ,-a n Je kfllotn
vo lb rac I1te t;ia k weer vet I1g me t z11n me d ewer-1 Na . zijn herstel gooide hif zich vol ijver op hrt
kl"rs op de 7:~arte Plak terug...
.
repatriëringswl'rk en kon hierdoor bewt'rkstdli- Op 16 Januari 1945 had"er een plechtige Uit.
Vel'! hedl h11. gestn•den ml.'t . z11n vrre~~en op .<!e !?'en dal vf'le Nederlanders eerder naar huis terug vaartdicnsl nh, ~ts waarbij een pl'leto n van de
Zwarte Plak m Horst-Amenca. Ook h 11na al 1.11n knnrlen keren
Binnenlandsê Strijdkrachten de erewacht he trok.
, vrienden hl.'b~~~- evenals hij. ~un leven !!<'.l?'fvrn Slechts van ~ndercn. dil" m<'f hem in het kamp Frits. vi-rg<.'len kunnen en _zull~n wij ie nooit. Je
voor de bevn1dmg van ons d1rrbaar Vaderland. zalen mochten we van al zijn i::oede daden ho- jonge leven hrb je voor 1e \ , ach-rland gr~::-vrn
Zij. die Frits hebben gekend, zij zullen_ hem 00011 ren. Ze lf sprak hij er zdilen ovf'r.
Vlak ~oor dt· b_evrijclin~ van het Zuid,•n ~an !111S
ve:g-t•tcn. ..
.
.
.
De IC'rote activiteit, welke hij in het kamp han land. nep God 1011. __om _re te bdonrn voor 1e .-1ltlZ11n stoffeli1k overschot 1s door enkele K.P -vrren- ontplooid. werd hifr in Nt·•l<'rlan,I voort,rezcl. moc-dill'e dadt>n. W11 buigen ons hoor d voor G,,J,
den nog ~ercd, ondanks alle gevaren daaraan ver- Zijn Vt'rantwoordclijkheids.l?'evo,·l kirlrle hem in die dil zo gewild h<'ert.
bond:"·
..
hel politieke l<>vt'n. Zelf een J!root int',dist 7.Îjncle, Moge op onze Nt"1lt-rlandse bodem. dit' doorHi·t is ee~ troost v~or z11n zo zwaa~ h:proe~de wist hij vele jongeren te bt'we~rn in hun streven drenkt is mt:"t het ~!oed van al on1.e heldt:n uil
Oud:_rs. die hun _enigen zoon" op zon 1eu1?d 1ge I t'n wrrkl'n een grnl<'re be?idinf! Ic or<'ngen.
hel Verzet, een vrr.1 c1J rechtvaardig volk her•
lceft11d moeten missen. dat hq op ~ Seplemher \.Yat hij hit'r op aarde zo rust<'loos heef! .l?'ezocht, rijzen.
BERT POELS, ,.De Zwarte Plak'',
l!H~ op het R.~. K~rkhof te Asten 15 begraven, moge hij <lat spoedig in de hemd in volkomentemidden van :tlJD dierbaar dorp.
heid genieten.
Horst·Am çrica (L.) en 'n L.O.-er
Vucolg 3e /co/om
M. $.
Vesting IJmuiden (N.-H.)
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798 Johannes Ovctbeeke, geb.
22 Juni
1919 te
Rilland-Bath, woonachtig te
Krabbendijke (Zeel.) ondergedoken in Holland (Amstelveen?). Gearr. en weggevoerd naar kamp Vught in· .,.
Augustus 1944 en in Septemher 1944 naar Sachsenhau- '!>%;
sen. Laatste officiële be- ·'.
richt uit Sachscnhausen, 27 '
Feb~ari 1945. Was toen M".
nog m leven.
·
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------------------MAC. JAN BERK (Bob, Dirk Smith)
en
ADR. JOH. HENDR. REIJNHOUT
hebben het genoegen U kennis te geven van hun
voorgenomen Huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaats hebben op D.V. 13 Februari om 1.30 uur ten
stadhuize Utrecht.
Dacndelstraat 15, Utrecht.

,,Maassluis tijdens de oorlogsjaren en na de bevrijding" ia de titel van het ~erkje van S. Blom,
oud-Hoofd der O.L.-school te Maassluis, lid van
het Historisch Genootschap te Utrecht. In zijn "Een
woord vooraf" heet het: ,,het "dagboek'', dat onge• twijfeld voor veel Maassluizers herinneringen bevat,
(Pflrsoneel gruratJgd S tUlnfflboUn fn'. f 0.10 f,. •.m.)
waaraan ze waarde hechten". Een dagboek is dit
werkje echter niet, want het beschrijft verschillenJongeman, 29 jaar, ambitieus wer~er, algem~er,1 ontde: feiten en toevoegsels aan feilen, die hem eerst
wikkeld, ,rewend zelfstandig te werken en leiding te
later bekend moeten zijn geworden. De Burgegeven, in 't bezit van Rijbewijs A, bekendheid en
meester van Maassluis schreef in het werkje het
prac. ervaring o. h. gebied van handel, reclame en
,.Ten geleide".
Daarin
schrijft
hij
terecht: 799 Broer Wiersma, geb. 19-6-'25. In Juli o'f Aug. iournali.!tiek, ziet uit naar een hem passende werk"Daarbij stond Maassluis bij den bezetter niet
1944 bevrijd uit het straflager bij Ploesti, door kring. Ook genegen werkkring te accepteren waarin een goede reuk. Men beschouwde het als
het Rode Leg.er. Hij was infanterist in de rang voor het doen van reizen noodzakelijk is. Brieven
een haard van verzet", maar even verder ten
van towarlsj tasja, dit is: korporaal. Op 4 Mei onder No. 144, Bur. v. d. Blad.
onrechte: ,,Door deze uitgave zal de Heer Blom
1945 's morgens omstreeks half negen werd hij bij ------------------- - -een straatgevecht in Berlijn, in de buurt van de STICHTING "TROUWFONDS" vraagt zo spoedig
iich de erkentelijkheid van velen verwerven. MenigBrandenburier Tor door een handgranaat ge- mogelijk op nader overeen te komen voorwaarden
een, die in de loop der jaren Maassluis verlaten
heeft zal zich nu een beeld kunnen vormen van
troffen. Hij werd, ~ewond aan hoofd en onder- een SOCIAAL WERKSTER voor het bezoeken van
Maas~luis in oorlogstijd". Een en ander moge diebeen, weggedragen. Wie weet, wat er verder de nagelaten betrekkingen van verzetsslachtoffers in
nen om U een inzicht te geven io de opzet van het
van hem is geworden?
geheel Nederland. Sollicitaties z.s.m. in te zenden aan
werkje. Ecnter zag ik, toen ik van de verdere
het Bureau der Stichting; Keizersgracht 476, A'dam.
INLICHTINGEN
GEVRAAGD.
inhoud kennis nam, dat het werkje ten aanzien
·
··
t
d.
t
Wie
ken . op venoek va11 r<5p. families. inlichtingen verstrekvan bepaalde personen feiten verzwijg• ie en aan- ken aan H. Octtn B 136. te Erp (N. Br.) over bemanningen Oud K.P.-er, voorzien van goede getuigen, zag zich
zien van anderen wel worden vermeld. Zoo wordt van vliegtuigen (wa,r neergekomen. begravu en,.):
gaarne geplaatst als Porti<:r of Boswachter. Brieven
het ontslag van een tweetal met name genoemde 1. Stirling bommenwerper, gcJ11trkt V8-H. omlaag guchoten
onder No. 146, Bur. -v. d. Blad.
ritiemannen
met
franJ·
e
gememoreerd,
terwijl
het
18 Sept. 1911 op Glldtr towing Opuation. v•rmocdelijk
Po
ongevter 15 KM. Zuid-West van Arnhem.
ontslag van drie andere, ook rechtstreeks om hun
R.A.F. bemanning:
STJCHTTNG 1940-1945
verzetshouding ontslagen politiemannen, wordt verCharlea W. Culling, ptlot, Engl.
DICTRlCT: ZUID HOLLAND-ZUID EN LAND
zwegen. Aan zulk geschipper heeft • men in een
~Il
observer, Kan•d:;.::;
VAN HEUSDEN EN ALTENA,
0
plaats, die naar verhouding in mensenlevens tot de
0'::~ ·;~gin:!~~· En~I.
BUREAU: Spuiweg 114 te Dordrecht,
zwaarst door de oorlog getroffene behoort, toch
Browne, wireless operator, Eng!.
vraagt voor onmiddellijke indiensttreding een
waarlijk geen behoefte. De L.O., die in Maassluis
- - - - gunntr. Engl.
.
SOCIAAL WERKSTER met ervaring. Sollic1laties
• f
d
1··k
d G
d
alltn al• vermist aon famt!Te opgegenn
actie was, wor t opzette ~I gcncgecr .: een wo~:;
Dokota K G 387, bemand met Canaduen, nccrgescorc tu»en
valt er ,over te lezen. Het is werkcluk b6lachel1.Ji<,
U-17 uur op 21 Sept. f911 op de thuisvlu ht tussen Arn- schriftelijk indienen met vermelding van verrichte
boe de schrijver daartoe met de geschiedenis solt.
hem-Eindhoven: een gewond lid van de b•m•nnlng werd werkzaamheden gedurende de bezettingstijd en evennaar hec hospitaal van de 82ste Alrborne divisie gebracht, tuëlc diploma's, bij bovengenoemd Bureau.
B..IJV0Orb cc Id·. een po1·1t·1cman, wor dt gearresteerd
..
w"uchijnlijk In Son.
lOnder opgaaf van redenen. Na Ommen zou h1J naar
R.C.(anodlan). A.P. bemanning:
Deventer worden vervoerd om daar opgeleid te
R. Alnandcr, pilot, was al gedood in •licgtulg. vermist,
GEVRAAGD HUISHOUDSTER 6f HUISBEWAARorden tot chauffeur en dan naar Duitsland worW. S. Me. Liotock, <o-_p!lot. verml 51 •
DERS bij alleen-wonend dokter in Den Haag. Br. met
W
.•
.
-----• r11d10- opcrator. gered.
uitv. inlicht. en referenties onder No. 148 Bur. van
den gezonden. Tevoren mocht h1J naar hws om afengineer, ,gered.
~cheid tè nemen van zijn familie. De leider van de
1 in:ittnd• soldaten, vermht•
dit Blad.
hem van 3. Lftncnster bommenwerper van de R.A.P. ntr«1e•con ,u.,,n
L · O ·• W~S .•er, toen de "ocmecotc-sccretaris
. .
.
.
11-15 uur op 2 Nov. 1911 In de buurt van Eindhoven. Een
bel t11u1SZ1Jn van den poltt1cman m kenrns stelde,
lid van de bem~ontng. dl• cussen Veghel en l!rp neerkwam. MEUBELF ABRlEK in het betere genre, ccotr. dés
in minder dan geen tijd bij om hem een onderduik,ag e•n ander lid John MIJlar v66r hem ~11 het vliegtuig Lands, kan een goede toekomst bieden aan een
en de volkomen zorg over zijn gezin aan
springen. Van de:e John Millor beeft m•" oiet,o m«r vcrooBEDRIJFSLEIDER
P laats
•
•'
·
·
bi f
men. f.,m,11, vreest voor gehtugenverU...
te bieden. De pol1heman gmg daar op ID en
ec N,erg,,obottn Engcloe vli<lltrs.
1een .rctievc kracht die het vak volkomen beheerst
vnn September 194S lot dé bevrijding ,onder ~e lo de n.i<ht van Z5 op 26 Ju'I 1913 h ,n d, n•b•lb "' van Zie- en gewend is leiding te geven. Uitvoerige gegeven!.
- an de LO wt:lite zorgen later gcdcelteli•k rik:•·• <en 4-moioda• Hallfor-bommenwerrer neergeschoten. D•
t rgl-n v
· ·•
.
~
h•l• btinonning vond blerbll de dood. o.a. de luchtschutter als opleiding, ambities, referenties met salariswcn·
\y~rden overgenomen door een f?ncis uit d_e burge- Roger Vinetnt Sl>tu. Sergeant, Serv:c.-Number R.V. 1589390. sen te zenden aan Bur. v. d. Blad onder No. 1'19,
ru onder bchcér van een der predikanten. Hier volgt, H_ Ij w<rd bt~r3von t,, Haamstede in grol nr. 053 en la~, over- E
t
k b 1· d ehe 1 ersonecl met de onder! d H
Bl m daarover boekstaafde: ,Van het qcbracht naar d• Mi'ltatre Begraarplaau te Bergen op Zoom.
ven · oo
e~~ _g .e ~
O
,
wal fe ecfr h ~d
.. f .
t
'
kt Alle inllch!ingen en oo,igctuigenverslagen worden «er op prijs nemer als bedr11/sl,nder 1n dienst te nemen. ns eigen
1
ver o om a se c1 van XI.JO ami ie c nemen_ maa
gesteld. Brieven aan:
personeel is met deze annonce bekend.
hij gebruik, om een adres om onder te duiken tf P. Klnao.en. Splerlogweg 503. Vtjfbuizco (Haarlemmormeu). 1
zoeken wat hem gelukt is." Bijna onvermijdelijk, om - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
.
Yan h~t vele L.O.-wcrk te Maassluis te zwijgen, is oordeeld. Wekenlang hield de Maassluise publieke f Ruil- ni Zake>naJ.verlfflltfll Prys f 0.45 t,n mm.)
het, de overval op het dislributic-kantoor aldaar te opinie zich met he geval bezig -en vermelding in TE KOOP GEVRAAGD:
vermelden. Daarover lezen wij: ,.Tweede Paasdag, het boekje, zou thans herinneringen oproepen, die Antieke Meubelen, Klokken, Kisten, Tegels, Koper's morgens 6 uur, heeft onder leiding van Johannes waarde hebben. De schrijver toont hier echter geen en Tinwerk, Doeken, Shawls enz.
E
J
Post een overval plaats op het distributiekantoor". interes!c voor, al was P. Kabel dan na de capituMeer woorden heeft de schrijver daar niet vo<;>r. lalic het eerste slachtoffer in Maassluis van een Kun 5l h a ndcl "Oud Holla nd ", Alftiquiteiten. .ig. ·
rd
36466
Dus over de bestemming van de 'buit laat hij ZtJn 1 uiting van verzet. Wel de thuiskomst dus. Ja, want van Dijk, Rotte am, Tel.
, Claes de Vrieselezers geheel in het onzekere en latere lezers moe- 1 toen wa, geheel Maassluis op de been, zo zelfs, dat laan BO a.
ten wel denken. dat Johannes Post een roverhoof~-1 de Quitsers er aanleiding in vonden om een aantal Hon_den mkers en (zoeksters):
man was. Ten opzichte van hen, die in Maas~Iu1s Maassluizers te gijzelen. Er is meer in het boekje, Voor een goede Rashond naar onderstaand adrea,
waren zal de schrijver wellicht gedacht hebben: dat recht geeft aan te nemen, dat de schrijver terug- 1 momenteel te koop, Pracht Cockerspaniels, Zwart en
"Wie' in de haard van het verzet woonde, weet deinst voor de feiten, als hij bemerkt, dat personen, Bruin, 8 weken, Ierse Terr. v. 9 weken. Duitse Dog
van deze dingen alles af". Ik wilde u vooral wijzen die hij sparen wil, het verprutst hebben of dat per- l½ jaar ongecoup. oren, Bouvier 8 mod. Ruwh. Foxop een onwaarheid in dit bericht. Johannes Post sonen. die hij iedere eer onthouden wil, in die fei- terrier v. 7 weken. ,,My Dog's Dream", Veursewcg
was bij de overval" niet tegenwoordig en niet eens ten zich bij uitstek goede Nederlanders hebben be- 76, Voorschoten, Tel. 645. Gelegenheid voor Pension
in Maassluis. Zijn broer Marinus (Evert) wel eu toond. Dit is een gebrek, dat, de op zichzelf lof- en dresseur.
wanneer er althans sprake was van leiding dan waaTdige opzet ten spUt, het werkje waardeloos - - -- - - -- - - - - - maakte deze er aanspraak op de leiding gehad te maakt. Als er op het terrein, dat wij beschrijven WIE KAN HIER HELPEN? Gevraagd / 5000.- om
hebben. Van meer belang is het, dat het initiatief, gaan, distels tussen de bloemen groeiden of ook mijn plannen door te kunnen zetten, door gewezen
de organisatie en het leeuwenaandeel tot het slagen rozen met doornen, moet dit in die beschrijving uit- onderduiker. Aflossing f 125.- per maand. Wie
van de uitvoering is bijgedragen door den leider 'komen. Hoevelcn ook wilden, dat het destijds anders geeft mij kans en wil helpen?
van de L.O. in Maassluis en zijn gezin. Velen in gegaan was, de geschiedenis stoort zich daar niet Brieven onder No. 151, Bur. v. d. Blad.
Maassluis - en in ieder geval onze historicus aan. Wij, mensen, zijn in vele opzichten de midweten dat. Hoezeer velen, juist om die L.O.-leidcr, delen, waarmede God geschiedenis maakt. Zwij- Inlichtingen
worden
verzocht
wilden dat het anders gegaan was, het ging 1.0oalg gen, als wij bemerken, dat wij of onze vrienden het omtrent de gedragingen geduhet gegaan is. Wanneer de historicus verder mede- er slecht afgebracht hebben, is niet het werk van rende de bezetting van ons land
deelt, dat het distributie-kantoor-personeel, dat ge- em MAN. Als ze terzake dienende zijn, moeten van MOZES BRANDON BRAarresteerd was. achtereenvolgens na enige dagen zulke feiten ook vermeld. leder op zijn beurt 1al VO, geboren 23 November 1906.
terugkeert, voegt hij daaraan toe: .,alleen de he- dan moelen erkennen: Ik heb het verkeerd iredaan, van beroep kleermaker, zich ook
0
ren Schiebelhout en Van Dun blijven in hechtc:nis; of: Wat heb ik weinig gedaan, toen ik veel doen noemende Marchie, Italiaan van ;
i
de eerste komt pas na de bevrijding terug en de moest. Zulke herinneringen hebben waarde, voor ~eboorte, of Manrico Bandagiati,
laatste valt als slachtoffer van de Duitse lt!rrcur. onze persoonlijke vorming, voor de materiële en tveneens Italiaan van geboorte.
(Hij is gestorven in een concentratiekamp in Duits- geestelijke opbouw van ons Vaderland en ook voor Hij heeft tot medio 1942 getand)". Maar de teruggekomen Heer Schicbdhout het nageslacht, dat weten wil en moet, hoc het wer- woond aan de Tborbcckestraat 42
i:ou den schrijver, wanneer deze het hem vroeg, kelijk was.
te Leiden, nadien tot begin 1
.. AREND ... 1944 te Haarlem, Thcemsplein :'.i0,
vertellen, dat het wegblijven van hem en den Heer
Van Dun niets met de overval op het distributie- N.B. Het vorenstaande was reeds uit de pen, toen daarna in Dalen (Drentc) Noordkantoor te maken had. Verraad van een door hi:n- het Maasslui!le uieuwsblad "De Gids" een groot wijk 13. Genoemde BRANDON BRAVO heeft vanaf 3
zelf ondernomen vcrzelshandeling was de oor;r.aak gedeelte van de v6órpagina inruimde voor een in- April 1942 tot aan de capitulatie van Duitsland in
van hun wegblijven. Treffend is het verder, nat in gezonden stuk van den Maassluisen arts Janzen. Tot M ei 1945, als jood op verschillende plaatsen in Nehet boekje terloops melding wordt gemaakt van de in details bewijst hij, dat bedoeld boekje een onzui- derland gewerkt voor de Duitse Sicherheitspolizci te
thuiskomst van een zekeren P. Kabel in Juli 19.11. ver beeld geeft. Daar ik aan de hand van slechts Den Haag, onder nummer V. 92, waardoor een aan- ~
Men moet weten, die man was eind I 940 wegens enkele voor.beelden, voor een juiste weergave en tal Nederlanders het slachtoffer werden van de !,.Dcutsch Feindliche" propaganda door de gemeente- waardering van het verzet meende te moeten op- S.D. Inlichtingen te verstrekken aan het Hoofdbureau !'
politie geverbaliseerd en door het Duitse gerecht komen, bleef m.i. ter ondersteuning van het van de P.R.A., Fonteinlaan S t.e Haarlem, tel. 21481
tot - naar ik meen - een jaar dwangarbeid ver- protest uit Maassluis - alsnog plaatsing gewenst. of 19390.
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r is een ernstige botsing geweest tussen den Minister van Justitie en den
Procureur.fiscaal, Mt. Zaayer.
De laatste heeft bij de behandeling van de
zaak Plek de volgende opmerking gemaakt:
"In de afgelopen anderhalf jaar hebben wij
n\J wel de zekerheid gekregen, dat over hen.
die dit verdienen in Nederland, ik zeg niet,
Geen recht wordt gesproken, maar: Geen
recht wordt gedaan."
Deze opmerking komt in het kort hierop neer
dat Mr. Zaayer meent, dat de rechtbank,
wel recht spreekt, maar dat de minister de
vonnissen (bedoeld wordt de doodstraf)
niet uitvoert.
Deze opmerking heeft bij velen in het land
weerklank gevonden. Men vraagt zich verbaasd af, waarom er doodvonnissen moeten vallen als ze niet uitgevoerd worden.
Het antwoord van den minister was niet
mals. Mr. Zaayer heeft een reprimande van
hem gekregen. De minister verwijt Mr. Zaay.
er gezdgsondermijning en zelfs aanmoediging van illegale daden.
De terechtwijzing van den minister is juist.
Ook als Mr. Zaayer met zijn opmerking
een snaar van ons rechtsgevoel beeft ge.
raakt. Mr Zaayer heeft namelijk in de
rechtzaal mee te werken aan de recht.
spraak en hij moet daar geen critiek uitoefenen op dat, wat tot de competentie
van den minister behoort, de uitvoering
van het vonnis. H1j kan natuu 1l)1c wel een
meningsverschil hebben met den minister.
maar dat moet hij dan binnenskamers met
den minister uitvechten. Hij mag geen intern meningsverschil van de overheid voor
het publiek brengèn (én zeker niet daar,
waar hij slechts mee te werken heeft aan
de rechtspraak), met de klaarblijkelijke be.
doeling om ons volk partij te laten kiezen.
tOe overheid moet één lijn trekken en niet
een huis worden, dat tegen zichzelf verdeeld is in de ogen van ons volk.
Wanneer men den minister wil laken, dan
moet dit niet door ondermijning van binnen
uit, maar door critiek in de volksvertegen.
woordiging en in de pers geschieden. Zo
had dit probleem, dat ongetwijfeld oot in
ons volk leeft, aan de orde gesteld moeten
worden. ,
Daarom was de reprimande van den m1 nlster terecht en kan men de opmerking
van Mr. Zaayer zelfs ernstiger noemen,
naarmate ze juister was.
Maar hiermede is natuurlijk nog niet alles
gezegd. De minister moet de hand ook in
eigen boezem steken. Wij willen niet treden
in de vraag, of er veel of weinig of in het
geheel geen doodstraffen gevraagd moeten
worden. Daarover oordeelt de rechter aan
de hand van de wel Maar als de rechtbank
dan doodvonnissen uitspreekt, dan ·moet de
minister die vonnissen doen uitvoeren en
niet door uitstel of systematische inwilliging van gratieverzoeken de- onafhankelijk.
held van de rechtspraak in gevaar brengen
en haar vonnissen tot een belaching maken
Als de minister meent, dat het algemeen
belang vordert, dat vonnissen, zoals de
doodstraf, niet of in hoge uitzondering, uit.
gevoerd moeten worden, dat hij de 'gratieverzoeken maandenlang kan laten rusten,
dan zeggen wij, dat het algemeen belang
in de eerste plaats vordert, dat de Nederlandse rechtspraak hoog gehouden wordt
en zich niet belachelijk gemaakt ziet met
vonnissen, die niet uitgevoerd worden. En

·+
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in. de tweede plaat (en dat staàt met het
eerste in verband) vordert het algemeen
belang ook, dat de lnlster geen aanleiding
geeft tot onrust en nzekerheid in .ons volk,
door blijk te geven an een verschil in opvatting inzake de vonnissen, die op de
doodstraf betrekki
hebben, tussen hem
en de rechtbank.
Niet Mr. Zaayer, m ar de minister zelf, is
de eerste geweest, [ ie aanleiding geeft tot
spanningen en onru t op dit punt. Een von11is moet uitgevoer worden en de gratieverlening moet ee , uitzondering zijn en
geen regel, anders lacht ons volk op de
duur om de rechts aak in ons land.
Het algemeen belan , dat de minister meent
te moeten dienen
or uitstel van de ult.
voering der vonnlss
en door de inwilliging
op grote schaal va gratieverzoeken, staat
voor ons niet alleen p het tweede plan, het
is ook zo, dat de
thode-, die de minister
kiest, onjuist is. De ,..1fntster moet zijn opvatting over het al emeen belang in ver.
band met de doods raf bij de wet regelen.
Dan kan ook ons v k zich daarover in het
parlement uitspreke
En de minister over

*

wat het betekent voor een gevangene, tegen wlen de doodstraf geêist is en die dan
maanden in een kwellende onzekerheid op
de uitvoering daarvan moet blijven wach.
ten.
Ik vond in mijn t:el eens achter op een lrrstructie notities van vier mijner voorgan.
• gers. Zij waren allen ter dood veroordeeld
en de Duitsers hebben hen op de uitvoering
daarvan maqnden lang laten wachten. Eén
zelfs anderhalf jaar. Dit moet één van de
verschrikkelijkste dingen geweest zijn, die
onze jongens aangedaan zijn. En wij verweten de Duitsers persoonlijk deze afschu.
welijke marteling. Moeten wij in Nederland
nu precies hetzelfde gaan doenî
De minister had gelijk, toen hij Mr. Zaayer
een verwijt maakte. Maar dat is slechts de
halve waarheid. Hij heeft zichzelf ook iets
te verwijten.
'
Zo is er dan een balk in beider oog. En
ook één in het miJn&î Ik zeg in wezen immers niets anders dan Mr. Zaayerl
Inderdaad, maar ik mag het zeggen en hij
niet, althans niet op de plaats, waar hij
het zei Dat is het ver~hil.
H. v. R.

-- --·-.·;___
de eüul""bieep, u.an de ~tedento.clit Wad. dit jcuvt.
e.en ,zwau. opga . - En .zeltu g.eid dit tJ.OU dednemm die liet "metdfl.aa1t
aan de 61,o./i"
dden en dawdJ.ij no.g. een 4efiwe 6cAaat4 uden oo/i.
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1l]i nkelc weken geleden is in de Stichtings-

JIJJ

rubriek vau ons blad zijdelings gcspro·
ken over de Rijkswcrkplaatsen in ons

land.
Daar hiervoor bij meerdere lezers grote belangstelling bleek te bestaan, heb ik mij door den
directeur van de Rijkswerkplaatsen in Amsterdam, den heer J . V. D. Buyser, eens i~mecr
laten vertellen over het werk van deze 10stelling.
Zoals de meesten wel bekend zal zijn, werden
in de vooroorlogse crisisjaren de Centrale
Werkplaatsen voor J eugdige Werklozen opgericht. De bedoeling was om ,ionge, dikwijls arbeidsschuwe werkelozen van de straat te halen
en hen een vak te laten leren. Toen in 1940 de
oorlog uitbrak en de bczctfer al spoedig doorkreeg, dat de Centrale Werkplaatsen zeer bruikbare werkkrachten afleverden voor inschake1ing in de oorlogsindustrie, werd getracht deze
mensen voor deportatie op te vangen.
De Centrale Werkplaatsen, aanvankelijk gemeentel~jkc instellingen, werden omgezet in
Rijkswcrkplaatsen, wat de contróle voor de
Duitsers aanzienlijk vergemakkeli,ikte. Er viel
echter niet zoveel meer te controleren, daar
de animo om aan de R.W.P. een vak te leren,
hierdoor spoedig taande. Gedurende de oorlogsjaren waren de resultaten dan ook niet bepaald g unstig. Anders werd dit,,'tocn de 9-o"i-log voorb~j was. Direct na de bevrijding nam
het Rijksàrbeidsbureau, waaronder de vijfendertig over het gehele land verspreid liggende
werkplaatsen resorteren, maatregelen om het zo
sterk gedegradeerde arbeidspotentieel van
grote lagen der bevolking zo spoedig mogelijk
op te doen voeren. De vakopleiding aan de
Werkplaatsen werd onder leiding van bekwame arbeidspsychologen grondig herzien en gemoderniseerd, hetgeen reeds spoedi&..Jtpmerkelijke resultaten opleverde. Kantooroedienden, die in zes tot negen maanden werden omgeschoold tot vercijenstel~jke timmerlieden, zijn
geen wille raven. Krantenjongens, cl,ic binnen
dezelfde termijn de verfkwast leerden hanteren alsof ze er mee geboren waren, zij~ evenmin uitzonderingen.
H oc dit dan wel mogelijk is?
Da,J;l,k zij een streng toegepaste selectie en dank
zii de na de oorlog rigoureus verbeterde vakopleiding.

qE~AHGEHISKERK
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G.AAT VOOR
snee vakman onmisbaar is. Zo wordt bv. meer
waarde gehecht aan het lezen van tekcning~n
dan aan het tekenen zelf. De vooruitstrevende deelnemer kan zich altijd nog door schriftelijke of avonilcursussen in de theorie bekwamen.
Het onderwijs is niet klassikaal, maar individueel, zodat wachten op andere deelnemers
niet plaats kan vinden. Men zit niet op de
schoolbanken, maar werkt in de werkplaats.
De practijk, die de deelnemer krijgt, is opgebouwd uit diverse moeilijkheden, welke den
cursist successievelijk worden voorgelegd in de
vorm van een werkstuk (taak). Deze moeilijkheden worden bU elk volgend werkstuk groter
of anders. Voor elk werkstuk krijgen cle deelnemers een werkbriefje en een tekening. Zij
beginnen dus terstond te wennen aan het
,.werken volgens tekening", hetgeen zeer be·langrijk is. Achter op het ,verkbriefjc staan de
nodige theorie en materialenlecr, · betrekking
hebbende op het betreffende werkstuk. In
plaats van "droge theorie'' dus als het ware
.,levende theorie", hefgeen met elk werkstuk
beetje voor beetje aan den cursist wordt gegeven. Elk werkstuk dient binnen een aangegeven tijd te worden voltooid, zodat practis<'h
geen minuut verloren kan gaan.
Bij de beoordeling van het werkstuk wordt rekening gehouden met tempo en kwaliteit. Indien het prestatiecijfer (dit is het product van
tempo- en kwaliteitscijfer) gedurende een week
hoger dan een bepaald gemiddelde is, dan
ontvangt de deelnemer een prestaticprcmie van
f 2.50. Is het prestatiecijfer lager dan een bepaald minimum, dan moet het werk~tuk worden overgemaakt. Dit systeem werkt stimul<'rend, hoewel ook zonder deze prikkel inderdaad het beste wordt gegeven. Het is werkelijk een verkwikking een rondgang door de
verschillende werkplaatsen te maken. or men
nu een kijkje neemt b~j de metselaars of bij de
-bankwerkers, steeds wordt men getroffen door
het enthousiasme en de werklusi van de deelnemers. Hier dr inkt men met volle teugen van
de vreugde, die a lleen noeste arbeid kan geven. een vreugde, die in veler arbeicl hclaa~
verloren dreigt te gaan. Eenieder, die hier
zijn vakopleiding ontvangt, moet een gewaardeerde, kracht worden. Dit blijkt trouwens ook

Selectie.
Jet.lerc Nederlander van achttien tot vijfcnder
tig jaar kan zkh opgeven voor het volgen van
een cursus aan een der Rijkswerkplaatsen. Alvorens echter te worden toegelaten. wordt men
medisch gekeurd. Iemand, die geen sterke
longen heeft, zal bv. niet worden toegelaten
tot de opleiding voor steenhouwer. Ook psychotechnische keuring is verplicht. Natuurlijk
wordt niet op bekwaamheid getest, doch enkel
op geschiktheid. Voldoet men aan de gestelde eisen, dan ligt de weg naar ee.o goc:d
vakmanschap open.
De Opleiding.
Waarin onderscheidt zich nu de R.W.P.-oplciding van alle andere?
Ongetwijfeld hierin, dat de onderwijsmethode,
hoewel volkomen wetenschappelijk opgesteld,
toch zo nauw aansluit bij de practijk. Daar
zijn bv. de arbeidstechnische vooroefeningen.
Toen ik daar voor het eerst van boorde, aldu~
de heer Buyser, heb ik er smakelijk om gelachen, doch niet zodra had ik de resultaten
ervan gezien of ik werd een enthousiast voorstander. Deze àrbeidstechnische vooroefenin1:{en hebben ten doel de dèelneiners niet alleen het juiste gebruik van het gereedschap te
leren, maar bovendien om het gereedschap
met een zekere gemakkelijkheid te laten hanteren, door het lichaam de meest geschikte
stand ten opzichte van het gereedschap te doen
innemen. Een goed vakman moet als hel ware
met zijn gereedschap kunnen spelen. Bepaalde routinebewegingen, welke men anders cent
na jaren practijk tot het uiterste heeft ontwikkeld, worden hier na een paar w~ken vooroefeningen spelenderwijs aangeleerd.
Een ander voorbeeld, dat duidelijk demonstreert, hoc dicht deze opleiding de practijk
wel benadert. is bv. de scholing van den
electricien. Eerst dient de betrokkene de
1trondbeginselen van het bankwerken te leren,
daarna het clectro-techniscbe bankwerken, vervolgens de beginselen van het timmeren, om
dan tenslotte pas de eigenlijke electro-teclmischc opleiding te ontvangen. De aanstaande
,metselaar bv. krijgt eerst een korte stelcursus.
daarna de beginselen van het timmeren en
dan pas de scholing tot metselaa r.
Behalve J e practische opleiding ontvangen de
deelnemers ook theoretische lessen, maar dan
uitsluitend die theorie, welke voor den door-

wd

--g-- -

--- -

Wij treden één voor één de hokjes binnen.
De sleutel knarst en ieder zit alleen
en tuurt door 't #zer vlechtwerk voor zich heen
·naar 't sf)rerikgestoelt. De kerkdienst gaat beginne11.

-

De dienaar van het Woord komt opgetreden.
Twee ernstige cipiers flankeren hem.
En in de vreemde stilte spreekt de stem
vmi dezen man voor ons de zegebede ...... .

Voor m#, voor h[!n, die 1k niet kan onderscheiden,
voor ieder, in de eigen tralie-kast,
Voor ieder met ziin eigen leed en last,
gaat hij de nieuwe dag des Heren'wfiden.
ls..d~t zo ànders da11. 0/1 àndere dagen.
als -in de kerk een ieder eenzaam bidt
en in de ban van eigen zonden zit
Ook dàn wanneer w'elkander bidden zagen7
\

En 't is opeens als weken alle wanden
en werden al die tralie-hokjes één.
God ziet ons aan. We z#n niet meer alleen
111 dit verbond van de · gevouwen handen.

MELIS STOKE.

d ç,1_rr.igt:n.-- dia _,,..;;.-,e+-,'ffl,..,..-,;.,rrff-

,,DE ZWEBVEJl"

weekblad der LO-LltP.-SUc:hUag
Abonnement1prlj1 f 1.Sf p. kwcu1,
Lo.11e nummers f 0.10.

J

Twee ogen zien, van af die kansel allen,
die, elk voor zich, zo vreemd gescheiden z#n.
De muur van Jericho is op het sein
van God's bazt1it1 in fmiri en gruis gevallen.
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ondernemingen (zoals bv. van de K.L.M.)'binnenkómen, om personeel van de R\VP.
De arbeidsvoorwaarden.
Gedurende de opleiding wordt een loon<lcrvingsvergoeding uitgekeerd variërende van
achttien tot dertig gulden per weck (zoals
reeds eerder werd vermeld is de Stichting genegen in bepaalde gevallen te suppleren). Na
afloop der cursus (tijdsduur vier tot •1cgen
maanden, al naar gelang van het vak, dat men
kiest) wordt men via de arbeidsbeurs, ,,..,aarmcc
uiteraard i~tensicf wordt samengewerkt, .:an
een betrekkmg geholpen.
Al is men dan nog geen volslagen vakman,
toch kan men een behoorlijk loon verdienen,
terwijl een zeer goede grondslag is gekgd voor
verdere ontwikkeling.
De ambachten, waarin men kan worden opgeleid zijn: schilderen, timmeren, met8el"n,
electro-techniek, bankwerken, steenhouwen,
metaaldraaien, electrisch lassen, autogenis<.h
lassen.
Ieder, · die wenst te profiteren van èezc gci<'genheid, kan zich opgeven bij een der arbeidsbeurzen.
Bedenk wel: DE VAKMAN GAAT VOOR,
nu en in de toekomst.
TOO'N'.
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In Niemancfs1and
Twaalf man in het veld. Dat wil zeggen: ond"r
de bomen, tussen de struiken door, achter elkaar.
Groene zoekers in een heelal van groen. Met wat
beweging van schaduw en soms wat licht over
een helm of een hand. Ze zijn met stof bcpóeierd.
Ze zijn gevlekt met zweet. Nog een kwartier en
ze komen thuis. Straks belt de commandant naar
de inlichtingendienst: - Terug van patrouille,
geen bijzonderheden.
Zo gaat het al dagen lang. Ze kennen het terrein als de Biesbos of het Aachener Wald. Toch
' lopen ze .niet op het pad, dat verleidelijk lang~
de bomen ligt. Ze sjouwen, groen in groen, door
de verwildering. Nog een kwartier. Daar stopt d~
ser!?eant. Dekken. Wachten. Vinger aan de trekker. Wie komt daar langs hét pad? Gewapende

door Jot Po/man
,

Onder de Waringin

,,,,

et is dt: titel van een boek. Waarschijnlijk
een beroemd boek. Wellicht van een beroemden schrijver. In elk geval hangt in
deze titel oerwoud-schaduw en vulkanen-pracht.
•
haremzwoelte en meditatie.
En laten wc er nou onder wonen! Daar staat
hij, midden achter het terras, alleen. Vanonder
de luifel zie je niet meer dan de grotten van zijn
stammen en luchtwortels. Het zou een Dantcdécor kunnen zijn. De wringende knoesten, de
sluipende spleten, de wiegende wortelbundels. Altijd schaduw, voor een vergezicht van licht over
bos en sawah en zee.
Hoor het wuiven van de moesson boven de luifel ·
en over het huis. Daar welken de vormen van de
waringin uit. Sta niet op om dit te zien, want
dan komt het op je toe, zoals een woest gelaat
zich soms in monsterlijke vergroting uit het filmdoek wringt. .Je kan naar het einde lopen van het
gazon, niet groter dan een voetbalveld, en kijk
je om, dan zie je hoe het witte huis als een stoep
onder de waringin ligt, maar wil je onze boom in
de lUst van verhoudingen zien, ga dan naar de
benedenstad: hij staat als een steen op de heu
vel, het sluitstuk in de Oosthoek van Scmarang.
Ja, wc worden lyrisch sinds we uit de benauwenis van de havenwijk zijn verhuisd naar het heuvelgebied in het Zuiden.
. ,
Nu sta je op de rand van ons veldje als Napoleon bij Waterloo. Recht voor je veegt het Ooster-banjirkanaal zijn strepen tot aan de zee. Dat
is het front. Wat links ligt dat mengelmoes van
bomengroen en dakengrijs tot de rode pannenrijen van het ziekenhuis QP de heuvels in het
Westen, dat is de stad.
Elke avond gaat daar de rode zon achter het silhouet van tjemarra's onder. Rechts kijk je over de
stronkenvlaktc van klappertoppen, waarin de sawahs als vijv.ers liggen uitgezaagd, tot de glooiingen die in het Oosten de laatste uitlopers zijn
van de bergen in het binnenland. Soms schuift
als een schimmenspel de Moeriah zijn zes toppen
achter dit land in de lucht. ·En elke morgen waast
hier de zon uit de nevels op.
Het is een foto, star, je kan er nooit iets in bewegen.
Alleen tegen de schemer slieren er blauw~e vegen overheen, waar rijst wordt gekookt of alangalang wordt verbrand.
Door de kijker kan je wel eens een vrouw Jien
werken in de sawah, of e(gens loopt t;cn verloren
man. Ook ontdek je wcl eens de punt van een
dak. Maar de mensen van de inlichtingendienst
moeten je vertellen, dat achter die klapperrand
een dorp ligt en in die sawah-hoek een station
en langs die toppen-kronkel de weg naar Mrangen. Het lijkt een bosplan, dat verwaarloosd werd,
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maar daaronder is het dichter bebouwd dan het
\Vestland en nog meer bevolkt. Dit leven is verborgen, zelfs voor de jongens, die rondom· die
rode daken. daar, 'n eind over hc't kanaal, dag
en nacht uit hun stellingen letten op elk bewegend blad en ieder schuifclgcluid. Daar ligt een
van de vooruitgeschoven posten in n'ï,çmandsland. Rechts, naar het Zuiden, waar die tjemarra-rij over een glooiing loopt, en je onder die
groc~e dakjes schutt~rsputten vermoeden kan,
ligt nog een compagnie op wacht. De rest van het
bataljon is hierboven op de heuvels van OudTjandi in rust. Jawel. Ze kloppen zoveel wacht
in onze hook van de stad, en lopen zo lang patrouille in en om het kantonnement, en worden
zo vaak met andere troepen ingezet voor een
zuiveringsactie in andere sectoren, dat ze blij zijn
ab de rusttijd van een maand voorbij is en ze
wt>er met "rust·, gelaten worden, beneden, in hun
stellingen.
Toch wonen wc hier "op stand". Zoals we dat in
Duitsland deden, toen wc elke veertien dagen met
de Amerikanen verhuisden en in onze nieuwe area
een of ander landgoed betrokken, waarvan de
zeer tegemoetkomende bewoners op hoffelijke,
maar besli$te wijze door deo luitenant-adjudant
waren geëvacueerd. Hier zijn het de statige Oudf ndische woningen, die door de Europeanen al
sedert jaren zijl! verlaten voor het moderne villadorp, dat op de heuvels in het Westen werd gebouwd. Ze hebben iets van een raadsgebouw met
bun bal en galerijen, hun hoge kamers en gepleisterde muren, hun balustrade en marmervloer.
Die ruimte komt ons best van pas met alle bijgebouwen. Als de klamboes uitgehangen zijn, is
het een -dierentuin van kooien. Nee, over onze
kwartieren kankeren we zeker niet.
De jongens van 7 R.I. die op tweede Paasda{:
tandden, liggen in de havenwijk. En die van 6
R.I., al wonen ze dan in de ruime gebouwen, die
van de Engelsen overgenomen zijn, leven toch
ook "in de stad". Zelfs 13 R.l., dat dagelijks geniet van uitzicht over de mooiste heuveltoppen
van het Zuiden, tot aan de Oengaran en de vulkaoeorand, houdt door het militaire kamp, waarin het werd ondergebracht, kazernesfeer. Als de
zee, die nu een verre horizon achter ons leven
legt, tot aan het grasveld spoelde en je dagelijks
aUJ vuiligheid even van je af zou kunnen schudden, ja, .... maar we ·-zijn uit. de droom van Malakka in de dag van Java.
En toch lokken de vulkanen hier ons meer dan
de bergen van Malakka het ooit deden. En al
"rusten" wc onder de waringin, we dromen van
de kraton in Solo, daar, achter het bergenland,
waar het leven verguld moet zijn als een wajangspel.
'

•
mannen, zwarte hemden, bruine uniformen. Eén
bevel, één roffel uit de bren. Ze vallen als vodden weg. Twee Jappen w.lfen er bij. Straks belt
de commandant naar de inlichtingendienst: Vijandelijke patrouille verrast en neergelegd.
Waakzaamheid is even natuurlUk geworden als
een lach of een sigaret. En toch. . . . achter de
waakzaamheid, die je zelf bezit, ligt de bestemming, die je niet grijpen kan. Na een actie door
driehonderd man, acht kilometer diep, over vier
versperde linie's heen, als circa zeventig pemoeda 's zUn weggeschoten uit bomen en greppels zonder dat wij ook maar één gewonde tellen, terwijl
de troep terugmarcheert - zingend - naar het
punt, waar de wagens wachten1 die de hele morgen over dit deel van de weg hebben heen-enwecr gerold, springt een ontploffing van stof en
staal en slingerende lichamen op: een jeep, een
landmUn, zeven mannen · weggesmakt: de dokter
mompelt tabeh en sterft, de luitenant-adju~ant,
verscheurd, verliest zijn laatste bloed.
Wie bepaalt de baan van een sniperschot? Gisteren schoqt de kogel dwars door een schedel <'O
stonden we vóór de avond om een graf. Vandaag gleed hij langs een voorhoofdsbeen door de
huid en is een pleister groot genoeg.
Fatalisme? Nee. Het gevaar is een feit, evenals
de kali achter een bloeiende struik of de hut
in een ba.nanentuin.
Je ruikt het, zo als je tamarinde ruikt of scm. bodja, je ziet het zoals je de volle maan ziet
doo'r het ajour van takken, je voelt het zoals je
een vreemde hand in de jouwe voelt.
Met eeQ scherpte, door den mens verloren 10
eeuwen van ijzer en goud, maar door het dier in
blad en beek behouden, beleef je het gevaar. En
grijpt het je, dan wijk ic niet. Dan sla je, en je
overwint, vóór zonsondergang of in de nacht
waarvan niemand zeggen kan, welke zon daar
rijzen zal.
·
Wordt ocruo/r,d
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Elke dag worden ze kleiner, de stapeltjes aanvragen voor opname, die ·bij de Stichting Herstellingsoorden binnenkomen. Elke. dag dus
minder zieke oud-illegale wer¼urs m Nederland?
Neen~ helaas kan dat niet zo maar gezegd
worden.
NatuurlUk · ziin er niet meer zoveel patiënten
als in ' 1945, kort na de bevrijding, toen tallozen verzwakt uit de kampen en gevangenissen
terugkeerden. Dat blijkt wel uit de cijfers:.
Van de beyrijding tot 1 Januari 1947 ontvmg
de Stichtinjf Herstellingsoorden 1822 , aanvragen; daarvan kwamen slechts 25 in December
van het vorige jaar binnen.
Ondanks dat, b·l eef één probleem bijzonder
zwaar wegen: dat van de verpleging van
t.b.-patiënten. Steeds waren d~arvoo~ bedden
tekort, zowel in Nederland als m Zwitserland.
Dat moest veranderen.
Toen het bestuur van de Stichting Herstellingsoorden bespeurdé, dat het aantal aan~eldingen van andere patiënten sterk terug liep,
,werden belangrijke wijzigingen aangebracht:
het rustoord "Kareol" ( ± 80 bedden) en het
t.b.-Sanatorium "Duinhage" (± 20 bedden)
verwisselden van bestemming. Na w~jziging in
de inrichting, om het aan te passen aan de
nieuwe bestemming, werd "Kareol" t.b.-sanatorim:n. Bovendien worden plannen gesmeed,
om de capaciteit van dit tehuis aanzienlijk uit
te breiden. ·
En nu verder: de overige patiënten en herstellenden zijn ondergebracht in "Sarepta" en
.,Duinhage" en op het Loo.
.
Hun aantal vermindert. De aanmeldmgen Terminderen. Verminderen zodanig, dat het bestuur van de Herstellingsoor~en zich moet afvragen, hoelang de bestaande rusthuisc~paciteit nog gehandhaafd moet wo_rden. Z1.1n. er
inderdaad geen mensen meer .~nt onze knJ?~,
die dooi hun verzet lichamel1Jk of geesteh.tk
zo achterop geraakt zUn, dat ze verplee;ing
nodig hebben. Of zijn ze er wel, maar hebben
ze nog steeds de wêg naar de herstellingsoor. den niet gevonden?
Die vraag dient beantwoord. En snel. Want als
aanstonds de herstellingsoorden lege bedden
zouden tellen, dan kost dat geld.
Daarom is het ons aller taak om ons heen
te kijken: en ieder, die wij ontmoeten, die door
het verzet geleden heeft, naar een van de
afdelingen van de Stichting 1940-1945 te
brengen,. opdat daar vandaan de. opname geregeld kan worden. Laten we dit afspreken:
ieder, die nog iemand weet, die geholpen moet
worden, bericht dit nog deze week a~n een
Stichtingsafdeling, met het verzoek dit terstond aan herste11ingsoorden door te geven.
Dan hoeft geen tijd en ook geen geld verl~ren
te Kaan.
;

In ons Kerstnummer schreven· wij onder "Echt
gebeurd" over een medewerker van een verzetsblad die door de Stichting 1940-1945 geholpen 'werd. Natuurlijk . we~den ènkde aan- ·
duidingen, die direct op de persoon betrekking hadden, ver,v angen. 'zo .schrev;en wij ook
in de plaats van de jui~te n·a am van het betrokken illegale blad : ,,Ons Volk". Ten on~
rechte, want dit blad bestond nog niet, in ~
tjjd, w~ari9 het verhaal speelde.
~ niet "Ons Volk", toch "echt gebeurd'-'.

'

,

..

___.J ie morgen sta~te ik wclg~d over straat. Je zou denken: dat ik de
brave dochter was, die er op uit was om, gewapend met een boodschappentas, haar luttele bonnen om te zetten in levensmiddelen.
Als iemand in m'n tas keek, dan zou bij dat ook niet kunnen tegenspreken. Inhoud: een ,pak.ie aardappelmed, een zakje bloem, wat soeptabletten en wat dies meer zij. Ja, 't was toen Februari 1945, kort
vóór de bevrijding. Er was toen n1et veel te krijgen op de bon, niet
waarr
.
'
'
Zo liep daar dus de brave, onnozele dochter, met de nog onnozeler
uitziende boodschappentas.
,
Alzo tro~ ik ten strijde.
De grote, wereld was het toneel. De onnozele dochter was in werkelijkheid een L.O.-medewerkster, , de onnozele boodschappentas, de
bergplaats van honderden guldens, ettelijke persoonsb~ijzen, wat
bonkaarten, kortom alles wat de doorsnee-onderduiker zo al nodig
heeft in zijn dagelijks bestaan.
't Was rustig in de lucht. 'k Voelde me bepaald op m'n gemak, niettegenstaande de "bezwarende" inhoud van de tas.
•
Ik werkte die morgen in de vervelendste buurt. Echt 'n buurt van
nieuwsgierige, kletserige vrouwen en ontevreden mannen.
De bedragen waren niet groot, die wij den onderduiker verstrekten.
Men moest zuinig zijn.
.
Maar 't gebod van de Regering had geklonken : ,,Staakt!" en al wie
staakte, zou gesteund worden.
En zo was het leger der onderduikers verdubbeld, maar denkt niet, dat
het alleen principiële duikers waren.
Het was gemakkelijk zo. In Duitsland was 't rotzooi. Veel bombardementen, weinig eten. Omdat onze pliats. grensplaats was, kwamen
de grensgangen allen 's avonds weer thuis.
Wat was nu gemakkelijker dan's morgens niet te gaan, bij moeder de
vrouw te blijvc-n en eens in de maand 't geld op te strijken?
Ja, je deed niets, had een lui leven en kreeg geld op de ko?_P ~oe.
Eens mopperde er een onderduiker tegen me: ,,Juffrouw, knJg ik nou
niet méér? Ik kan nooit es wat zwart kopen. Dit is veel te weinig. Ik
lust zo graag wat spek "bie de eerpels"."
.
Toen was ik z6 nijdig geworden, dat ik de briefjes bij elkaar pakte en
met spoed verdween.
Dat was in die buurt, waar ik de bewuste morgen liep. De buurt van
huis-aan"huis onderduiker. De "kankerbuurt", zoals ik hem noemde.
Gelukkig waren .er ook de uitzonderingen. Eén er van, het huisje, waar
ik binnen stapte.
Er was blijdschap in dat huisje. Het gezin was vermeerderd met een
klein meisje met zwarte krulletjes.
De moeder lag ziels-gelukkig iri bed.
Vader-onderduiker scharrelde wat rond in de keuken. De baker liep
_
bedrijvig af en aan.
De mensen waren mij sympathiek-.
.
Hi_j moest onderduiken wegens sabotage." Was niet één van 't soort in
deze buurt.
.
Hier bleef ik altijd even praten en een kopje "troost" drinken .
Zo ook die morgtn. De lang opgespaarde "echte" koffie en de eigen
gebakken koek jes leken ·mU een tè grote tractatie om af te slaan. Bovendien was daar nog de wieg met het zwarte popje!
De moeder beloofde me, ..dat ik het even in m'n armen mocht houden.
Af en toe wil ie wel weer eens "gewoon" zijn. Eens niet denken aan
bonkaarten, P.B.'s en al die soesa. Je eens even yf'rbeelden, dat ie gewoon op kraamvisite 'zit en nu geniet van de stralende moederogen en
de zachtz~jden krulletjes van 't nieuwe leventje. Da~r zat ik dan. Ver,l?'eten de angst, die altijd leeft, bewust 6f onbewust.
Vergeten even mUn tas met "bezwarende" inhoud.
Vergeten 't gevaar uit de lucht, het ,gevaar, dat loert aan alle kanten
van W.A., S.D., K.K.
.
.
Er was slechts de intieme, blijde sfeer van de kraamkamer, de hikkende geluidjes uit de wieg, de ritselende, witte schort van de vroèdvrouw. Het leek alsof er een zon in de kamer was, waar ik me in
koesterde.
Plotseling komt het kleine joggie van ·d ie mensen van straat bollen.
.,,Vader, een overvalwagen·! Op de hoek van de MraJtt!" - De vader
· gooit z'n gereedschap neer, vliegt naar boven. Daa:r was z'n schuilplaats. :_ Het was alles zo plotseling, zo elJendig, dat ik als verlamd was. Ik vpelde me wit aftrekken. Radeloos was ik. Waarheel)
met mUn tas?
Het vrouwtje in -bed lag wit achterover in de kussens. ,.M'n man", .
steunde ze, ,,m'n man".
Waar was de zonnige, blijde sfeer van de kraamkamer.?!
Twee radeloze mensen.
Haastig pakte ik m'n tas en duwde de soeptabletten op zij.
Het blijspel op 's werelds toneel was veranderd in een treu1pel. Het
was niet meer de onnozele dochter met de onnozele, onschuldig uitziende boodschappentas. Het was de radeloze L.O.-medèwerkster met
geld, veel geld, h6nderden guldens, bonkaarten, persoonsbewijzen. Het
was niet meer 't afgeven van een bedrag hier en 't afleveren van een
persoonsbewijs elders.
Het werd dè strUd tegen het beest en de strijd om het leven.
Ik propte alles achter m'n •mantel. Ik propte maar. Geld, kaarten, .bewijzen. Alles. Het ging haast niet! Het moest!! Ik had één bede in
m'n hart: ,,God help me! Maak me rustig! Red me!"
De tas was nog niet leeg. Ik gespte---de ceintuur wat losser. De boel
zakte wat. Nog meer er achter. Gelukkig, nu was alles weggèstopt.
Ik knoo-i,te m'n mantel ~oog dicht. De tas zette ik naast me neu.
Open. Inhoud: Aardappelmeel, bloem, soeptabletten.
Dit alles gebeurde in enkele seconden. De baker zag toe. Ze zei niets.
Ze begreep. Ze ging naar de wieg en pakte · het -kleine zwartkopje
voorzichtig op, sloeg het een doek om en lei het toen . in m~n armen.
·,,zo, nu heb je een kindje in je armen. Je hoeft nu "ni~t 6p te staan,"
zei ze zachl
,'
·
··
· ·
·
· , ·

Nee, ik hoefde niet óp te slaan. Dat had ook niet gekund.
Trillend zat ik met het kindje in m'n armen en keerde mij naar de
moeder. Deze lag nog steeds in-wit neer. De baker pakte een bak en
een handdoek en ging haar wassen. Het was de tweede maal, die
morgen. Wat hinderde dat? Zacht kalmerend sprak ze tot de vrouw:
,,Houdt U maar kalm. Laat ze maar komen. Wij redden hèm wel."
Toen werd opnieuw een toneelspel opgevoerd. maar het was. ea1..grimmig, verbeten spel. Het ging om levens. Van den vader en_van mij.
Het gordijn ging omhoog. Wat de Duitsers zagen, toen zij in de deuropening stonden?
_
'
Het was een liefelijk toneel.
In 't bed de tere, bleke kraamvrouw, zorgvuldig verpleegd door de
zorgzame baker. · Voor 't bed een jong meisje,. met in haar armen het
kleine, donkerharige kindje.
De baker. vroeg vertoornd: ,,Was gibt es?.,
,,Wo ist Iht Mann?"
,,Aèh stille. Wissen · Sie ei noch nicht? Gestorbcn. In Dcutschland.
Beim Bombardement"
De mof gromde wat. Keek eens rond. Trok een kast open.
Het kindje in mijn armen trilde. ,,Oh, Heer, mijn tas.· Help me. Heb
ik er nu wel alles uitgedaan? Alles? Liet ik in het zijvakje niet een
brief.je zitten?"
Mijn tas - zij stond daar zo onnozel, zo gewoon met de boodschappen
:!I' in. Maar als ze er nu eens inkeken, zo maar, zoals ze ook in die
kast keken. Als er nu eens een bewijs was blijven zitten: Ik werd
radeloos van angst. Ik zweette. Ik leerde kennen, · wat angst was.
Angst, die het hele lichaam doortrekt. Angst, die in een paar · momenten je hele leven langs je heen doet flitsen. Je zorgeloze jeugd,
je hele jonge meisjesleven. Ik zag mijn vader, moeder. Wat zouden
ze zeggen, als het beriçht kwam, dat ik gepakt was? Dat 't éne
briefje, tussen de voering, alles verraden had! Ik dacht aan Jan, die
in een concentratiekamp zat in Duitsland.

Als hij eens ~er kwam en ik er niet meer was? Als ze me eem gingen verhoren?
,,0, God, zend vuur uit <le hemel en verteer ze.,.
1
Angst, angst.
•
Plots bewoog het kind.ie in mijn armen.
Twee kijkertjes gingen even open. Even maar.
Ik zag twee donkere oogjes. Dan weer dicht.
Het was of het kleintje zei: ,,Wees niet bang."
De moffen schopten tegen mijn tas. Keken even schichtig naar 't bed.
Soms kunnen moffen niet tegen een wit vrouwengezicht, een klein
kindje. Omdat ze laf zijn. Omdat ze soms herinnerd worden aan wat
ze misschien thuis achter lieten.
Ze _dropen af. Het spel was ·gespeeld ... ·. en gewonnen. -·
Buiten hoorden we de motor aanslaan.
_
Als de baker niet 't kindje vlug gepakt had, zou ik het misschien hebben laten vallen. In het bed snikte de vrouw.
. Het treurspel was toch weer veranderd in een blij-spel.
Toen ik wegging, kon ik slechts stevig de hand drukken van *de
baker.
.
Die morgen ging ik niet meer verder met mijn werk.
Ik ging naar huis om bij te komen.
Toen ik' thuis kwam en bij vader in de kamer zat en alles zo rustig
was, vader met zijn lange pijp kalm 'aan het schrijven, toen werd het
mij te veel en huilde ik of mijn hart zou breken.
"Later vertel ik het U wel. Nu niet, vader," zei ik en ging naar
boven.• ·
Ik had God in mijn nood om hulp geroepen. _Moest ik hem dan nu
ook niet dankeri?
Nog altijd, wanneer ik door de ,,kankerbuurt" kom en langs het hoekhuisje ga, bekruipt me een akelig gevoel.
Voor het huis speelt soms een ,_ .zwarte krullebol van twee jaar.
Zou haar moeder het haar wel eens verteld hebben?
HILDE.
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EEH OORLOGSMONUMENT
WORDT VERNIETIGD

1,llltr..

en is overal hier te lande bemité's tot oprichting van
zig met het vormen van cooorlogsmonumenten. En dat is goed.
Maar weet men wel, dat mt;n ergens bezig is, een bestaand oorlogsmonument af te breken? lk bedoel
de "ontluistering" van hd voomtalige concentratiekamp te Amersfoort,
het bekende P.D.A.?
Korte t~jd geleden heb , ik kunnen'
vaststellen, dat men
echt-Nederlandse nonchalance b~1g is, het
kamp te ontdoen 1{an 'Zijn meest typische "concentratie-kamp"-kenmerJ..en. (Uiterlijke kenmerken natuur1:tjk). Van de aèht ·wachttorent_jes zijn
C'T vUf stuks gesneuveld~ de . beruchte
Rosengarten _is yerèl-wenen, ged~elten
van de versperring zijn vcrwijd,erd.
En het overige zal wel voll{cn. .
Tegenwoordig, is het kamp vc.rhlijfplaats voor militairen; in vffhand
hiermede kan ik mU indenken, . dat
het doelmatigér . is hier en daar iets
te verandeTen. Maar de wachttore,!s
stonden geen mens in de weg. {Na de
bevrijding tenminste nîetl) Hetzelfdt"
geldt Toor de versperring en voor
het grootste gedeelte . van de rozen-

met

tuin.
i Iet opruimen er van, -vind ik dan

'
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ook niet minder dan vandalisme.
Het is echt iets voor een II\Îlitaire
instantie, om zonder ·piëteit, zonder
gevoel voor historis.che betekems, allerlei dingen "gründlich" te verw~ideren.
Als ièts geëigend is als oor logsmonument te dienen, is het tQch wel
het P.D.A. Misschien gaan sommigen van het standpunt uit, dat zulke
herinneringen zo volledig mogelijk
moeten worden uitgewist.

-~

'
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Ik kaó mU dit indenken. Maar dit
is toch niet het algemene '3tandpunt.
Men "conserveert" slagvelden, loopgraven, men heeft een dodencel, de
Hollandse Schouwburg te Amsterdam wordt hoogstwaarschijnlijk een
gedenkteken, en, om verder terug te
gfijpen, wij hebben · een Gevangenpoort, martelkamers, enz.
Deze objecten heeft men doelbewust willen bewaren, als even zovele monumenten, om te doen gedenken, om te waarschuwen, om
waardering op te wekken, enz. Maar
in het •onderhavige geval wordt, niet
doelbewust, maar zonder nadenken,
een groots en ontroerend monument,
zijn karakter als monument ontnomen. En dit, terwijl de moeite en .
de last, die b.v. onderdelen mi.;schi<"n
konden veroorzaken, niet noemenswaard z~jn. Voor "hetzelfde gelJ"
kon men er · militairen legeren,' oefenen enz.

Ik durf te 1tJedden, dat men <. ver
twintig of dertig jaar de hele zaak
weer met Pijnlijke nauwkeurigheid
zal recons~rueren en weer zal 1>pbo11wen. En dat men zich zal verbazen
en ergeren over een m~taliteit, die
zulk vandalisme in 1946 rustig :zijn
gang iet gaan.

1,.

Dit artikeltje zal, naar ik hoop, er
toe meewerken,. dat deze zaak onder
de ogen van· bevoegde autoriteiten
wordt gebracht. Liefst niet onder die
van militaire autoriteiten! Wij heb.ben nog een departement · van o.a.
kunsten, waar men zich ook bezig
houdt met het instandhouden of
scheppen van monumenten .
. , WILLEM. '
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V.Jtienden,

Deze brief bedoelt een felle aanlûacht te zijn tegen al wal illegfial is geweest in de goede
zirl van het woord. En tevens verzoek ik U." om deze brief o(J te nemen in "De Zwerver".
..
..
.
..
lUat ;;ijn wij eigenlijk voor __me11sen?
Hoe is het mogelijk, dat wy nu maar by de pakken blyven 11_eerz1tten? Laten wy alles maar
over onze kant gaan, zonder iets te doen? Ons gehele laml IS corrupt en we doe11 mets.
Een groot blok bureaucratie en we doen niets.
Indië wordt verkwanseld en we doen niets.
Onze Stoottroepen zitten achter f>rikkeldraad en we doen 11iels.
Unze besten worden verdrongen en we doen niets.
Coilaborateurs en onwiveren hebben de touwen in handen en we doe11 niets.
Moet ik doorgaan? De Meikevers en September-artisten be1eiken wat, of alles. en. w# doen
11iets.
.
Noern zelf maar o{J. Stuk voor stuk, illegaal voor illegaal kunnen we !zonderden feiten in onze
eigen omgeving opnoemen. En we d-Oen niks, niks, niks.
Slik het toch niet, allen, die hun leven v#f jaar hebben ingezet, en ontkomen zfjn, dat we
allw met een ,,Jan Salie-geest" bevangen zfjn. Of is het wáár, dat de besten onder ons gevallen zijn en er maar een stelletje van de minder besten overge~leven zijn. __ En dat we m,
de bende niet aan kunnen, en alleen maar denken aan de goeie, ouwe tyd. Als dat zo
is, ruk dan maar in. Want zo hadden onze kameraden, die gevallen zijn, zeker NIET gedaan.
U'c hebben er niets aan, of we al schrijven over de bende, die er heerst. We moeten er op
springen. Jullie daar boven in de top, geef het sein, en we slaan met duizenden achter jullie.
nog steeds met duizenden.
Spring er boven of,, en roei dat zaakje, van corruptie, bureaucratie, landvC?'raad enz., enz. uit.
Zo denk ik niet alleen, zo denken we allemaal, behalve in de top. Wat zeg Je, bang voor Communisme? Kletsfnaat, dat dachten we in de Duitse tijd ook niet. We suffen, zeg dat maar. Ik
ben zelf Gereformeerd, maar ik noem dat woord communisme een Politiek sclzermwoordje.
Als liet moet, kunnen we ook dat wel aan. Maar zo kan het niet langer. Er ofJ of er onder
en laten we anders maar by de (Jakken neer g:áan zitten, ontneem 011-5 dan meteen de illusie
maar, en keer de hele rommel de rug maar toe. En laat je dan maar rustig ondente boven
scl1oppen. En laat dan onze besten fa N.O.!. maar achter prikkeldraad zetten. Als jullie liet
niet veranderen, wordt liet een ongeorganiseerd verzet. Want bij ons zitten nog wel mensen
met pit. Maar ze schijnen in de top niet meer te zillcn. Nu, ik eindig, en verwacht dit stuk
hcr,l binnenkort in "De Zwerver". En wacht dan maar rustig commentaar af en je zult zien.
dat er.overal bijval is en geef dan het sein: Val aan.
Met vriendengroet.
ROSSUMSE DIRK.

____ _______- - : : - - - - - - - - - - ·_)
___;

COMMENTAAR
Goed zo! Lateo wc de dingen maar bij bun naam
noemen. Deze brief is eeo hartekreet van een oud-illegaal werker, wien de dingen in ons lieve vaderland
over het hoofd lopen, en hij gelooft, dat daar nog
wel wat aan te doen is, als die suffende vadsige,
knipmessende, pitloze top van de LO.-LKP.-Stichting
maar verdwijnt. ,.We moeten er op springen!" ,.Zo
denk ik niet alleen, zo denken we allemaal, behalve
in de top".
Voorwaar een taal, die zal spreken naar het hart van
het verzetsjcruzalem. Wc zijn niet bang dat toe te geven. Maar hoe de verhoudingen ook zouden liggen,
niet de schrijver: en niet zijn bondgenoten dragen de
verantwoordelijkheid voor de beslissing of de LO.LKP.-Stichting al of niet moet springen, maar alleen
het Beslllur van de LO.-LKP.-Stichting.
En dan wil ik dit eens duidelijk zeggen. Dit bestuur
heeft nooit zi.in ogen gesloten gehad voor al die punten, die de schr{jver in ons volk laakt. Het is ook nooit
bang geweest, dat het de z.g: be'nde niet zou aankunnen, en heeft in het algemeen nooit door angst of
twijfel zijn standpunt laten bepalen.
Het Bestuur heeft evenmin gesuft. of achter de feiten
en de compromissenmannen aangelopen. Het heeft van
meetaf een standpunt ingenomen, en naar dat standpunt gehandeld. Daardoor heeft het niet achter de feiten aangelopen, maar over de feiten heen willen zien.
Dit standpunt was, dat het allerbelangrijkste probleem
van de ex-illegaliteit was, de oud-illegale werker-zelf
en de nagelaten betrekkingen. Dat betekent in 't kort,
de consolidatie van de Stichting 1940-'45 en het bouwen aan de aansluiting voor de oud-illegale werkers
tussen de verzetstijd en het leven na de bevrijding.
Dat laatste betrof zowel maatschappelijke ombouw
en hulp, als geeslélijke vorming, in het verstaan van
wat werkelijk vrijheid en democratie betekent.
En nu is dit het merkwaardige, dat wij door de ontwikkeling in ons land steeds duidelijker dé juistheid
van dit standpunt zijn gaan inzien.
Daardoor hebben wij ons standpunt verdiept en langzamerhand doelbewust de rug toegekeerd aan alles
wat de goede afwikkeling van het prdbleem illegale
werker zelf in de weg staat.
Natuurlijk is er een zuiverings- en een berechtingsprobleem en de correspondentie van ons bureau zou
iedereen kunnen bewijzen, dat d~ LO.-LKP.-Sticbting
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in dit opzicht niet stil gezeten heeft, maar wij hebben
steeds voor ogen gchoude11. dat de ontsporing van één
oud-illegalen werker veel belangrijker was, dan het
aanblijven van 10 ongezuiverde burgemeesters, co die
ontsporing wordt in de hand gewerkt, door de oudillegale werkers in een actieve organisatie te blijven
binden aan deze problemen van zuivering en berechting.
Bovendien is al dit gepraat over acties en er bovenop
springen, een gescherm met woorden. We hebben allen een jaar lang de gelegenheid gehad om in ieder
opzicht persoonlijk onze plicht te doen, b.v. via de
gerechtelijke kanalen, en ik ben er zeker van, dat
verreweg het grootste gedeelte van de oud-illegale
werkers in dat opzicht in gebreke gebleven is.
En dat was niet altijd onwil of luiheid, dat was dikwijls onmacht.
Men wist geen raad met het onrecht. Hoc zou 't ook
anders kunnen.
Eerlijke, actieve deskundigen, en die zijn er nog velen,
hebben er geen raad mee geweten. Dan mag van de
meeste oud-illegale werkers niet verwacht worden, dat
ze uit de hopeloze verwarring kunnen komen.
De vctzuchting v.an den schri,iver was te begrijpen.
Zo menselijk als alle reacties, die er op dit punt geweest zijn.
Maar hi,i is een mens, en is ook verantwoordelijk voor
wat hij zegt. Hij moet, wat hij zegt voor zijn verantwoording kunnen nemen. Dat de top en de redactie
verdwijnen moeten is op zichzelf geen bezwaar. Wjj
hebben een plan. Is er een beter, dan moeten anderen
onze plaats innemen.
Maar de schrijver is alleen negatief of h~j spreekt
in beelden. Wat bedoel je met springen, mijn waarde? Wil je je realiseren, dat je daarvoor een doel en
een plan moet hebben? En dat 't een verantwoordelijk
plan moet zijn, d.w.z. werkelijk dienstbaar moet zijn
voor ons vaderland?
We heb'?en met een werkelijkheid te maken, met een
oneindige samenhang van waarachtige en zondige toestanden en motieven. Hiervoor is met "springen" geen
oplossing te vinden. Slechts het eèrlijke onderzoek van
tezelf en het nauwlettend naspeuren van je plicht in
iedere situatie en het volgen daarvan kan baat brengen. En onze inzender weet, dat hij dit alles niet
H. v. R.
voor eigen rekening kan en mag doen.

Het bestuur van de Stichting 1940-'4.i
District Noord-Brabant kwam tot stand onder de hoede van de GOlW en Landelijk
Herstel.
Voor dit bestuur was dispensatie verleend tot l Januari 1947, op welk tijdstip
een nieuw, democratisch gekozen bestuur
in functie moest treden.
Op 14 December l 94G werd een vergaûering belegd tusscrl een combinatie van Let
oude en het nieuwe bestuur en op deze vei gadering werd overeengekomen, dat het
nieuwe bestuur per l Januari 1947 zijn
taak daadwerkelijk ter hand zou nemen.
Op 18 Januari 1947 was de Stichting 1940'45, District Noord-Brabant, wederom in
vergadering bi_jeen in het Paleis-Raadhuis
in Tilburg. Op deze .vergadering hebben
enkele coöptaties plaats gehad uit het oude
bestuur en werden de functies van voorzitter, secretaris vool"lopig verdeeld. Na
coöptatie van nieuwe bestuursleden zal
binnenkort worden overgegaan tot het kiezen van een definitief bestu.ur. De definitieve keuze van functionarissen vindt plailts
na volledige coöptatie en goedkeuring van
het hoofdbéstuur.
JOOP.

Dezer dagen verscheen het eerste nummer
van "Reveille'', veertiendaags tijdschrift
voor de Neder!. Protestantse ,Jllilitairen, dat
gratis in het leger hier te lande en in Indië
verspreid z11I worden.
"Reveille" komt in de plaats van "Het
Wachtwoord", het orgaan, dat voor 10 Mei
l 940 door de Raad van legerpredikanten
ten b5:hoeve van de geeste!Uke verzorging
der soldaten werd uitgegeven. Het blad
staat onder Hoofdredactie van den Legerpredikant in Alg. Dienst, Kol. Ds. A. T. W.
de Kluis. Hèt adres ii,: ,.Reveille", Kamer
53, Gebouw 14, Kromhoutkazerne. Utrecht.
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Reunie Utrecht
•
en omgeving
K.P.-ers,
L.0.-ers en
medewerkers !
De K.P. Utrecht orgaoiseen voor
ZATERDAGAVOND 12 APRIL a.s.
een grote reunie-avond. Het wordt
geen avond met zware debatten.
maar een gezellig samenzijn,
Een voordacht, een stukje muziek.
een verloting en een lange ..... .
pauze om de aude kennismakingen
te vernieuwen.
De bijdrage in de kosten Is gesteld
op f 1.50 per persoon. Voor man
met vrouw of verloofde f 2.50.
Stort Uw bijdrage zo spoedig mo.
gelijk, doch uiterlijk v o o r 1
Maart a.s. op giro.nr. 50197"
t.n.v. B. Wllkens, Obrechtstraat 13,
Utrecht, of per postwissel aan hetzelfde adres.
Daar de K.P.-Utrecht van mening Is,
dat ook de nagelaten betrekkingen
In ons midden behoren te zijn, worden bun, op aanvraag bij het secre.
larlaat: Obrechtstraat 13, Utrecht,
gratis deelnemerskaarten toegestuurd.
K.P,.UTRECHT.
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Freerk Datema

Luit Kremer

(Leo)

(Hans)

Lid der K.P. ,.Noord Drcntc"

Lid der KP "Noord Drcnte".

et Leo is het gegaan, zoals met
vele KP-ers: aan veel gevaren
ontkomen en bij een straatc9,ntrole gearresteerd. Het was omtrent
OudejaarsAag 1944, dat Leo op een
vroege morgen in de buurl van Assen
werd aangehouden. Alsof hij voelde,
dat het met het tonen van papieren nooit
goed zou aflopen, koos hij direct ûjn
heil in de vlucht.
Het zou hem steilig gelukt zijn te ontkomen, als niet een NSB-er, die alles
gezien had, aan de Duitsers de richting
had gewezen, welke Leo genomen had.
(Na de oorlog is deze man vrijgesproken,
daar, naar zijn zeggen, de Duitsers hem
dwongen.) Tengevolge van deze aanwijzing ontstond er een v~urgevecht tu~sen de SD enerzUds en Leo anderzijds,
waarbij Leo tenslotte gewond raakte.
De Duitsers ontvingen versterking en
overmeesterden hem.
Ofschoon Leo dodelijk gewond was, behandelden zij hem als een hond. Dit
was hun staaltje van heldenmoed.
De moffen, die niet wisten met wien
zij te doen hadden, stelden allerlei pogingen in het werk om hem aan het
praten te krijgen._ doch deze mislukten
geheel.
Kort daarna is h.ij voor altijd van ons
heengegaan.
Als wij zo aan alles terugdenken, dan
realiseren we pas. wat we toen in onzen
vriend en wapenbroeder verloren hebben. En met ontroerin1r denken wij terug aan een zijner vele voordrachten,
vol enthousiasme: .,Ik snak naar die
dag .... " De dag, die hij niet mocht beleven. Wij hebben Leo na de bevrijding
herbegraven in zijn woonplaats te Meppel.
Moge het zijn ouders tot een blijvende
troost ûjn, dat hij, zoals zijn oprecht verlangen was, den Hcerc getrouw gediend
beeft. Het leven van Leo was io Christus, en dus was zijn sterven gewin. Wij
geloven, dat z~jn wens in vervulling is
gegaan, welke hij in het lied: ,,Ik ben
een zeiler", het lied, waarvan bij zoveel
hield, zo treffend naar voren kon brenKen:
,.En doe mij, stil verrukt, Uw haven binnengaan!"
KEES.

M

RECTIFICATIE.
1o ons 'blad van de vorige week. is e.e.o ernstige
'out geslopen. De foto's boven het "In Mcmod
am" ''"" P. A. P. cle Bruyn (Alpbons) en K.
R. Vrrschuur zijn verwis,eld. De:e fout vond
plaots bij de opmaak vo.n de krant ter zetterij.

REDACTIE

et was wel een erg tragische vergissing van zijn .ouders, zijn verloofde
en van ons, zijn vrienden, dat we na
Hans' verdwijning, maandenlang de hoop
koesterden, hem na de bevrijding terug te
zien.
Het was alles ook zo merkwaardig in zijn
werk gegaan. . . . Toen hij aangèboudeo
Joba~nes Penseel en Marinus Penseel werd door de Duitsers, die n1et wisten,
wien ze vóór hadden, maakte Hans een
ARNHEM
dankbaar i:-cbruik van deze onwetendheid.
Kort daarna werd hij echter opnieuw gearresteerd, maar nu verraden en aangegeDe beide zoons van de "Ouwe" en "Tante Garda'' van
ven door een welwillenden landwachter,
het Velperpleio te Arnhem, leden van de LKP. en BS. van
een vroegeren dorpsgenoot. (Deze verklaar:
Arnhem, stierven onder de ogen van hun vader op resp.
de na de oorlog, dit met een goede bedoe13 en 20 Maart 1945 in het concentratiekamp Wöblin, op
ling gedaan te hebben!)
22- en 26-jarige leeftijd.
Aanvankelijk hielden wij het bericht van
Zij hebben in de bezettingstijd steeds met hun vader samenHans' arrestatie voor een gerucht, daar w~i
gewerkt, fel verontwaardigd over het onrecht, dat de bezetalleen afwisten van zijn eerste _aanhouding
ters aanrichtten. Alhoewel zelf ondergedoken, hebben zij met
met g-oede anoop. Toen wîj de ware toede bekende hulpmiddelen nog vele andere onderduikers gedracht hoorden, waren een paar kostbare
holpen.
dagen reeds verstreken. Een onderzoek
Johannes (.,John"), die in de mobilisatie J939-J940 onderwees uit. dat h(j gevangen zat in 't beofficier-instructeur was bij het 8e Regiment Infanterie, heeft
ruchte Scholtenshuis te Groningen, maar
ook in de bczcttings jaren zijn bezielende leiding ontplooid
dadelijk daarop kwam het bericht, dat hij
door het vormen van een militair groepje jongelui, waarnaar Duitsland was gebracht. Dit verwekte
van ook zijn jongere broer Marinus (,.Martin") deel uitbij ons de wonderlijkste gissingen en we
maakte. Op geregelde tijden werd er geoefend en hij ververonderstelden, dat Hans misschien zijn
stopte zelfs een paar van zijn jongeps in een hol op de Veweg wel zou vinden en wc baden, dat God
luwe, op geringe afstand benoorden het vliegveld Deelen.
hem daartoe de gelegenheid en de kracht
Ze hebben in die tijd veel belangrijke gegevens verzameld,
zou schenken.
waarin vooral Marinus een voornaam aandeel had en die
We werkten door .... en na de bevrijding
later voor de LKP van Arnhem van veel nut bleken te zijn.
kwam er, zoals bU velen, om eeo geliefde
Toen dan ook in 1944 tot belangrijker acties kon worden
in gevangenschap, ook spanning <:11 Hans.
overgegaan, hebben de gebroeders Penseel zich geducht geHij zou zo maar voor ie kunnen staan,
weerd. Zij hebben hiertoe door het uitzonderlijke lot, hetnietwaar? Wat zouden we, elkaar veel te
welk de stad Arnhem trof, volop gelegenheid gehad. John
vertellen hebben .... !
consigneerde zijn jongens tijdig op het Velperplein, alwaar
Het was na enige weken, dat de Vader van
hij ook de wapens van de LKP onder zijn hoede nam.
Hans, de Heer Kremer, op doorreis hoorBij het vele werk, dat voor en tijdens de voor Arnhem cride, hoe begin September 1944 een door
de SD vermoorde jongeman door de Netiè1ce dagen moest worden gedaan op het gebied van spionderlandse politie ten noorden van de stad
nage, opblazingen en vooral het onderhouden van het conGroningen uit het Starkcnborgkanaal was
tact met de Engelsen in Arnhem en Oosterbeek, hebben John
gehaald en ter plaatse begraven. De Heer
en Martin een niet genoeg te prijzen rol gespeeld.
Kremer kreeg plots een vreemde drang in
Na de mislukte slag om Arnhem werd hulp verleend aan
zich, om nadere bijzonderheden over dit
ondergedoken en gevluchte Engelse parachulisten. Het gegeval te vragen. Wat hem daar door de
zin Penseel heeft zich niet laten evacueren. Vader en zoons
politie getoond werd, deed hem duizelen ..
zijn op hun post gebleven tot hun arrestatie op 4 Januari
de foto van Hans' verloofde! De kleding,
tl}45. Zij "werkten" uit hoofde van hun technische kennis
die hem daarna getoond werd, nam alle
op het gebied van de stroomvoorziening voor het in het vertwijfel weg. De geheimzinnige sluier, wellaten Arnhem zetelende Duitse commando. Hierbij hebben
ke over de verdwijning van Hans had gede gebroeders Penseel in overleg met hun Vader verblufhangen, werd nu weggenomen; hij werd
fende staaltjes van sabotage verricht, waarbij zij tevens gevlak na zijn arrestatie, toen er niets uit
gevens over de Duitse stellingen in Arnhem konden verzahem was te krijgen, stiekum op een donmelen. Ook bij het in eerste instantie in veiligheid brengen
kere avond vermoord, terwijl het bericht
van het op het kantoor van de Nederlandse Bank te Arnl.
de wereld ingczónden werd, dat hij naar
hem aanwezige goud, zijn zij behulpzaam geweest.
Duitsland was getransporteerd. In zijn
Doordat de Duitsers een dagboek van een medewerker vonden, werd hun spel doorzien en volgde hun arrestatie bij - woonplaats, Een, gemeente Norg, hebben
wij hem herbegraven.
verrassing.
Hans, je ijjden is, ofschoon kort, hevig geEerst werden zij gebracht naar de beruchte Kruisberg in Doeweest. Het geloof, dat je in "het Vadertinchem, waar martelende verhoren hun gezondheid zwaar
huis met de vele woningen" bent, waarvan
schokten en vandaar naar Neuengamme en toen naar Wöje vrijmoedig sprak, moge je dierbaren een
blin als einde.
blijvende troost schenken.
Onze Koningin heeft op 17 September j.l. bij Haar bezoek
ter gelegenheid van de herdenking van de luchtlanding bij
Gij toch, Gij aijt hun roem, de kracht van
Arnhem tegen de "Ouwe" Penseel gezegd: .,Ik zal Uw jon·
hunne kracht.
gens nooit vergeten".
Uw
vrije
gunst
alleen
wordt
d'ere toeWij ook niet!
gebracht,
A.D.
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen
d'eerkroon dragen,
Door U, door U alleen, om 't eeuwig
welbehagen.
I
KEES.
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JKAN

(f<m&ilie-atlvnuntie, fnis f 0.10 per m.m.)

INUCliTINGEN VERSCJ!AFFEN?
•DAAGSE RUBR!ti VJUI -1>~ CONTACTCOMMISSIE
DER 8i COMP. G AGftftOE EN (DUTR.DRENTE)
mRETARrw: l'\.H. DEUI .aorrr111ioJ121- eeRG!CHENHOEK

'4:I#

J. v. Diemen, amanuensis van de Rijks Hogere Burgerschool te Gorinchem, /JO Oct. '44
door de Duitsers weggevoerd naar Neuengamme. Ongeveer Juni 1945 via Roode Kruis
bericht ontvangen, dat hij op 6 Mei 1945 in
Sandborstel is bevrijd. Hij was toen in Engels
hospitaal. Nadien niets meer vernomen.

800 C.

~-..._.J
NIBUW SBCRBTARJAAT.
Met h1ga11g V8J1 bedtn u het eecntar!aat gewf/zlgd. Dit la
nu gevestigd u Gcoolngeo, bij Jan Wlelloga, Taco Mudagstraat 6. Alle correaponde11tle naar dit adres te richten,
dua ook adreavera11dcrlnge11 en•· Me11 ve.uulme Dlet om postzegel voot antwoord In te 1lulttn.
Coplt voor due rubrltk moet echter gezondtn wordtn naar
M. H. Dtutz, Rottekade 127, Bergachcnhoelr.,
Door den regeling Is het mogelijk. dat onze rubriek om de
1't dagtn blf/(t vuscl,Jjoea,

801 Arnoldus Maria "'.Michels,
geboren 8 Dec. 1907 ·te

•

tele-1--.·

802 Lubbe Bo~em, geb. 1 Sept. 1898, op 12 December 1944 op zijn boerderij te Laaghalerveen (Gem. Beilen) gearr. en op transport
gesteld uit Assen naar Willemshafen op 16
Jan. 1945. Volgens geruchten is deze ploeg

op 4 Maart vrijg«geven en alweer volgens geruchten is hi,i op 10 Mei 1945 te Neuengamme overleden.
803 Arie Huibcrt Klop, geboren 1 Dec. 1924 te Go-

rinchem. adres: · Mclkstr.

OS RBUNlB OP 22 PBBR. GAAT DOOR..
Gebleken i.•dat aommlgen nog niet kunoen zeggen of zij
deze dag ku'ánen Yrij maken en hebbeo om dit reden geen
geld o( bonDen gezonden, Daarom deleo we hier nog eveo
mee, dat zij. die de tt011le wllleo bljwo11en eo zich nog niet
b"bbt11 opgegeven. maar 1111 paa weten, dat zij Inderdaad
lr.uooea. komen, natuuclijk oolr. welkom zijn, Die f 3.50 lr.an
dan ter plHtlt wel wordt11 vold11n. Omttent de bonoeo
heerst bij enkelen een mlsverata11d. U!tdrukktlijlr. zeggen wc
daarom nogmaals. dnt het niet vupllcht Is om bonntn U
:eodeo, Wij behbell alleen gevraagd. of zij die Iets kunnt11
missen. bltrYan Iets wtlleo afstaan. E!.t fs 011 eenmi,al bottr,
tulku, eoz, nodig voor de maaltijd en voor het aaokope11
vaa gebak e.d. Om dit redenen behoeft dus geen mens weg
u blijvt11. Zij, die eveotuti'l nog bonnen te missen btbbeo,
ku1111eo dete desnood1 ook oog op de re0aie iolevezen, al
dient geiegd, dat we et met het brood reeds royaal zijn.
Boter en aulker wel veel, maar oog niet genoeg. Hetzelfde
l.a het geval met vleee eo keu. Maar we geloven wel dat.
ala het 22 Pebr. Is•. er va11 alles voldoende zal zijn. Vooral
van aommlge plattelaodera - deze lieden hebben 1111 een•
mul een streepje v00< bq de ,udellngen In dugclij lr.e ge-vallen - z.lJ• goede gl(ten bl1111engekomeo.
Op het plattelaad adalJnt mtn toch nogal makkelijk met de
bonoea te :lja, Zo kwam e.r: uit 2e 8dolrmood een eothou•
olatte brld. met o.a. de mededel!og1 "En hierbij w.it bon•
0<11, o,a. ook voor een pond suiker.'' Ons bleek echter.
dat bedoelde bon een...... zeepboo was. Wij bebbeo geprobeerd er suiker op te krijgtn. maar dit •chijnt echter
all~.., l11 2e 8xplolrmond laet geval te· z.ijo, De bon Is retour geioaden. dus laopeolijk zier. w,, Iemand met eeo zak
suiku aMkomen,
Het Is a.let mogelijk om precies te zeggen, hoe de dag
doorgebracht zal woeden, Het la 1111, tuwijl w" due r<gela
achrijveo 7 Pebc, en op 12 Pcbr, beeft de reünlecommlule
blerovu eeo beepreklog, Dan Is dit oummer reeds ter perse
en dus te laat om daarover nog letl U kunnen publiceren.
Maar ledu btgr~pt natu1ttlij~ dat het de btdoellog Is de
dag zo 9ezelllg mogelyk: met elkaar door te brengc,o tn
we hopeA dall ook, dat led« daar het iijoe o( bare toe
bijdraagt. Wellicht zijn er, die Iets ten tonele weten tr
voezen. Het moet een aoort boot programma worden, du,
...... allc,a het beate beentje voor.
De zaal van co(t Arenda. gelegen aan de Hoofdweg bij
de Vosbergerwcg, la vanaf 12 uur opeo, Om Il uur volgt
de oWcll!Je opealag vaa de reOole. leder, die komt. tekent
een presentielijst en oot,rangt dan bonnen voor het gebruik
van coowmptiea. W aarochljnlijk wordt bij goed weer eeo
wandeling naa.r het kamp gemaakt. Afmars half twee.
Bij slecht weer blijven we natuurlijk in de %Hl tD :uilen
... 0111 dau ook wel vermaken.
Zo mogelijk wordt ook een tombola gehouden. Hiervoor
zljo vaozeU.aprek.t od prijzen nodig, EDlge vrgwiltlge toe,
zegglogtn btbbeo we al. Op de:e plutl wekken we
echter nog leder op, dit 'maar even Iets te mis•eo bttft.
voor dit doel ar te ataan, Van het kleln~te tot het grootste
ges~ht11lr. Is welkom. alleen· zal het moeilijk zijn om grote
voorwerpen. mtt naar Patecswolde te ajouwe:n. Maar wc
twij!elC11 u niet aan of de wlnoaare zijn v~t genegen eeo
cveotuele acbemerlamp. radiotoestel. salonameublemto~ enz.
bij de scheokera te komen wegbalea. Maar zo'• vaart zal het
slet lopeo. 1,et til 'tu1 altijd alet In het grote, Kleine pak-

•
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Nederasselt,
sergeant
grafist
der Ned.
Kon. Ma- ..
rine. gp, 1 ~~pt. 1~41 ,\>,
werd h1J, m ZIJD wonmg t
aan de van Speykstraat · •-,
84 Il, te Amsterdam, door
de Gestapo gearr. en over- :,·
gebracht naar de Wetc- •
ringschans, vanwaar hij op
2 Sept. 1941 werd overgebracht naar de Strafgevangenis te Scheveningen. In Maart 1942 vermoedelijk via Amersfo~rt overgebracht naar Maastricht. Volgens
vn1gekomen medegevangenen, is hij met meerdere gevangenen op 9 Mei 1942 op transport gcstel1 met onbekende bestemming,
waarna nooit meer iets van hem werd vernomen. Volgens Duitse berichtgeving zou hij
op 11. Mei !942 gefusilleerd zUn. Van gerepatrieerden werd vernomen, dat een Joodse dame in Juni 1945 in de trein van Amsterdam naar Alkmaar vertelde, dat zij met
hem in Bergen-Belsen gevangen had gezeten,
Toen zij het kamp verliet, leefde hij nog, volgens haar.

ONDANKS TB,tEURSTBLLING, DOORGAAN......
VOLHOUDEN!
(C.C.) Br wat me gevraagd een artikel bij de Jaarwlssellog
tt acbrijvea, Ik moet het eerlijk belt"nnen, het wilde mt niet
Julr.lr.eo, De omstandlghedea waren er 11aar: mf/11 trouwe
S. M. l., de "laage Dirk" vudwten naar de 2e Dlv: de
SergL "Bouke" naar Driebergen. Van de oude garde rut
me nu nog té<l. Op die ogeoblilleo ~gl11 Ik me oud en
etl1taam te geYOtltD, Wa11t Wt ware11 trg Op tlkaat IDgt•
1teld. D,aarbij komt oog als ttn :eer bela11grljke (actor,
dat bet wèrk olet wilde vlotten. Wat vaodaag wordt opgeh04J\lld, vlllt morgci, weu lnctJJ., de troep vcnolppcrl en
men . .bet!t het gevotl tegen w1Ddmole11s te vechteo. ala men
trachtel! wil er oog Iets van terecht te breogeo,
ledtre dag ulr.t het moreel van de troep en ultelndelijlr.
voel je Je zeil ro lamgulagen, dat Je niet meer In ataat
beot het op te heUen, Ik schaam me vaak voor mijn troep,
wat moet Ik ou weer tegen ie 1egge111 "Zesweeks oe!entchema. hard aanpakken Jongens, Iedere minuut goed bt•
etedeo", Ze beginnen weer, vol moed, maat dan weer na
enkele dagen, corvct. reorganisatie, versolppe.r lng enz.
Weer beginnen en nog weer beginnen, maar uiteindelijk
gelovto ze niemand mttr, En dan er weer tegeo vechten en
ze tocb' overtuigen van de ooodzalr.elijkhetd van buo werk.
want dat moet ee11 Ntderlands aoldaat voelen. maar In
Jeitlf vreet de twijfel en moet fe uisteo oaar de zin vaD
dit allu. als al je wttlr. gedoemd acbijnt te moeten misluk•
kto, maar tocb, dan denk Ik weer aan de Jaren van
tlle11d<e e11 Jammer, die we doorworsteld hebben, en zie Ik
weer voor me de gestalten van ben, die vieleo. Deo zie
Je de rechte weg weer duidelijk •oor Je.
Ooorvechtt11. buo vertrouwen niet besch.amen, hu11 1deale11
verder dragea en niet meedoen aan die algebtlt aftakeling,
ODJ1 Vadulaod was bun Vaderland. ooze strijd was buo
1trijd en du moeten wij God blddeo o( Hij o~s kra,ht wil
gc•en en oDa waardig wll acbteo bun banier verder te mogtn
drage11. Waar we ook suian ID de maatschappij. het zdl
erg iwaar zijn en veel teleuntelllng zulltn we 011derv1ndeo.
m-.r bet moet ......
Met dit gebed til deze wil In o,,a mogen wc hopen door
ou wtrk een lûtlo ateeotje voor teil wcrkolijk "Hu,ljzend
Neduland" te ku11A<A bljdrag-.

.

24 te Gorinchem, gearr..

te Gorinchem omstreeks t.
October I 944, laatste be- ,
richt ontvangen in Mei K·
1945 uit Sandborstel (D.). .•

ketjes klUUlen ,oms ook audlge nrruslngen te voorsch!Jn
brtogtn.
Van ttn van onze oud-soldaten, no kruldenltr, kregeo we__
bulcbt, dat bij 100 eieren, enige fleuen wijn. rf/stll ( boe
butaat het) tegen Inkoopsprijs beschikbaar stelde. Mogen
we hem ten voorbeeld stellen aan onze andere lr.rentenwe9ers, suikerbakkers, slagus, ltol!ltbraodeu eoz,, eoz. 7
Kom vrleode11, werkt allen mee ook dit ded van het programma te doeo slageo. Het 11 niet nodig te a<hrijven wat
ge beschikbaar hebt, breng maar mee naar Paterswolde,
we weten er wel raad mee.
Voor beo, die pas later in de middag lr.onnen komen de,
len wc nog mu, dat de gezame11lijke broodmaalttjd plaats

Met grote bli,idschap ieven wij k~.i, van de geboorte
van onze Dochter
GRIETJE HENDRIKA.
Bolsward, 26 Jan. 1947.
Nwe. Turfkade 53.
L. BLAAUW
J. BLAAUW-SIDERIUS.

In ons blad van 25-1-'47, No. 4, komt een verlovingsadvertentie voor van Mej. L. de Haan en den Heer M.
Léom (Nico).
Deze adv. is - als grap bedoeld - ten onrechte aan
de adm. van "De Zwerver" opgegeven, waarvan wij
uiteraard, tot onze spijt, niet op de hoogte waren.
Mej. dè Haan en de Heer Léons verzoeken ons, de onjuistheid van deze adv. alsnog onder de aandacht van
onze lezers te brengen.

(P11rsoneel gevraagd en aangeboun pr. f 0.10 fl. m.m.)
Vrouw van Stoottroeper in Indië zoekt voor enkele
maanden huishoudelijk werk, in een prettige omgeving, met kinderen. Liefst dicht bij Rotti;rdam.
Brieven onder No. 153 Bureau van dit blad.
Jongeman• 26 jaar, momenteëlals- Ma-re_c_h_a_u_s-see
werkzaam, zag zich gaarne geplaatst als cipier bij gevangenis.
Brieven onder No. 15.J Bureau van dit Blad.
(Ruil- en Zakenaàvert1111ti11,. Prijs f 0.45 fJtJT m.m.)
Gemeubileerde zit- en/of slaapkamer in A'dam (C.)
of (Z.) gevraagd, met keuken of voll. pension voor
2 oud-illeg. werksters. •
Brieven aan Q:ej. H. M. Gorter, p/a. L.0.-L.K.P.
Stichting, Nic. Witsenstraat 21, Amsterdam C.

INLICHTINGEN
,,Het Hoofd van de Politieke Recherche te Haarlem,
verzoekt inlichtingen, eventueel via tel. no. 21481, omtrent:
Samme Cornelis Kraan,
geboren te Leeuwarden op 22 Nov. 1908,
die tijdens de vijandelijke bezetting van ons land
woonde te Leiden en Haarlem.
Hij was lid van de N.S.N.A.P., groep Majoor Kruyt
en wierf leden voor de Waffen S.S. In 1942 trad hij
zelf tot de S.S. toe.
Als distributie-ambtenaar heeft hij voorts te Leiden
in de jaren 1940-1941 van diverse personen gelden
gevorderd of aangenomen voor door hem verrichte
dien.sten.
Hij gaf zich uit voor jurist en heeft op vele manieren
getracht zîch wederrechtelijk te bevoordelen. De gedupeerden waren meestal vrouwen."
Het Hoofd van de P.R.A., Lange Voorbout 18 te
's-Gravenhage, verzoekt inlichtingen omtrent W. H.
C. ten Hoonte, gewoond hebbende te 's-Gravenhagc,
Obrechtstraat 276 en /. C. van de Burcli, gewoond
hebbende te 's-Gravenhage, Pletterijkade (8. Beiden
zijn werkzaam geweest voor de S.D., en werkten in
_diverse plaatsen in Nederland. Laatstgenoemde werkte onder de naam "Ederveen".

vindt om 17 uur. Daarna nog geiellig 1amenzlJD tot 20 uur.
Tenslotte nog Iets voor ben, die van ver weg lr.omeo en l,am
woonplaats die avond niet meer kunneo bereiken. Wc zijn
buig hJervoor 1laapplaatseo te vloden lo Groningen. ZIJ
moeten dit echter nu nog melden als zij hiervan gd>rulk
wenaeo te maken. Wij doen daD verdec ook etn beroep op
onze leden In Gronlnge11 en omgeving. dit een alaapplaalll
over hebben. dit op te geven, Et,, e11 ander dient opgegeven te wordeo bij Jan Wielloga. Taco Mudagstraat 6 k
Groolngeo,
Tot ;ïeos dua op 22 Pebruarl

k

Paten-w'!Jde. /

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

Naam,
Adres:
Plaa ts:
Provincie:

Ingang abonnements:
Abonnementsgeld wordt .per giro/postwissel/of bil aanbieding van een postkwitantie betaald.
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LKP·Stichtlng.
(Doorhalen wat niet verlangd wordt).
Nieawe abonaemeotea kuont11 op ellr.e willekeurige datum Ingaan: voor :over de nuanu,u. voon•dlg djn.
mN tenperkeade kracht. doch alleen aan het eind van ee11 kalendcrkwutaal vel'Yállee..
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Weekblad
der LO-LKP-Stichting
LANDELIJKE ORGANISATIE VOOR HULP
Losse n11mme1s 20 cent
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WELKOM MARIJKE, JONG ORANJEKIND

D

houder Koning Prins Willem de Derde.
In zijn jeugd verdrukt en achteruitgezet door de
toenmaals machtige partij der De Witten, komt
hij tot het dragen van 's lands lasten in één van
de don':erste uren van onze historie.
De brillante Zonne-Koning, Lodewijk XIV, heeft
zich opgemaakt om ons land te brengen onder
zijn scepter.
Legers of verdedigingen zijn er schier niet. Alles
is verwaarloosd. Toch aarzelt Prins Willem ,Ie
Derde geen ogenblik. Met een rotsvast geloof en
groot veldheerstalent weet hij zijn volk in het
rampjaar te redden ....

e spanning is gebroken. Hedenmorgen, 18
Februari, kwam het heugelijke nieuws door.
Wij verheugen ons met het Prinselijk Ouderpaar, met onze geëerbiedigde Vorstin, met heel ons
volk van Nederland.
De kranten hadden er de laatste dagen de spanning wel ingebracht. Wc leefden mee met Baarn
en Soestdijk.
Men mag soms de indruk hebben gehad, wanneer
men het journalisten-nieuws las, dat de nieuwsgicrighrid meer aan het woord was, dan echt gepast nationaal meeleven. Die indruk is toch niet
juist.
Wij, Hollanders, zijn wel eens geneigd om
onze diepere gevo~ens te verbergen achter
een schijnbaar oppervlakkige houding. Maar
in <le grond der zaak is het 1.0: Ons Koninklijk Huis, het Prinselijk Gezin daarbij
inbegrepen, leeft diep in ons hart.
De geboorte van deze Prinses verheugt niet
alleen de Ouders en Grootouders, neen, zij
raakt ons allen.
Wij hebben in deze geboorte van <len Here
iets ontvangen. Want Oranje en Nederland
zijn één.
Na zoveel eeuwen kunnen wij, mensen van
c•i: twi n•i~stc_,.,.uw, Nederlëu1._d ni"t Mnder
Oranje dtnken. en omgekeerd, Or~nje niet
zonder Nederland.
Die eenheid ligt historisch verankerd.

Het ligt dan ook voor de hand, dat onze:
gedachten bij deze geboorte uit~aan naar
die rijke landshistorie, w~arin Oranje ons
gediend heeft en met de inzet van goed
en hlocd voor de lage landen aan de zee
heeft gestreden.
En dah denken wij eerst aan de jaren van
Prins Willem de Eerste, den Vader des Vaderlands.
Wat is dat toch geweest, dat hij, zoon uit
een eeuwenoud adellijk geslacht, zich z6
om ons heeft ingezet?
Wat was dat toch, dat hij de geweldige
Spaanse macht durfde wederstreven en het
tegen Philips II voor ons heeft opgenomen?
Was qat de lust en het begeren van een
jongen prins, die zich een Koninkrijk zag,
en die lust had om zich te laten gelden op
het schaakbord der grote internationale
politiek?
Wc weten het beter! Hij, wiens ogen door
Gods !('enadc waren opengegaan voor het
beginsel van de vrijheid van geweten
en geloof, heeft het als zijn roeping gezien
om voor die beginselen lijf ende goed te wagen.
En toen 10 Juli 1584 het moordend lood zijn leven nam, riep hij stervende: .,Here God, wees
mijn ziel genadig, ik ben zeer gekwetst. Here
God, wees mijn ziel en dit arme volk genadig".
Toen hij stierf waren de kansen des volks hachelijk, meer dan ooit. Op Engeland konden we niet
rekenen, de Engelse vorstin was tè voorzichtig.
In Frankrijk was de koning gebonden aan de
macht van Ligue, en Spanje was machtiger dan
ooit.
Was dan in 1584 de val der Verenigde Nederlanden nabij?
Neen!
Prins Willem de Eerste had een verbond gesloten
met God, .en de uitroep van den stervende was
de vernieuwde aanbeveling van het arme volk in
de ontfermingen van dezen onverwinbaren Bondgenoot geweest.
Ik denk ook aan dien anderen Oranjevorst, Stad-
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vemberstormen gaat hij 10 November van datzelf de jaar weer scheep.
Vlas dit veroveringszucht?
Ging het er om het altoos machtige Albion nu
eens lclein te krijgen?
~een sprake van. De Prins zegt zelf: ,,Eerbiedigmg van rechten van kerk, volk en Parlement".
Zie, hier is Oranje. De defensor fideï.
Hij moest zijn eigen schoonvader van de troon
verjagen.
~ro~n van Prinstcrer zegt hiervan: .,Revolutie,
die 10 het verdedigen en bevestigen van historische rechten en nationale vrijheden be,tond".
Aldus had Willem de Derde in wl!inige
weken een beslissende verandering in de
verhouding der Europese staten en herstel
van het door Frankrijk verbroken evenwicht, bewerkt.
Met een stoutheid in het ontwerp als die
van Richelieu, met een behendigheid in de
ten uitvoerlegging, als die van Masarin.
Het was geen lichte zaak, tegelijk een beroep op Engeland te doen en de welwillendheid der Regeringen niet te verbeuren·
he!t Rijk Spanje, en Rome zelfs, me t Enge~
l~nd en Holland tegen Frankrijk te verbuu-l• n
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"'~~<;'f,::;~;..-=ca....~ sta'l'ltm~ijkc partij, de middelen tc-'\"n...
werven voor de onderneming, die al de
plannen van Frankrijk omver wierp en
aan het Huis van Oranje een nieuwe baan
van grootheid en luister ontsloot.
Dit alles, zelfs wat daarin onverenigbaar
scheen, heeft hij volkomen en met één slag
bereikt. De geschiedenis der sta11tkuncle
kent geen tweede voorbeeld van zodanige
triomf. Door de revolutie van 1688, die de
grondslagen van de staat heeft bevestigd,
is Engeland tegen de revolutie van 1848,
die ze toen onderste boven :wu hebben gekeerd, behoed.
En nu zou het verklaarbaar zijn, dat dcie
of gene zei: .,Ja, die vaderlandse historie
is wel groots en indrukwekkend, maar ~luit
het heden bij haar aan?"
Inderdaad, ik wil toegenn, dat er geslachten zijn, die in de loop der eeuwen wankelden.
Maar dat valt toch, ziende op het hcd~n.
van het Huis van Oranje niet te zeggen!
"Den Vaderland getrouwe!" Dat is ook
nog vandaag zijn leus.
En dan behoef ik oog maar even te herinneren aan iets uit dat rijke leven van
onze thans regerende Vorstin, Koningin
Wilhelmina. Naar men zegt, en ik zeg het heel
.Ja, nog groter blijkt zijn persoonlijkheid in het
bescheiden, heeft onze Vorstin voldoende privé
jaar 1688. Dan zijn de politieke verhoudingen invermogen, om zich uit eigen middelen, naar den
ternationaal zodanig geworden, dat het gewenste
mens gesproken, een onbezorgd leven te verstaatkundige evenwicht der natiën van Europa
zekeren.
dreigt verbroken te worden. En -achter die beNiets is er dat haar dwingt de regeriugszorgcn te
dreigiug ziet hij opdoemen het allergrootste gedragen, dan...... haar verantwoordelijkheid.
vaar, dat het waarachtig Christelijk geloof zal
Haar diep geworteld Ambtsbesef, dat zij van God
vervolgd worden.
geroepen is als regerend vorstin over ons volk.
En dan staat hij. in de bres. Dan geldt het voor
En dat is gebleken. Meer dan overduidelUk. Ik
hem: ,,Je Maintiendrai". Dan durft hij alles te
mag daartoe de jongeren, die dit lezen, in herintrotseren.
nering brengen de ontroerende dagen van het NoEn wat de Duitsers in de jaren, die achter ons ligvember-Alarm in 1918.
gen, niet hebben klaar gespeeld, presteert Prins
De eerste Wereldoorlog was ten einde. Met zeldWillem.
zaam, staatkundig beleid was het onze Vorstin geHij onderneemt 29 Octob,·~ 1688 de invasie naar
lukt onze neutraliteit te handhaven.
Engeland. Zijn vloot is niet groot; 50 oorlogsMaar de naweëen van een oorlog zijn, al6 een
schepen, 850 transportva~rtuigen en een bemansterke arm een ogenblik zwak wordt, de revoluning van ongeveer 14 tot 15.000 man.
ties.
De vloot krijgt met grote storm te kampen. Het
In talloze staten rolden dan ook io 1918 de krowordt een gedwongen terugkeer.
nen over de straten.
Maar de Prins is onversaagd. En ondanks de No-

En ook in Nederland zou een poging gewaagd
worden. Boze geesten wilden een aanval wagen
op de troon van Oranje.
Maar onverschrokken trotseerde H.M. het geweld.
Zij deed een beroep op haar volk. De vrijwilligers stormden van alle kanten toe. En wie de
dagen van de 2e helft van November in Den
Haag, Amsterdam en Rotterdam toen welbewust
heeft meegeleefd, hij heeft het gevoeld, wat het
zeggen wil: te staan rondom de troon van Oranje.
Zelf heb ik het meebeleefd in Rotterdam.
Machtig was de mensenmassa op de Boterstraat,
om het oude Stadhuis. En toen Zij verscheen op
het balkon, werd plotseling spontaan gezongen:
,.Dat 's Heren zegen op U daal".
Zie, dat zijn momenten om nooit te vergeten.
Oran je, die tegen alle revolutionnair-geweld io
soreekt: Je Maintiendrai.
En zo kom ik tenslotte tot de recente historie. We
hebben die "vlucht" in de Meidagen van 1940
niet terstond kunnen verwerken. We begrepen
Oranje niet. We voelden het, al wilden we het
niet zo zeggen, als verraad. Verraad aan 't volk,
maar ook aan de beste tradities van het Vorstenhuis.
Totdat, totdat we :ti.in ,raan zien, dat we kortzichtig keken. De .,vlucht" naar Engeland was
internationaal en daarin nationaal verantwoord.
Toen het leger moest capituleren, kon Zij met
haar Rel!'f'ring de stri.id voortzetten. In Indië
aanvankelijk, en op de wateren en in de lucht tot
het einde. En nooit heeft Zij zich7elf ontzien.
Toen anderen versaagden, heeft Zij niet gewanhoopt en moedig en onver,aagd klonk haar stem
tot ons door de aether. Soms trillend van diepe
verontwaardiging, en ook hoe vaak ons wU7.end
op den Pntentaat aller Potentaten. Vanuit de verte heeft Zij het ondergrondse le~er opgeroepen en
hf't verzet hij ons aangewakkercl.
Het: Je Maintit·ndrai is uit Haar devies nooit
geweken. De volks-, geloofs- en gewetensvrijheden, l!'Cestelijke wa.i:rdc;n, heeft Zii gehandhaafd.
En wij weten hoe het Kroonprinselijke Paar daarin Mn met Haar was.
De ballingschap en de eenzaamheid van de PrinS"'S in den vreemde zijn nooit breed uitgemeten.
Het dikwijls aanwezi~e levensrisico van den
Prins. er wPrcl nooit mee ,l!'epronkt.
Het Vaderland riep. De roep werd verstaan. ,,Uw
di"naar t'aller stoncls". En nu, nu ligl in het
Witte Paleis, temidclen van een witbesneeuwde
omgeving, weer een Prinses van Oranje. De jong·
sic tel"' v::in het eeuwenoud geslacht.
Hd: Welkom Marijke, jong Oraniekind, klinkt
dnor de aether, klinkt door de straten en over de
pl•inen.
Och,

-e,,,
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•ci~ het JJ#'l'W"'Tken: Waarom

geen Prins? Die lichte tcleufJltellinll' df'lPn we
met hl'el ons volle, en ook met het Prinselijk Gezin. Heeft de Prins nirt in het racliovraaggesprek
gezegd: Natuurlijk willen alle ouders ,l!'raag een
p-e?in van iongens en ml'fs jes. Maar die teleurstelling hebben wi,i spoedig overwonnen. Wij geloven ook in de,:e geboorte in de wijshrid en de
voor1ienigheid Gods. En dan danken wij H"m,
voor wat Hij de Oudera en ons volk in het Prinsesje schonk.
De Here bcware Haar. Hij 11chenke ons het vo,)rrccht. dat ook dit Prinst-sje eens naar de beste
t.-~-litif's van Haar J!'t'Slacht on~ land ma,r dienen.
Wi,i weten de toekomst niet. Maar Oran je ge.:ft
1?aranfie. de geestelijke vriih<'rlen te handhavm.
Den Vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood.
Welnu dan: Lang leve de Prinses.
D. A. Z.
Amersfoort.

PARA-MILITAIR
In "Het Parool" van 11 Februari 1947 wordt
openbaar gemaakt dat er opgericht is een
vereniging "Volksweerbaarheid". Wanneer
dit een legale instan:ie is, kan niemand
daar bezwaar tegen hebben. Wij kunnen
ons zelfs zeer goed voorstellen dat oudKP-ers en LO-e rs zich in deze organisatie
op hun plaats zullen voelen.
Waar het ons echter om gaat, is dat de
LO in dit verband met name genoemd is.
In de circulaire van de Haagse afdeling
van deze organisatie wordt namelijk gezegd, dat ook de LO vertegenwoordigd is
in het Haagse bestuur.
We hebben een ogenblik gedacht, dat hier
het Lager Onderwijs bedoeld werd maar,
waar achter de LO de BS geplaatst werd,
moe:en we aannemen, dat onze LO bedoeld
is.
Nu kan het best zijn, dat een LO.er zitting
heeft genomen in een bestuur. Geen bezwaren; dat is voor zijn eigen verantwoording.
Maar bij kan In dat bestuur niet als LO-er
zitting nemen, omdat de LO als zodanig in
dit hele geval niet gekend is en de naam
ervan dus niet misbruikt mag worden, terwijl de LO zelf terzake geen standpunt heeft
ingenomen.

GESPREK
MET EEN KRUIDENIER
,
...
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r ls een brief van een kruidenier op onze redactietafel terecht
gekomen, waarin deze er ons een verwijt van maakt, dat wij
een artikel van Jot Polman opnamen. waarin het woord kruidenier op enigszins laatdunkende wijze werd gebezigd.
De briefschrijver komt daartegen in het geweer. omdat dit euvel,
naar hij aantoont, hoe langer hoe meer toeneemt. Het vtoord kruidenier, zo zegt hij, wordt door velen vereenzelvigd met bekrompenheid, egoïsme, roddelen en konkelen. Een dagblad sprak van
"geniepige kruideniers-zonden" en de voorzitter van de NCRV sprak
in zijn oudejaarsrede, Juist toen onze zegsman het gironummer van
deze omroepvereeniging invulde voor de verzending van zijn luister.
bijdrage, ult, dat ons volk geen volk van kruideniers en huisjesmelkers is.
De schrijver geeft toe, dat deze uitlatingen waarschijnlijk niet zo
kwaad bedoeld zijn, doch, zo ze niet bestreden worden, steeds meer
in gebruik zouden komen en daardoor grote schade zouden berokkenen aan zeer velen, die dat zeker niet verdienen.
Niet alleen de schrijver, maar ook zijn familie (en dat waren allemaal kruideniers) stonden pal in het verzet. Dus hebben zij ook
recht op onze waardering.
Het is verre van ons de kruideniersstand te minachten. Er zijn teveel
kruideniers geweest, waarvan wij in de bezettingstijd niet anders
dan medewerking hebben ondervonden, om dat te mogen doen. En
het past zeer zeker niet alle mogelijke ondeugden te vereenzelvigen
met die van "kruideniers". Men kan daarin ongetwijfeld gemakkelijk te ver gaan en daartegen dient gewaakt. En het is het goed
recht van onzen kruidenier daartegen op te komen.
Toch moet hij anderzijds de zaak. niet al te somber zien.
Er zijn tal van uitdrukkingen in onze Nederlandse taal, die aller.
minst vleiend zijn voor een bepaa_lde stand, doch die niet anders
bedoelen, dan kernachtig iets te zeggen, zonder beledigend te willen zijn. Zo zit in het woord kruidenier het begrip van den man, die
alleen door op de kleintjes te letten het hoofd boven water kan
houden. Hij moet met z'n uitwegen in onsjes en ponden, zorgen, dat
hij straks niet tekort komt, vandaar ook het woord "krentenweger".
Dat kan prijzenswaard zijn voor een hardwerkend middenstcrrtder.
Er z tJn echter ook mensen, die op ander• terreinen van bAI l•'-·-·
waar het niet te pas komt, van die• eigenschappen blijk geven. En
dan zegt men laatdunkend: ,.Wat een kruidenier". of "dat is me ook
een krentenweger."
Praclisch iedereen zegt dat wel eens. Misschien zijn er wel kruideniers, die het gekscherend zelf zeggen. Maar geloof me, daarom kijken de mensen er een ech'.en kruidenier nog niet scheef om aan.
De kruidenier is ook niet het enige slachtoffer.
Neem de boeren bijvoorbeeld.
Die komen er oolc niet best af. .,Boerenkinkel" en "boeredlraffer"
zijn nog maar zachte termen. Er zijn mensen, die de beste vrienden
onder de boeren hebben, die zich zulke woorden laten ontglippen.
Sterker nog, ik hoorde hef een boerenzoon zelf zeggen.
En dan de ambtenaren. Wat die allemaal te slikken krijgen. Laat me
dan nog maar liever kruidenier zijn, hoor.
Voor een schipper is het ook niet lollig om te moeten horen hoe het
voor hem noodzakelijk laveren door anderen als "schipperen" wordt
aangeduid.
Zelfs onze geestelijke leidslieden ontkomen niet aan de Hollandse
spotzucht.
Het is voor mij ook niet lollig, dat journalisten als de grootste leugenaars worden aangeduid.
Maar ik trek het me nièt aan. Want liegen is tenslotte ook een kunst.
Al die uitdrukkingen hebben slechts een betrekkelijke waarde. Anders zou ik tot de conclusie moe:en komen, dat Je een keaer kunt
herkennen aan het feit, dat hij vloekt. En wanneer Je bij de neus
genomen wordt, zou dat alleen door een kapper kunn-en gebeurent
Maar hoe komt het dan, dat je bij een groen:eman alleen maar moet
oppassen, dat hij je geen knollen voor citroenen verkoopt en bij den
bakker slechts erop moet toezien, dat hij ze niet te bruin bakt, terwijl
je bij alles en nog wat den kruidenier er met z'n haren bijsleeptt
Alleen maar, omdat de kruidenier in ons leven een veel belangrijker
plaats inneemt.
Neem dat van mij aan.
Ik ben bijna bezig om gratis reclame voor het kruideniersvak te
maken. En daar is de directie op tegen.
Doch nu we toch op zakelijk terrein komen, laten we een afspraak
maken.
Ik zorg ervoor, dat alle abonné's van "De Zwerver" bij den kruidenier kopen, mits U ons borg staat, dat alle kruideniers "De Zwerver"
gaan lezen. Ons blad draagt wel een rare naam, maar die is niet
zo slecht als je op 't eerste gezicht zoudt zeggen. Net zo min als de
kruidenier zo slechts is als men hem wel eens afschildert.
AiD.

•
In dit stille land tussen twee fronten trilt het leven intenser dan op het asfalt van de stad. Wanneer je vroeger op ~en zomermiddag · tuierde in
een bos, dacht je ook zo iets. De stilte gonsde en
de aarde kriebelde, eeo zilverwitje wipte over je
weg. Hier is het een zwarte vlinder, die als een
vleermuis zwenkt, bi.er wiegen de pisangblaren
als dodenvaoen. Een paarse bloemenwolk rolt als
een bloedgolf uit een stekelige struik, ,de bamboe
schiet een legioen van speren in de witte lucht.
Het gras woekert over je heen als uit een moe- ...,
ras. Daar ligt je arm en je hand om die loop van
dat geweer, vast aan jouw lichaam. Zit het toch
in dit geweer, die intensiteit van dit leven? Of
is het deze natuur, die zo gespannen staat vanaf
de laaiende morgen door de lome dag naar de
overval van de avond? En dan de nacht in dit
heelal als een zwarte orchidee, trillend van gesjiep en gesjii:p .... Hoor, die klop, in de verte,
zachter, voller, rocpe.nd: tam-tam.... tam-tam.
Een krakende slag, een rollende dreun. Je richt
je hoofd en luistert, drie-inch-mortier, vijftig
meter v66r je. Waar valt de volgende granaat?
Achter je wordt vlug gesproken: zoveel graden
van dit en dat punt, dus weer vanuit die sawahrand, bel direct 301: artillerie. En terwijl de vo.1g.endc mortiergranaten vallen, vlammen van de
heuvels uit de stad de mondingsvuren, gieren
fluitgeluiden door de nacht, en doft de inslag we~-daar, waar werd geschoten.
Nee, kanonlawaai, daar slaap je doorheen als _ie
toevallig geen wacht hebt, maar de tam-tam hoor
ie tot in je droom.
Niemandsland is de bliksemstraal-en-doodskop
op het transformatorhuisje, dat Semarang. heet.
Zoals wij de kabel zijn over het Ooster-bandjirkanaal tot om het slachthuis, zo zijn anderen dat
om het vliegveld over het Wester-bandjirkanaal,
en weer anderen in het Zuiden tot op de top van
de Gombel. En aan de zeekant sluit het kilometers-diepe moerasgebied ons front. Door dit lege
land gHppen de berichten binnen: - Achtduizend man rukken op met zwaar geschut, overmorgen herovering van Semarang, Soekarno neemt de
parade op Bodjong af. Maar zodra het nieuws is
uitgelekt, dat ons garniioen is geconsigneerd,
wordt langs alle uitgangswegen door hèn met
honderden koelies aan versperringen gewerkt, en
doen we dan een uitval met enkele compagnieën,
dan horen we later, dat de commandant van de
troc:pcn voor Semarang aan zijn hoofdkwartier
~einde: - Drie batal ions T.R.I. trekken in wanorde af. En toch, voordat de avond valt, sluipen de horden weer in de kampongs terug. De
grens van niemandsland is weer gesloten.

Binnen de muren
Het plein aan het einde van Bodjong heeft
stadsallures. Waarachtig. Een dood punt in het
midden, un dubbele rijweg eromheen met een
ring van lichtmasten op stoepjes, en dan wat
bomen losjes in het rond om het begin te vor-
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door Jot Polma"
mt'n van de lanen, die naar alle kanten verlopen in het groen. De gebouwen, min of meer
deftig - naar gelang hun doel - staan min of
.meer teruggetrokken achter een hek of in een gazon. Hier en daar wappert, bescheiden maar
duidelijk in zoveel groen, het rood-wit-blauw
aan een mast. En het verkeer cirkelt de lanen
in en uit, zoals je dat alleen op de Etoile kan
zien. Nu ja .... als je er op let, zie je dat het
vervoer vooral militair is, log en grauw, zoals
een leger nu eenmaal is, en dat het allemaal
soldaten zijn, die in- en uitgaan om de gebouwen.
- het leger te velde leeft nu eenmaal boven zijn
stand -, en het middenpleintje, waarop wat
brokkelige keien liggen, vervallen voetstuk
van een monument of een fontein? -, hindert
inderdaad, maar als je niet pietluttig bent, zou
je zeggen: - Dit is het snijpunt van alle wegen
ten Oosten van Port-Said.
Toch is het moeilijk zo ruim te zien, als je hier
staat om uit de vliegende band met één greep
de wagen te pikken, die je liflen zal: liefst een
jeep. en dan een bekentl"', en naar jouw doel,
in ieder geval -.-en, die .alopt, Drietonners -rollen
er meer dan genoeg, meestal leeg, en ze glijen
rond als een bobslee in de bocht. Elke chauffeur
hangt achter het stuur alsof hi_i over de Grote
Postweg regelrecht uit Batavia komt en nog binnen de bepaalde tijd io Soerabaja wil zijn. Ja.
Terwijl hij van Oost naar West heus niet meer
kan rijden dan zeven kilometer: van het vliegveld naar het slachthuis. Komt hij van de haven
en gaat hij naar de Gombel - Noord-Zuid dan zijn 't er hoogstens negen. Als je hier voor
de derde maal staat, ken je alle wagens van
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Semarang en alle gezichten. Goederen zie je
nooit. Dat is niet z6 gek. Het beetje groente, dat
wordt binnengesmokkeld, ligt daarginds onder
de bomen in de laan, waar de Javaan het verkwanselt aan den Chinees. Textiel? De paar
balen afgedragen Amerikaanse jurken, waarmee
Semarang moet worden aangekleed, liggen al in
het Rode-Kruis-depot en de stapels nieuwe stukken blijven ,,o.t.b." zolang de Nica-gulden nog
de kinkhoest heeft. Wat zou je dan willen zien?
'n Wagen vol reservebanden? Of schoenen? Maar
elke wagen rijdt toch op vier 'banden, co elke
man loopt op twee zolen: wat wil je meer? Lucifers dan, of bier. Bier? Nee, dat gaat beslist
Soerabaja niet uit, beslist niet. Met de lucifers
staat 't beter: die zijn indertijd genoteerd te Batavia, niemand weet oog op welk formulier, ma.ar
dat doet er ook niet toe: er zijn immers toch geen
deviezen. Twee dingen zie je zeker wel: die halftruck met hout - driemaal per dag warmt hccl
Scmarang zijn blikjes-maal op hout -, en de
waterwagen, maar kom daar niet aan: ,.Afuokkc"
ataat in ncllc deevralie-lett~r-~ achterop. of; ••Eu
~ic geleuf dà'.
Je springt ineeru. opzij, alsof je gebcteu wordt.
Een wapencarrier stopt pardoes. - Moet je rueei'
roept een bekend gezicht. Verdomme, je &loncl
te dromen. Je klimt in de kar. - Vooruit. Eu
nu dolen je gedachten met de wagen langs de
bochten en door de kuilen. Je kent ze alleniaal.
Het hele plan, zeven bij negen kilometer, zit in
je hersens als een kladje, dat je aom9, tijden5
een gesprek, op het hoekje kriebelt van een ouwe
brief.
Wil je werkelijk wat rnimte vodcn, ga dao
's avonds ergens op bezoek. Je ût op een terras.
Door de open deuren achter je valt wat schemerlicht in schaduw uit. De bomen vlekken :r;o
voorzichtig door de nacht, een enkel lichtje steekt
zo diep uit de verte van heuvels of hemel, dat
je zou vragen: grenzen? ·waar ":tijn ze? Bovendien
buigt er een band-met-een-kruik naar je glas:
stoere tekst zwart-wit op het etiket: Oude Bols,
Het boe en waarom vraagt men niet. Ja, je leert
ze wel, die . Indische zeden '46. - Zachter dan
een zoen, zeg je romantisch. En <lan gaau we
ûtten snoepen: de aardbeien van Bandoeng, vroe
ger, haring-op-ijs met een zilveruitje bij Om~·
Dolf in Batavia, djeroeks zo groot als een volcybal en zo sappig als een perzik, de Chinese keuken die nog fijner was dan de Franee. En dan
de rijsttafel, de echte, die werd geservea<l dooi·
een rij bedienden van bier tot aan de voorgalerij.
Alles op aparte schalen, ei, augurk, sardien, sateh.
ketimoen. . . . - Je zou het niet meer lcunncn
doen, alleen al door gebrek aau personeel, valt
de gastvrouw io. En dan wordt er geraadscl<l
~~er de houding van den Javaan, die zijn portie
rlJSt tegenwoordig liever ,.zwart" verdient. Komt in de beste rassen voor, zeg je zeer gevat.
Dan vervallen we in ras-theorieën, met name: de
oud-Semaraogers, de geïnterneerden, de verd!l.ch
ten (waarvan?), totdat alle bekenden, die je dagelijks om het Bodjoogplein ziet cirkelen a~ gedrocl1ten uit de schaduw van de tropennacht verschijnen en een dronken dans uitvoeren om <k
Oude Bols. Doe je ogen maar niet dicht• hN
grimas van liet volk in de vesting zit in je kop,
dag en nacht.
(Wordt 1,e,volgd.)
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Hoe drie

ND.ERGRO~DSE ACTIE IN HET CO

Bedenkelijke voorlichting
Duistere verhalen doen soms de ronde over de
Stichting 1940-45. En het is nog daar aan
toe, als de bron van die verhalen elders gezocht
moet worden. Maar wat moet je ervan denken,
als je eigen vlees en bloed er op los gaat fantaseren?
De vereniging van ex-Politieke Gevangenen,
afdeling Hilversum, heeft een vergadering gehouden en een verslag van die vergadering in
"Gooische Klanken" van 21 Janua!i j.l. laten
opnemen.
De Stichting is er op die vergadering niet mals
afrekomen. Critiek is te waarderen. En als de
critiek uit onzin bestaat, zoals in dit geval,
dan zeg ik nog: Ook het pogen is schoon.
De voorzitter van de vergadering deelt b.v.
naar aanleiding van vragen mede, dat de onkosten van de · Stichting 1940-45, 14 millioen
per jaar belopen, tegen een totale uitgave van
dit lichaam van 31 millioen (onkosten en nagelaten betrekkingen).
Wrijf Uw ogen· nog niet""uit lezer. Er komt nog
meer. Het bestuur bevestigt namelijk, blijkens
het verslag, dat de hoofdbestuursleden van de
Stichting
1940-45
per jaar, per
pcr·won
f 8.000.- à f 12.000.- incasseren. •
Een paar onschuldige vragen.
Als dit bestuur en deze vergadering van expolitieke gevangenen de belangen van de nagelaten betrekkingen en van de Stichting 1940--15
na aan het hart liggen, waarom moet een dergelijk verslag, dat de Stichting 1940-45 in het
gehele Gooi in enkele dagen tijd volkomen ~n
discrediet brengt, dat als een lopend vuurt.1e
het land tloor zal gaan, waarom moet zo'n verslag onmiddellijk gepubliceerd worden, voordat
een poging is g@daan om het waarheidsgehalte
ervan bij de Stichting 1940:..45 zelf te toetsen?
Welke zin heeft een dergelijke publicatie, als
de voorzitter van de vereniging reeds de volgende dag in hetzelfde blad prompt weer intrekt,
wat hij _o p de vergadering beweerde, ter zake
van de onkosten, groot 14 millioen en de totale
uitgaven, groot 31 millioen?
En waarom maakte hij niet direct van de gelegenheid gebruik, om in te trekken, dat de
hoofdbestuursleden een dergelijk buitensporig
salaris verdienen? Of komt dat nog? .
Wie ter wereld was gebaat bij deze dolzinnige
publicatie? Welke reden kan ze anders . gehad
hebben, dan om de goede naam van de Stichting
1940-'45 en haar bestuursleden in een kwaad
daglicht te stellen?
En dan de laatste vraag? 't Is ons bekend, dat
"Gooische Klanken" onze stichting een warm
hart toedraagt. Had dit blad niet de moed om
deze publicatie te weigeren, alvorens de feiten
op hun juistheid getoetst waren?
En wilt ge tenslotte de feiten weten? De hoofdbestuursleden ontvangen geen cent salaris of
presentiegeld, hoewel er onder hen zijn (de dagelijks · bestuursleden), die gemiddeld één dag
per week arbeid voor de Stichting verrichten,
sinds de bevrijding. . Geen dank daarvoor, maar
ook geen laster.
De totale uitgaven van de Stichting bedragen
10 millioen per jaar en de totale onkosten ongeveer f 900.000.- per jaar, van welk bedrag,
volgens raming ongeveer f 300.000.- , besteed
wordt voor de verzorging van de nagelaten betrekkingen en het overige voor anderé Stichtingstaken, b.v. geldinzameling, contribuantenwerving, zorg voor oud-illegale werkers in allerlei vorm enz.
En dat zijn geen gegevens, die vandaag voor
't eerst aan het daglicht komen. Iedere meelevende oud-illegàle werker kan daarvan op de
hoogte zijn, doçir "De Zwerver" en uit de
Stichtingsmededelingen.
Slecht medeleven, lichtzinnig vergaderen, roekeloos publiceren met raadselachtige bedoelingen, ziedaar de bron van de gesignaleerde bedenkelijke Toorlichting.
H. v. R.

Wij, die uit de concentratiekampen teruggekeerd zijn, hebben vol bewondering gezien, hoe in Nederland de illegaliteit was
uitgegroeid tot een groot vaderlands reddingswerk.
Maar ook in de concentratiekampen is de ~trijd
voortgezet. Met alle middelen, die tot onze beschikking stonden, hebben wij doorgewerkt en
het is wellicht interessant, nu dit alles voorbij is,
eens iets te vertellen van wat er gepresteerd is.
Niet iedereen, die in Buchenwald was, is op de
hoogte van alle aspecten van deze strijd, want
binnen nog meer dan buiten het prikkeldraad was
volstrekte geheimhouding geboden.
Er is een lijvig boek te schrijven over alle stoute
stukjes, die in Buchenwald uitgehaald werden. Zij
zullen evenals vele prachtige :acties, <lie doQr de
ondergrondse werkers in het vaderland werden
ondernomen, slechts blijven leven in de herinnering van hen, die erbij betrokken waren (:Il dat is
ook goed. '
Niet om er boeken mee vol te schri1vcn, zijn er
illegale "stunts" uitgevoerd.
Maar er zijn geschiedenissen, die 1.0 markant zijn,
dat ze waard zijn naverteld te worder..
In de zomer van 1943 kreeg het gevangenenhospitaal de beschikking over een driet,il apparaten
voor diathermie en kortegolfbestraling. Ze waren
uit particulier joods bezit overgegaan in het bezit van ~.en chefarts der SS. (normaal heet dat
,,gestolen ).
Het "clektrikerkommando", · waar, bekwame ingenieurs en monteurs werkten, zou de toestellen
nazien en in bedrijf brengen.
Na een paar dagen werd aan den SS-arts ~erapporteerd, dat twee der · apparaten dcfeet waren en
dat uit de goedt delen daaruit weer één compleet
toestel gecontrueerd kon worden. Hij gc1oof de
dat en op die manier kregen wij <Ie beschikking
over voldoende materiaal om er een zentlerinstallatie van te bouwen. Enkele ingcwzjdcn werkten
daaraan in het diepste geheim en het resultaat
was, dat Buchenwald een geheime zender rijk
was.
Er kon echter nog niet dadelijk mee gewerkt worden; daarvoor was nog meer voorbcreidin~ nodig.
Via een omgekochtcn SS-bewaker wcrrl het
zaak_je in gedeelten uit het kamp gesmokkdd en
ondergebracli bij een groepje Franse krijgs,:!cvangen officieren, dat in de buurt van ,veimar
werkte.
De eerste gelegenheid om van deze zendêr gebruik te maken, kwam. toen het bdrekkc1ijk
korte tijd later noodzakelijk was een actie te onbij zijn aankomst in
het . vlektyphusinslituul dronken te voeren mel lt,boratoriumalcohol.
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dernemen tot redding van Britse en Franse officieren, die in Buchenwald geëxecuteerd zouden
worden.
In het voorjaar 1944 kwamen n.l. vijf en dertig
Franse en Engelse oficieren in Buchcnwald aan,
die in Frankrijk als geheime agenten gearrcste\"rd
waren. Terwijl ze nog in quarantaine waren, werden zestien man van deze groep in het crematorium opgehangen.
Een bespreking met den chef van dit team, Major
Dotkin (onder deze naam was hij be::C·~n<l) van
het War-office te Londen, leidde tot de opstelling van een code-bericht aan de Engelse regering, waarin de namen der gevangenen en verdere
bijzonderheden werden medegedeeld.
Om tenminste enkele van deze mensen te redden,
werd contact gezocht met de Duitse gevangenen,
die het voornaamste commando, n.l. het gev=ingenenhospitaal, in handen hadden. Het was al
eens voorgekomen, dat een man, die absoluut
moest verdwijnen, voor hij in handen viel van de
SS, omgeruild werd met een dode;_ d.w.z. hij veranderde zijn naam en zijn nummer in die van
den dode.
Dan was het zaak zo spoedig mogelijlt naar et'n
z.g. buitencommando te verdwijnen, daar de politieke af deling van alle gevangenen foto's had
en het bedrog dus gemakkelijk ontdekt kon worden. Op deze \•1ijze wilden we ook een paar man
van de besproken groep redden. Dat bleek echter
onmogel~jk. Vluchtplannen konden ook niet uitgevoerd worden.
Er· was nog één kans, maar daar waren zoveel
moeilijkheden aan verbonden, dat het bijna ondoenlijk scheen er aan te beginnen. Deze kans lag
in de mogelijkheid, de gevangenen, die wij wilden redden. voorlopig onder te brengen in het
vlek-typhus-instituut.
Het was echter zeer de vraag of de commanderende verpleger, ook een politieke gevangene,
maar tevens een der beruçhtste misdadigers van
het kamp, zou wilJen meewerken.
Ik besprak deze zaak met den st>rretaris van den
SS-arts, die het proefstation leidde. Deze secretaris, Dr. Eugen Kogon, een der intelligentste en
moedigste kerels van het kamp, tevens een der
voornaamste figuren uit de Oostenrijkse royalisti-
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Engelse officieren gered werden.

TE WAPEN.'

1

~NCENTRATIEKAMP
sche beweging, die sinds 1938 in Buchenwald verbleef, wist in een vertrouwelijk gesprek zijn chef
er van te overtuigen, dat ingeval Duitsland de
oorlog verloor, grote moeilijkheden voor hem
konden ontstaan naar aanleiding van zijn proefnemingen met vlektvphus.
Hij bood ronduit aan hem te helpen. indien t,;;
ons de vrije hand lid bij de redding , van een
Engelsen vriend, die in gevaar verkeerde.
Gelukkig was de SS-arts verstandig genoeg om
in te zien, dat hem hier een prachtkans geboden
werd. Hi_j vroeg als garantie, dat de geredde officier hem zou sauveren voor elke geallieerde
actie tegen hem. We boden hem aan wat hij wilde, waarna hij zijn toestemming- gaf, op voorw,1.arde, dat hij quasi van niets zou weten en wij de
zaak met den Kapo van Block 46 zelf in orde
zouden maken.
Dat gelukte. Hoewel ons verzoek slechts één man
betrof, maakten wij voorbereidingen om drie man
op te nemen. Deze werden als vlektyphuspatiënten geïsoleerd en wachtten nu op een gelegenheid naam en nummer te veranderen.
De proef personen, die op dat ogenblik behandeld
werden, waren bUna allen Fransen. Dat was een
gelukkige coïncidentie, want onze "onderduikers"
spraken perf eet Frans. Het waren Dot kin en zijn
beide assistenten.
Het was een angstige tijd voor hen en ons allen,
want gedurende de eerste dagen van hun verblijf
in Block 46 werden nog 14 man ~an hun groèp
opgehangen.
Het omwisselen van de eerste twee ging vrijwel
zonder moeilijkheden. De SS-arts stond ons echter niet toe, deze mannen op transport te sturen.
Blijkbaar wilde hij zijn bewijsmateriaal direct bij
de hand hebben. Met den der<len man vlotte het
niet. Er stierf op dat moment niemand en het
zag er dus naar uit, dat het bevel tot executie zou
komen, vóór wij gelegenheid zouden hebben gevonden hem met een dode te verwisselen.
En zo gebeurde het ook. Onverwachts 'kwam uit
Berli_jn het bevel, dat de Engelsman geëxecuteerd
moest worden.
De eni~e mogelijkheid, die ons overbleef, om het
leven van den ter dood veroordeelde te redden
was, het leven van een der Franse patiënten i~
de Vlektyphusbarak, waarvan wij wisten, dat hij
green vier en twintig uur meer te leven had, te
verkorten en diens lijk dan aan te geven als dat
van den Engelsman. Maar die oplossing was voor
ons zedelijk-onaanvaardbaar, omdat zij moord betekend zou hebben, al was het slachtoffer dan
ook een stervende.
Intussen had de kampcommandant den Standortarzt", Dr. Schiedlowsky, opdracht gcge; en den
Engelsman een injectie te geven, die een eind aan
zijn leven zou maken. Dr. Schiedlowsky gaf het
bevel door aan zijn moordenaarshelper, den
Hauptscharführer Wilhelm, die dat werk goed
verstond en al duizenden had vermoord.
Het gelukte evenwel dezen Wilhelm bij zijn
vlektyphusinstituut dronken te voeren met . laboratoriumalcohol. Toen dat gebeurd was, werd
hem den zieke getoond, die toch ten dode was
opgeschreven.
laar hU weigerde dezen ongelukkige "om te leg#?en", zoals dat heette.
Gelukkig stierf 's avonds de Fransman en toen
kon de mystificatie eindelijk voltrokken worden.
Het lijk werd naar de kelder bij de sectiekamer
gebracht en hier werd het laatste bedrijf van het
drama opgevoerd.
Pater Herman Tyl, die hier als prosector werkte,
nam de verantwoordelijkheid op zich om, zonder
in het bezit te zi_jn van een doodsverklaring van
het hospitaal, sectie op het lijk te verrichten.
Samen maakten we 's nachts een hersensectie
waardoor het gezicht verminkt werd. Enkele or~
ganen, die na vlektyphus typische veranderingen
tonen, zoals milt, longen etc., werden ter preparatie verwijderd.
Vervolgens werd het lijk onder een stapel andere
lijken neergelegd.
De volgende morgen vroeg kwam de verwachte
controle. Op de vraag, waarom hij de sectie zo
direct had toegepast, antwoordde Tyl rustig, dat
hij opdracht had goede vlektyphuspreparaten te
vervaardigen en dat, indien hi_j gewacht zou hebben. de veranderingen post mortem te groot geweest zouden zUn.
De SS nam genoegen met die verklaring en meldde aan Berlijn, dat de executie had plaats gevonden.
De drie Engelse officieren waren aan de dood
door ophanging ontsnapt.
Zij gingen kort daarop naar een "buitencommando", waar ze in April door het derde Amerikaanse leger zijn bevrijd.
JAN ROBERT.
Overgenomen uit "Christofoor".
1
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r was een tijd, toen we partij kozen, toen we
partij kozen. En thans? Waarom kunnen we het thans niet? Omdat we bevrijd zijn?
Bevrijd? Waarvan? Van nationaal-socialisten,
d.w.z. van ontwortelde mensen. Mensen, overgegeven
aan een geest van leugen, een geest van wellust, van
haat.
Als één demonische schreeuw trilt dit schrikbewind
nog na in onze oren. Eén schreeuw, omdat deze
mensen schreeuwen móésten, voortgedreven als ze
werden door de angst van het niets, van de verlatenheid, van het van-God-verlaten-zijn.
Van God verlaten! En dat zonder het te weten. Want
daar zorgde hun "voorzienigheid" wel voor. Die kent
God en haat Hem. En dies gebruikt hij deze mensen. Hij bez.a t ze. En daarom moesten ze doden, doden uit lust! Daarom moesten ze schreeuwen, schreeuwen uit angst. Daarom moesten ze liegen, liegen naar
de aard van den leugenvorst.
Huiveringwekkend, maar waar!
En het vreselijkste is, dat als wij God niet zoeken,
wij ons spiegelen kunnen aan het einde van deze
trotse waanzinnigen.
Want wij allen zijn ont-aard.
0 zeker, het is hier knusser. Wij haten wat gemoedelijker.
Wij liegen wat meer gecamoufleerd en niet systematisch. We zijn nog zo weinig geest of beest, dat we
het stoffelijke zo fijn in zichzelf vinden. Mooie meubeltjes, knus huis, een goede baan .... En omdat we
zo griezelig middelmatig zijn in onze ent-aarding,
herkennen en erkennnen we God noch Satan.
Maar beiden bestaan! Of we hen erkennen of niet.
De laatste als Overste van deze wereld, als heer-vande-tijd. De Eerste als Oordeler van deze wereld,
Heer-van-tijd-en-Eeuwigheid.
En nu hebben we te kiezen, of we willen of niet.
Kiest ge niet, dan doet ge het toch, n.l. voor-de-tijd.
En dan gehoorzaamt ge den heer-van-de-tiJd. En het
einde is dan haat, leugen, angst. . . . . . ondergang.
Want niet de mens heeft de ontwikkeling in de
hand.
Daarom: te wapen! Niet met hand-granaat en stengun. Met materiële machtsmiddelen wordt een gee.st
verplaatst, niet verdreven!
Te wapen in de Geest. Welke Geest? Er is er maar
één, Die van Jezus Christus. ·
·
Zeg nu niet, dat hebben we al vele malen gehoord.
Dat is het juist!
Omdat we het al vele malen gehoord hebben, onze
lippen het gepreveld hebben, maar het niet leeft en
streeft in onze harten, gaan wij onder! Worden wij
uit Z~jn Mond gespuwd, vol verachting.
Er zijn maar twee mensen, die de moeite waard zijn.
Eén, die haat en totaal liefheeft en .... onoverwinnelijk is, ja, overwint. De haat is uit den Overste
dezer wereld. De lief de is uit God.
We zijn niet bevrijd. Zolang we niet totaal gekozen hebben.
Daarom: te wapen!
Nog vandaag ommekeer.
Nog vandaag afrekenen met de halve leugen, de halve waarheid, de zelf zucht-ten-dele.
Nog vandaag knielen voor onzen Vader in de hemel.
In de wetenschap, dat Hij alleen oot-aarden ten
leven roept.
En zo komen we tot een overwinnend leven.
In de geest van kracht, waarheid en lief de.
Het gaat er vandaag om, mens te worden. In de
volle en diepe zin, waarmee Jezus dit woord hanteerde.
Wij roepen om het verlossende woord.
De Verlosser heeft het!
Het is ergerlijk en je geneert je: maar we zijn ontaarden. Nu nog knus, straks demonisch.
Daarom: ommekeer!
Niet het recept van deze wereld: één leider binnen
de tijd, wél één Leider, doch buiten én binnen de
tijd: . God.
Accepteer toch niet de methoden en geesten van
deze wereld; het zaken doen van deze wereld; de
wijsheid van deze wereld; de zelfzucht, nijd, laster.
Accepteren we het: we gaan onder.
Roep te hulp de Geest-des-Levens. Vraagt en ge
ontvangt.
Wc zijn zwak, omdat we niet vragen. Wc vragen en
ontvangen niet, omdat het niet om God gaat.
De felle nationaal-socialist kende één wil: die van
den Führer.
Jezus kende één wil: het was Hem spijze, te doen
de wil des Vaders, d.w.z. Hij kon er niet zonder
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Hij in onze routine-van-de-dag, onze gesprekken e.d.
ons wil doen gevoelen, waarin wij fout zijn, wat wij
moeten veranderen, wat Liefde van ons vraagt.
Dan gaat er iets veranderen. Dan komt er glans en
gloed in ons leven. Dan gaan we Hem als Leider
kennen.
Ik spreek uit ervaring. Als wij aangekleed zijn, mijn
vrouw en ik, en voor wij gaan ontbijten, nemen wc
de tijd (20 à 30 minuten) om ieder rustig te bidden, de Bijbel te lezen, te overwegen, wat wij menen
te moeten doen, in de geesteshouding: ,,Wij zijn in
onze plannen en gevoelens meestal fout" en in het
kinderlijke vertrouwen, dat onze Vader dingen, die
veranderen moeten, ons duidelijk zal maken. En wij
spreken open met elkaar.
We doen het nog niet zo lang - o we baden en
lazen de Bijbel al van onze jeugd af, - · doch we
nemen samen eerst sinds korte tijd aan het begin van
de dag bewust tijd voor God. En we zijn kinderlijk
dankbaar en blij, dat ·we zo samen steeds meer gaan
leven! En dat het werk en de gesprekken gl1:l,ns en
gloed krijgen.
En dat wij leren 1 ie f hebben! En scherp leren
onderscheiden in eigen hart en dat van anderen.
Probeert gij het ook. Het is geen schande kind te
zijn, kind in de geest. De waarheid ligt in het eenI
voudige.
Zo kunnen gij en ik bouwen! Zo wordt onze leven·shouding positief. En brengen wij strijd, verzet. Niet
omdat wij strijd zoeken. Maar omdat wij liefhebben
en. . . . de waarheid vertolken.
Dus te wap~nl Nul
,.ALBRECHT".

Hony soit qui mal y pense.
Tot voor kort deed zich aan het CB nimmer de
behodte gevoelen , om in het archief een plaatsje
in te ruimen onder het hoofd: Dankbetuigingen.
Hoerabrieven uit de lezerskring kwamen practisch
niet voor, daar klaarb'ijkelijk werd uitgegaan van
het: geen bericht, goed bericht,
Geheel onverwachts echter, ja, :zelfs tegen alle verwa chting In. werden de CB-gezellen deze week,
bij wijze van beloning, goedkeurend op de 1choudcrs geklopt. En boel
Een "Zwerver • vroeg een KP legitimatie aan. Er
werd gewikt, er werd gewogen, doch tenslotte kwam
men tot de droeve conclusie. dat de man in de
mazen van het ballotagenet moest blijven hangen,
Mitsdien ging er een dienovereenkomstige brief de
deur uit, terwijl maatregelen werden getroffen om de
in derge'ijke gevaJlen meestal plaats v/ndende woedeerupties op te vangen. Wie beschrijft echter de
grenzeloze verbazing van het CB. toen. inplaats van
bedoelde erupties, een brief, geladen met dank, te-rugkwam.
Hoort nu, wat het 'geval was.
De adspirant KP-er schreef. dat hij de CB soliditeit
op het punt van afgifte van legitimaties eens had
willen beproeven door een legitimatie aan te vragen. zonder er recht op te hebben. Tot zijn bijzonder genoegen was zijn verzoek afgewezen, welk genoegen hem verleidde tot het schrijven van ordv•:>'a
en hoera"s, te verdelen over de C.B.-ers. voor de
objectieve en secure manler van werken.
Hoewel ondergetekende niets te maken heeft met
lie uitgifte van legitimaties, wil bij toch van deze
plaats zijn sympathie betuigen voor deze bijna Chinees aandoende vorm van wellevendheid.
Laten we eerlijk zijn. de briefschrijver had ook nnwege de weigering op een hoge kast kunnen kru:pen,
:>m vandaar zijn verontwaardiging uit te schreeuwen
:>ver de vermeende onrechtvaardige behandeling. Hij
lieeft dat niet willen doen. hij heeft de eer aan zich
~ehouden en hoog zijn ~oed gelicht.
" Ik verzocht een legitimatiebewijs, alleen om na te
1aan. hoe U daarmede omsprong ...... ", aldus brieE,chrijver.
:::>nteerd zij bij, die er kwaad van denkt.

lévm!
Voor wij aan de arbeid gaan, eten we eerst.
Voor onze p:eest aan de arbeid gaat, moeten we dus
eerst tijd hebben voor God. Als een kind. Vragen, of

TOON.

MIJNE HEREN.
Mao Ik U beleefd • verzoeken om een klein plaatsje la ons
gececd Weekblad "De Zwuver om met den geachten Inzender
,.Coen·· verder van gedachten te wlsscltn. Inzakt de: .. Arttsten''
nn September 19+4-19151 (Zit no, 6 d.d. 8 Pebr. 1916),
8e.,te Cotn, Ik hoop U nltt te bel,:dlgen, door zomaar ge•
woontjea Coen te :eggen: Ik ku U niet penooalijk en Coen
,al uw schuilnaam zijn,
fo de eerste plaat, hoop Ik, dat ik Uw schrijvtn goed begrepen
btb en Ik donk U voor de lans, die U gebroken hebt voor
de zga ... Septtmber-ertlsttn.", ook wel "Septuibu-klanten" genaamd.
Ik ben ook zo'n rwerver, ltmand die In :JJn dltnsttijd bij vtr·
acblllende <1nderdclen heeft gediend •n God, Konlagln tn Vadtr•
land tot nu toe trouw Is gtblevcn, Ik hoop dit ook te blijven,
U voelt wellicht. wat Ik erven htb overgtbouden, als Ik U
me<iedcel, ook u,'n gelukkige Septtmberartlst lt :ljn. Die lul
(bedoeld wordell de "artlstell" uit het artikel ven Coen, Red.)
hebbeu het :ektt niet van de vrolijke kant btkelen. In dle
droeve vljl /uea welke achter ons llggt11.
Ik heb er echter een beitel aan, a's dit "Septembu-arllsten"
olleeii wordt bedoeld als "halve,:ochttn", ten:IJ de:e arllsten
ook de oaaoi van Illegaal werker hebbui wUlell ve.rwuven.
Oocb nu t«n•ke:
Wat :ou.dtn de oer-echte tl1egale btten van etn B.S.-tt denken,
dlt lange tijd. zoader opdracht en iondtt een cent vugoeding.
de ver:orglng btelt gehad van zeven gnlnnen voor aatdappeltn
en kolen, die hq (de B.S.-u). hetzij met een valse Duitse Scbtln
of valse pap!ettn of ook wel ioodtt pep(erea. uit btt bol
va11 den leeuw moest halen7 Bn ook, dat hij voor de htlp«s,
die de wagea loaddu, of dt zakken vulden. bij
rei•.
tak van dit onmisbare goedje bq dag of nacht tbulsbracht7
De berrn fnlllatltlntmeu denktn toch In vndeatta11m alet,
dat ollten :q. on• llevt Nedul&ad met :ljn even goede Nedtt•
lander, hebben gercdl Haddto :ij dit wel. welnu, wurvoor dan
de 8 S. In het leven guoepeol Ztktt, prachtig wttk bebbeo
de:e beteA Tetrlcbt co ll, gedenk olie gtvallenen elke avond
i.n mijn gd.leden. Maar laat toch In vredesnaam na. Iemand,
die ook :ljn but deed, te grieven of te mfnachteo, omdat hij
o~t In de euste gtltdtreo stond.
Bede.nkt toch altijd h•t •Pr«kwoord: .. Stille wattren hebben
diepe gcondtn ". lk bedoel dit: loop niet met Uw dadtn te
ltoop en veracht gee11 med"trijden. die - nogmaals guegd ooi: :oadec opdtacbt mooi co gevaarlijk werk bebbtn vu•
richt.
Zektt, er :lt altijd ka( ondec het koren, maar dat vond Christus
nll, oog bij %1jn discipelen.
Ttnslotte: De<gelijlte stlekumc uitdrukkingen moeten In "De
Zwerver" niet voorkomen: dat paat ttn Illegaal blad of wttker
ultt. Wa11t "ij :qn bct nltt alleto. die tt van langs krljgtn,
Neem b •.-. Clara, die Ik rou willen noemen Jeannt d'Arc. Is
daM ook de dupe van gewocden. Jammer, laten wt toch op·
bouwen, bet 1$ <o haccl nodig.
Wij illegale wtrk{st)tts, en 8.~·tl'll, of hoe :c ook mog•n
litten, htbben elkaar co bord oodlg. Als wc het nlet vutrou..,·u. ,tellen we alsnog e-en oodeu:ock i0 Gû,U hun gedra•
glngtn, want - houdt a,ij ten goedt - wij ,ijn er nog niet.. ....
De INgdalea delinquenten ltven <U•ll· Ze broeien en mtu,bltn
niet op vuile C<uen: en o wee. els :c lcuikcntju to hau!Jes

•'kt
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Dan vra9cll tt wter Aan dt11 eullJkca. Nedc,landu, ,..Il I• ons
htlpen. 14, oud-milflalr7
En ongtacbt de Utel hebbe11 we dan ltdertn ttrlljken Nederl>ndrr gr•og; bij lo on, vleu en bloed en gtdt bel ook als
het 111oet gaarne Yooc bet Nederlandse volk.
Ik voor mlf. U mag het wtten. ben ook maar ro'n
tttJc tl\ hoor toch bij de lllegolcn. Al• Ik er niet ln tbu!s hoor.
gooi IDt ec dan maar ult. maar Ik vu:ock U don tevens naat
elke 8.S.-er een ondcnoek In te stellen of hij gerechtigd Is, de
1"1got • .,. Prl,.. Bernhard te dragtn. Zo oltt, ruk het don
van zijn l•• ea gooi het In de ,mcltkroc,,, want dAtl is dit
v"or bem es onwaardige dc<oratle.
Geachte Redactie, mijn b.atltl~k• dank voor de plaatsruimto, en
Ik gro,t U iut bandd.rulc en Nedttlaodse grott.
GERRIT.

a.s..

Alhoewel de schrijver van deze brief bedoelt van
gedachten te wisselen met den inzender "Coen", die,
onder het opschrift "Artisten" in ons no. 6, d.d. 8
Februari een bijdrage leverde, mag ik misschien toch
zo vrij zijn, in aan.,luiting op enkele zinsneden uit zijn
brief, enige opmerkingen te maken:
Het is niet zonder oorzaak, dat de Redactie vvor
het artikel van "Coen" in "De Zwerver" een plaats
heeft ingeruimd.
In de eerste plaats tintelde - als ik het zo eens mag
1.eggeo - de bijdrage van "Coen" van gezonde humor, waarvoor de Redactie - zoa)a het een goede
Redactie betaamt - lang niet ongevoelig is en wat
zij haar lezers ook zeker niet wil onthouden.
Behalve dit, was echter de inhoud van deze bijdrage
1.0 geheel ia overeenstemming met het standpunt, Jat
door de Redactie en met haar door het Bestuur 011zer L.0.-L.K.P.-Stichting wordt ingenomen, dat het
ook voor een goed begrip hiervan zijn waarde had,
om in deze geest iets te publiceren.
Uit de inhoud van de hierboven afgedrukte brief,
blijkt echter, dat de schrijver in de mening verketx:t,
dat wij (ik gebruik gemakshalve de eerste perscon
meervoud), niet anders doen, dan "stiekum" in "De
Zwerver" op "September-Artisten" affèven, of althans in minder vriendelijke bewoordingen (de brietschrijver spreekt hier zelfs van grievend en minachtend) de mening poneren, dat iemands verzet alleen dan van waarde is geweest, wanneer het zo oo~cveer dateert van Mei 1940.
Ik zou hierover graag twee opmerkingen willen ma-

ken:
Ten eerste: Voor zover er in ,.De Zwerver" over
"Scpternber-Artisten" zou zijn gesproken. (behalve in
het verslag Tau de op de Gedenkdag gehouden rede
van Clara, herinner ik het mij niet) kan ik in ieder
,:eval de verzekerin!\' geven, dat dit niet "stiekum" is

.

gedaan en evenmin grievend of minachtend bedoeld
is geweest.
Wanneer de Redactie een bepaalde mening heeft,
dan steekt ze deze mening niet onder stoelen of banken, ook al kan zij soms voorzien, - en dit heeft tot
nu toe niet tot de uittooderingen behoord - dat vele
oud-illegale lezers haar mening niet zullen dden.
Ik mag in dit verband misschien een eerder gebruikt
gezegde van een collega-redactie-lid citeren: ,.Men
moet niet naar het hart, maar lot het hart van Jeruzalem spreken".
·
Ten tweede: wanneer door iemand gesproken wordt
over "September-artisten", dan kan ik daar persoo~lijk - en deze mening wordt mede door de Re,larlle
gedeeld - nooit anders dan de betekenis aan gcveo,
die ook aan de uitdrukking "Meikevers" moet worden gehecht.
_
Een echte "Meikever" ziet men in de regel niet in
de overige maanden van het jaar. Meestal komen ze,
als ik mij niet vergis co met in acht name van normale weersgesteldheid, tegen het eind van de maand
Mei nog maar zeer sporadisch voor.
Zo hebben we omstreeks en vooral de eerste weken
na de bevrijding vele "illegale" werkers gezien.
Weet U het oog? Dikwijls - ik spreek uit eigen e~varing - met de sten-gun over de schouder, tcrw1J l
ze soms op de in bezettingstijd opgemaakte lijst van
collaborateurs een vooraanstaande plaats innamen.
Gedurende de vermaarde Septemberdagen moeten er
zo ook grote aantallen hebben rondgelopen. Ik spreek
hier niet uit ervaring, daar ik in die tijd achter de
tralies zat. Maar afgaande op inlichtingen dienaangaande, zijn er ook omstreeks deze periode honderden voorbeelden van geweest. U weet wel, van die
lieden, die zo omstreeks de dl)lle Dinsdag alle mogelijke belangrijke illegale daden op hun na~m hadden staan en dikwijls ook nog wel "iets" illegaals
deden, doch die tegen het eind v_an Sep!emb_er, toen
Arnhem het voorlopige keerpunt 1n de h1St_one werd,
in geen velden of wegen meer waren te v10den.
In het geheel van de oorlogsjaren, zou ik ze a.h.w.
dagvlinders willen noemen.
Dit nu zijn de lieden, die we graag even als "Septcm~er-arti~,t~n" op één lijn willen stellen met de'
,.Meikevers .
.
.
En voor deze categorie bestaat uiteraard in onze
kringen bitter weinig belangstelling en waardering.
Dan is er tenslotte een gedeelte van ons vol~: waarvan omstreeks de Septemberdagen de oge_n ZIJD <?P~n
gegaan, maar die ook daarna tot het bittere einde
hun trouw hebben getoond.
.
.
Het was niet altijd gemakkelijk om deze figuren m
de oude vertrouw.de illeJ?;ale kringen op te nemen en
te acreptcren. Er zijn ook veel verschillende en wonderliike ervaringen mee opgedaan.
Zo waren er onder hen, die door het toetreden tot de
illegaliteit na Scptem~. lraclitten goed te maken,
hetgeen zij er voor die tijd aan onvaderland~e practijken op na hadden gehouden.
Dat deze filil.lren wel ah "September-Arti~ten" worden betiteld is hegr\ipelijk.
Hier staan overigens voorbeelden tegenover van
moed en opoffering, die soms beschamend waren
voor hen die op illegaal terrein de spits 'hadden
afgebeten' of althans ruimschoots voor September tot
de illegaliteit konden gerekend worden.
Het wonderlijke is, dat deze verschillende houding
veelal haar weerklank vindt in de gegevens, die b.,...
ter verkrijging van een legitimatiebewijs io een a\1tobiographie worden opgegeven.
Zo zijn er b.v. lieden, die een verslag van ettelijke
lange getypte vellen, vaak oog voorzien van de nodige verklaringen van gewestelijke commandanten,
plaatscl~jke autoriteiten e.d. indienen, terwijl er een ander uiterste - K.P.-ers zijn, die zich beperken
tot de opmerking: ,.Over mijn werkzaamheden Iaat
ik mij liever niet uitvoerig uit. We zijn nog zoveel
tekort gekomen."
Voelt U het grote verschil, mijn waarde?
Een zekere controle op de werkzaamheden moet
plaats vinden en men komt daarbij veelal tot wonderlijke ontdekkingen.
Bijna zou ik zeggen, dat men uit de autobiographie
de ware aard van de K.P.-ers reeds kan leren kenoen. · Men moet aan deze opmerking geen onnodige
conclusies verbinden. 't Is slechts mijn bedoeling om
hiermee een verschil in mentaliteit aan te tonen.
'\-Vanneer op ons Centraal Bureau voor de legitimatieöewijzen van de L.K.P. onderscheid wordt gemaakt in bepaalde categorieën, dan dient men dit
niet te zien als een verschil in waardering.
Dat men in chronologische volgorde van ecu eerste
en tweede categorie spreekt, moet toch begrijpelijk
zijn.
Op de betreffende legitimatiebewijzen komt echter
geen enkel verschil van waardering tot uiting en
wordt slechts voor de ene. groepering gesproken van:
,,sabotage-troepen", terwijl bij de andere groepering
sprake is van: ,.knokploegen".
·
Deze onderscheiding is uitsluitend voor intern gebruik bedoeld geweest en ze is op verschillend terrein
- b.v. voor ons gedenkboek - van grote waarde
gebleken.
Men moet deze zaken nuchter willen zien. Iemand
met een legitimatiebewijs: .,knokploegen", zou even
zo goed kunnen vragen om het oJjschrift: ,.sabotagetroepen", als andersom. En net zomin een L.0.-er
een legitimatiebewijs van b.v. de R.V.V. zal krijVervolg pogÎJ\a 8, Je kolom

De Stichting feliciteerde
Het was een uitnemende gedachte no het hestuur der Stichting 1940-'45 (een initiatief van
Brabant) om bij de uitbreiding van het Ko· ninklijk gezin het Nederlandse volk de gele,eoheid te geven zijn blijdschap te uiten door
het schenken van een gift ten bate der verzetsslachtoffers. Juist omdat de Koninklijke familie meermalen blijk heeft gegeven van haar
wa·rme belangstelling voor het werk der Stichting, was dit nieuwe initiatie(. zo zeer op zijn
plaats. Wij zijn den Prins en de Prins~ er
dankbaar voor, dat ze opnieuw hun naam hebben willen verbinden aan deze jongste inzamelingsactie.
Afgezien van de financiële baten, zijn a.cties
als deze zo bclaoJ?;rijk om de gqodwill, wdke
er door wordt verkregen. En dat vooral is to
dringend nodig. Met voldoening mag worden
geconstateerd, dat de naam van de Stichting
onder hel publiek een steeds betere klank
krijgt. Langzaam maar zeker heeft men zich
weten te ontworstelen aan de troebele sfeer,
waarin :iovele gelijksoortige organisaties een
trieste dood tegemoet zijn gegaan.
De Stichting is op de goede weg, maar - ~n
dat heb ik op de nationale feestdag op m~n
tocht langs enkele felicitatie-stands weer ervaren - ze is er nog niet.
Daarvan zoudt U zich hebben kunnen overtuigen, indien U mij op de feestmiddag had
vergezeld.
Zo stond ik aan een intekentafeltje in een duur,
super de luxe restaurant. ~en dàf~ig heer
schrijdt naar binnen: de directeur van ee.n
van ··s lands grote instellingen. De aristocr~bsche neus wijst naar het plafond, zodat m11n·
heer wel zeer scheel zou moeten kijken, wilde
bij de intekentafel zien. Deswege attend~e!1
hém een der actieve collectanten op de fehotatiemogelUkheid .... en zo.
,
Oh, neuzelt mijnheer, (U weet wel: zon nasale O. die lichtelijk naar de oe zweemt), oh.
de Stèchting, zegt U, eb ....
Voor de nagelaten betrekkingen, mijnheer,
helpt de collectant.
.
Oh, (zie boven), jèjèjè .... aerdtg, heel acrdig, jè ....
Mijnheer ontsluit zijn met bont g~voerde ovl:rjas (imnort, 900 gld), tast naar z1Jn .1?ortefeu1lle (schitdpadlecr, 90 gld.), neemt ztJn"gouden
vulncn (450 gld.), fru"?.ikt wat 1;13et ZlJn goed
beklede vingers aan z1Jn boordje (met staldeurtjcs) en schrijft in voor •... één gulden.
Anticr tafeltje. Eivol café, voorheen bekend
zwartebandclaars-paradii•. Een Ï':' de oor!o!!
tot . heer" omgeschoold tyPe schuift naar bmnen.' U kent 'm wel: grij, ruitjespak•. knal
groene stropdas, cigar~t, aán de _onderlip en
gouden tanden er6p. M1Jnhcer, begmt de me~ewerkster en doet verder haar verhaal. Mt~nheer grijnst, schuifelt verder ~!1 z~gt: Mèed,
'k ben zelf slachtoffer. leder ZlJn eigen peultjes, hoor!
l ·
Gelukkig stond ik ook aan andere tafe tJCS.
Centraal station.
•
Enkele Emsterdemmert_jes lawaaien .naar de
intekentafel, kijken een en ander even aan en
vragen dan: Hé, juf, wat kost dat use me
onse naam daor op settel
.
Moeten jullie zelf weten, jongens, alles ts
Ja, maor, m'ebbe alleen maor een paor tramcente en asse me áie gefe motte me looe. . •
Nou, moeten jullie eens luisteren. Als JUll)e
voor die ene keer nu eens gingen lopen '!1 die
centen dan gaf voor de kindertjes van wte de
vader door de Duitsers is doodgeschoten? .
Even een paar besluiteloze, nadenkende. kmderogeo, dan gaan de handen resoluut 1~ de
zakken ·diepen de tramcenten op en schrtJven
hun ielukwens aan de prinses: Acht~.r de naam
van één prijkt (ja, waarachtig: pnJkt) f 0,01 ·
De Stichting kan blii iijn met die cent.
zo zouden er p;elukkip; nog meer voorbeelden
zijn te noemen.
Bv. van dien piccolo van één van (1-mst~rdams' grote restaurants, die graa'1 wilde m tekenen maar even iets moest Z1en ~~ verdienen.' omdat bij "blut" was. Toen hiJ voor
het sjouwen van een paar koffers een gulden
had ,,gefooid", kwam bij er hard mee ~anl)?llen, droeg 'm af en feliciteerde de Kon1nlchJkc
familie.
Der1reliike voorvalletjes maakten, d:it de verschillende medewerk(st)ers de felle kou toch
nog met opgewekte gezichten konden trotseren.
Och mijnheer, vertTouwde een van ~en me toe.
een beetje kou is niet zo erg, met mee te
kunnen feesten ook niet, als de opbrengst maar
goed is. Dat is 6ns feest.
.
Kijk, dat is de ware Stichtingsgeest. !)oor d)e
geest moeten wij allen worden bezield, die
geest moeten wij uitdragen onder het gehele
Nederlandse volle, dàn, ja misschien, zal dan
de Stichting. nu nog onze Stichting, worden
tot een waarlijk nationaal instituut. gedragen
door een hartelijk meeleven van alle Nederlanders. Lezers, aan U de taak!
TOON.
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Dirk Boonstra (Prak) (v. Loon)

Kees Burger

Gel,.

Geb. :13-+-· ::o. Gefusitleerd 16-2-'1+ te O«ierveen

H
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et is deze dagen drie jaar geleden,
dat Kees Burger in de duinen bij
Overveen zijn laatste overwinning
behaalde. Een overwinning, omdat hij voor
de geweerlopen heeft gestaan in de vo:le
overtuiging van het woord, dat hij ben
die over zijn leven meenden te kunnen be:
schikken, toeriep: .,Jullie kunt ?nzt: lichamen doden, maar onze zielen niet!" Zo was
zijn gehele levensopvatting, een bijna volkomen onvervaardheid tegenover de dood;
een onvervaardheid. die een buitenstaancicr
misschien als cynisme zou hebben bctildd.
Doch zij, die hem goed kenden, wisten, dat
zijn geloof - hij was Katholiek - h~m
de kracht schonk, om de angst VllOr een
lichamelijke dood te overwinnen en ondergeschikt te maken aan de wetenschap, dat
zijn ziel zou voortbestaan in een hoger en
schoner Leven.
Deze eigenschap maakte van hem een uitnemend strijder tegen het Nationaal-Socialisme en zijn misdadige methoden om niet
alleen de lichamelijke, maar ook de geestelijke vrijheid dt:r mensen te vernietigen.
"Onze lichamen kunnen zij doden, maar
onze zielen nooit!"
Voor iemand. die deze woorden kon uiten,
moes! de strijd totaal zi_jn. Uit zijn daden is
het gebleken. ~ceds in de eerste jaren van
de bezetting bracht hij verschillende vliegvelden in kaart en al spoedig breidden de
werkzaamheden zich uit.
Algemeen wordt aant?enomen, dat Kees
medewerker van de RVV was en te oordelen naar zijn contacten. is hij dit ook geweest, maar toen iemand hem daar eens
naar vroeg, naar aanleiding van zijn samenwerking met de plaatselijke LO te
Zeist, antwoordde hij: ,,Ik werk overal,
waar het nodi~ is, en voor iedereen".
Veel heeft hij gedaan, o.m. nam hij deel
aan de overval op de Weteringschaos in de
Kerstnacht van 1943.
Door verraad viel hij op 28 Januari 1944 in
handen van de SD. Een Standgericht te
Soest veroordeelde hem Ier dood, als behorende tot een "communistische terroristengroep". We weten het niet, maar hij móét
hier geglimlacht hebben, de lach van een
man, die in het volle besef van zijn daden
en in de kracht van zijn overtuiging de
zwakke, stumperige pogingen ziet om zijn
geest te breken door middel van bruut geweld: het laatste machteloze gebaar van c-en
tegenstander, die weet, dat hi.i machteloos
staat tegenover een kracht, die hij zelf niet
bezit en ook nooit zal bezitten.
Een georganiseerd millioenenleger met de
meest perfecte vernietigingswapens, gesteund door zorgvuldig opgebouwde organisaties als Gestapo en SD tegenover de
sublieme glimlach van één man in burger .. . .
. ... want de dingen, die een mens ziet, zijn
tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet
zijn eeuwig.
KEES.
Zeist.
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n het voorjaar van 19.JS gaf Dick aan Harry te kennen,
dat hij gaarne mee wilde helpen in de strijd tegen den
bezetter. Hij wilde wat doen voor z'n Vaderland en voor
de goede Vaderlanders.
Zo kwam hij bij de groep van Jaap Kroon, later de Nulgroep.
Werk was er genoeg en al spoedig zat Dick er dan ook midden in.
Z'n vader had een bodedienst Groningen-Leeuwarden v.v.
Veel illegale goederen zijn met de auto's van Boonstra gedurende de oorlog vervoerd.
Dick had een goed contact in het Huis van Bewaring en
menig bericht kwam door hem bij de centrale post van de
Nulgr<?ep binnen. De functies in de groep werden wel streng
gescheiden gehouden, maar er waren toch enkele figuren,
die niet bij een bepaalde afdeling waren in te delen en één
van die figuren was Dick. Officieel was hij ingededd bij -<ic
financiële comissie, maar hij deed ook K.P. werk. Zo zorgde
hij voor wapens, munitie, uniformen, fietsbanden, benzine c-n
geld.
Het ouderlijk huis van Dick werd vaak gebruikt als doorgangshuis.
Moest er eens iemand een paar nachten opgeborgen worden, Dick's Moeder, steeds gul bereid te helpen, had wel
een plaatsje.
In verband met de terechtstelling van Elzinga, op Oudejaarsavond 1943, wc.-rd Boonstra in de nacht van 2 op 8
.l anuari 1944 gearresteerd. _
Huiszoeking leverde niets op. Mevrouw Boonstra zag nog
kans een paar revolverkogels hl't raam uit te gooien en
enige brieven onder de voordcurmat te verstoppen.
Op 19 Januari werd Dick onlboden op het Scholtenshuis en
omdat gevreesd werd, dat - als hij aan die oproep geen
gehoor gaf - de verdenking tegen zijn vader zou vergroten, werd hem geadviseerd wèl te gaan.
Na vrij scherpe verhoren, waarbij ml'n hem van alles verweet, kreeg hij op 21 Februari de vrijheid weer. Doch zijn
vader kwam niet vri,i. Hoewel hem niet bewezen kon worden, dat hij mede schuldig was aan de dood van Elzinga,
werd hij vastgehouden als gijzelaar en naar Haaren getransoorteerd.
Omdat men vreesde, dat de heren "an het Scholtenshuis Dick
en zijn woning nog wel eens een poosje in de gaten konden
houden, hield hij zich enkele weken buiten het groepswerk.
Dit was Dick echter niet naar de zin. Mij beklaagde zich
er over en vroeg of wi,i hem niet meer vertrouwden of hem
misschien niet meer geschikt achtten voor het werk. Dit was
allerminst de reden en spoedig zat bij da11 ook weer volop in
het hem zo geliefde verzetswerk.
Ondanks het feit, dat zijn moeder en verloofde er meerdere
malen bi.i hem op hadden aangedrongen, dat hij moest onderduiken en zijn gewone werk er aan zou geven, meende hij
zelf, dat hij niet zo'n gevaar liep.
Op 8 Augustus echter, terwijl ze bezig waren de auto te laden in de garage tegenover hun woning, vervoegden zich
twee heren in burger aan de woning, die een paar kisten
vervoerd wilden hebben naar Leeuwarden. Mevrouw Boonstra verwees hen naar de garage, waar Dick direct gearresteerd werd, terwi,il op de auto bt>slag werd gelegd.
Op 16 Augustus werd hi.i naar Vught getransporteerd. De
laatste brief van hem uit het Huis van Bewaring te Groningen, dateerde van I.'> Augustus. Op 18 Augustus werd hij,
tegelijk met J2 anderen, in Vught ,1tefusilleerd als repressaille
voor de terechtstelling van een Luit. v. Politie van Sneek.
Voor deze 18 gefusilleerden is in 1945 een plechtige rouwdienst gehouden in de Ger, Koepelkerk te Leeuwarden.
In zUn l aatste brief neemt Dick afscheid van zijn ouders en
verloofde Netty. Hij wa~ volkomen bereid te lijden en desnoods zijn leven te geven voor het Vaderland. Hij zag dat
als zi,in Christenplicht. want hij was een gelovige jongen,
met een zacht en bescheiden karkter, maar met een moed,
waar wij jaloers op waren. Een fijne vent.
Wij danken God voor wat Dick voor het Vaderland en voor
ons allen mocht doen en wc zijn er van overtuigd, dat hij
thans iuicht voor de troon van het Lam.
Geve God aan z(io Ouders en Verloofde de kracht om dit
verlies als Christenen te dragen.
TOM.

I

Hendrik Peter de Bie

Ge/uiilleerá 18-10-'++

.Jltphen aan dtt 'R.,i/11

T

oen ons land capituleren moc,t
voor den Duitsen overweldiger,
stond Hendrik de Bie al dadelijk
voor ogen, dat de vijand weer verdreven moest worden en dat daarvoor geen
offer te groot zou zijn.
Hij zag deze stri,id niet alleen als een
nationale strijd, maar ook als een strijd
om beginselen. Hij doorzag het ideologisch karakter no de tweede wereldoorlog. De Duitser ontnam ons onze nationale vrijheid, maar zou ook op listige
en geraffineerde, later op brutere wijze,
proberen ons van onze geestelijke vrijheden te beroven en de gronddagen vao
onze Christelijke samenleving te ondermijnen. Zo was voor Vader de Bie het
Ycrz:ct tegen den vijand geworden tot
een strijd tegen de anti-christelijke wereldmacht, belichaamd in het nationaalsocialisme.
Van het begin af zocht hij contact met
mensen, die hetzclfde wilden, en toen
wem1gen nog over verzet dachten,
maakte hij zijn plannen klaar Yoor de
tijd, dat de Duitsers het veld r.oudcn
moeten ruimen.
Hij verzamelde wapens, munitie en
springstoffen om ben daarmee afbreuk
te kunnen doen. Joden en onderduiker,
werden door hem ieholpen. lllcgale
lectuur werd op grote schaal verspreid
en geld daarvoor ingezameld. In zij,1
functie van besteller der Posterijen hield
hij verdachte brieven achter, gericht aan
de Ortskommandantur te Gorinchem.
Deze brieven w.erden geopend en dan
bleek het dikwijls, dat ze aangirten bevatten van personen, die de Duitsera <gevangen moesten nemen.
Die personen werden gewaarschuwd c-n
konden zo aan de klauwen van de SD
ontsnappen.
In September 194l kwam, toen hij gevangen genomen werd, aan dit werk e"n
einde. Na vonnis van het Deutsche Obergericht, werd hij op 25 Augustus J9H
te Utrecht gefusilleerd. Hij kon echtt:r
moedig de dood onder ogen zien, want
hij wist, dat hij de eeuwige vrijhei,f tr,1temoetiring bii zijn Heiland en Heer.
Na de bevrijding werden de stuffel:jke
resten te Nijmegen gevonden en ovl'rgebracht naar de Erebegraafplaats
,,Rusthof" te Amersfoort.
"Iedere morgen, als het licht komt
rijzen
op Hollands wei,
En elke avond, als het licht gaat
grijzen,
gedenkèn wij."
M .d. B.
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Verloren Stakingen
Het Centraal Bureau voor de Stotlttl•k beeft berekend, d•t
tr in de eerste helft van 1916 In ons laad 124 stakingen
iijn ultgcbroku met nlet minder dan 590.000 verloren arbcidsdagen. Een belangrijk deel hiervan kwam voor reke;.
ntn9 van de ze~liedenstaklng en de: daarcnt.e. gepaard gaande

•ympathie.,taklngen. Het aantal :gn. wl'de stakingen bedroeg
80 mtt 20 pct. van het vtrlore11 aantal arbeldsdagcn. Het
rtsu!taat was. dat 33 stakingen eindigden. :ond,r dat aan
ttn der els,n werd \'Oldaan: 30 eindigden met "" schikking.
Van een 32-tal stakingen Is de af'oop n:et bekend: 12 waren
•ympathlestaklngen en 17 liepen al rntt een volledig resultaat
tr.n 9ut1!te van de Wt.tknemtn.

(Weekblad "Trouw")
Geen prettig vooruitzicht
groenteboeren.

voor

onze stakende

•

Te koud voor een Duel
In Parijs hetft t!ch een geval v•n unstlge belediging voor•
gedaan. dat weer een~ als In oude tljden, zou gele:d hebben
tot een duel. Een kolonel had een advocaat beledigd. of
vermoedelijk omgekeerd. Hoe het :1/, men besloot te dutllertn. Secondanten en medici werden aangcwe:en. Het duel.
dat op het pistool zou ge:sc.hlcdcn. zou in de. ·ze:tr vroege
ochtend In het Bols de Boulognc op ten eenume pick gebeuren. Maar...... die nacht d•~lde het kwik :o laag. dat
belde tegenstandeu besloten het dc:e keer uit te sti,llcn. De
twist werd maar wij . vernemen ln de middag bij ten warme
haard en onder een borrel b~gelegd.

(.,Haagse Post").

Er blijken dus ook nog punten in het voordeel
van een strenge winter, als de onze, te zijn.
Liefhebbers voor cco duel met de "Zwerver" redaclie gelieven zich te melden v66r het kwik boven nul. komt.

•

Het Paard van Troje
Kort geleden reed bij een boer In Krcutb, Wurtea,bcrg (Oultsliand) een lastwagen voor. De chaulfeur vroeg den boer om
pumls•lc om een grote kist tot de volgende dag op t1ln
trf te mogen laten staan. Bij de aanblik \'ail enige clgaretten,
~

f.

wat de be:!tter van de boerde.rij r:rrott! a,:coord. Alleeu
de crfhond bleef merkwa>rdlg onru>tlg, hij blafte on rukte
aa111

::jjn kelt ng,

nadar

dt cbauff~ur weggc-rcd-tn

wa-s.

De-

bou bcgdn de :aak verdacht te vind<n en verwittigde de
polilfe. De kist werd geopoud. Men vond tr In - een
Jongtn man die met vuur" en ste:rkwepcnen w~!I '!ltg rrust.
Tijden• het vtrhoor b,kende hij. dat hil gewoonl1/k • nachts
uit xljn ge"ang..,,J.s kwam en diefstallen e_n roofovervallen
placht t< dMn. die btm samen met •ijll mcdepltcb1igen dikwlJ!s gelukt waren.

(,,Nieuw Nederland").
Zo'n ...... zwerver!
Zo schijnen dus ook buiten Nederland hmplcidingen te zijn, die baar plicht niet verslaan.

Zuivering

•

Het ligt In het voornemcu van den mlnlst« van Oorlog
maatregelen tt nemen tegen militaire autoriteiten. die In de
Mcidage• van 1910 In gebreke :ijo gebleve_o.
T,n aanzien van militaire autorHctten. dit wtltswa.ar ln
gebreke :ijn gebleven. maar niet vallen onder de strafwet.
zul de m;ohter Q\aatcegrlen nemen of bevorderen overeen•
komstlg de Bevor"llerlngswet voor de Landmacht 1902. c.q.
de Wet voor het reserve-personeel der Landmacht 1905.

(.,Parool'").
'l Zal wel "bevorderen'' worden.

. , , . en Berechting

•

19-t7 Is geen 1944. In 191-f geloofde men lo. het Verzet,
CJ1•n geloofde In de democratie. mu geloofde ht de vrij•
held. in de rech,en van den mens. en et bestond nog zoiets
al, eergevoel. In elk geval hielden diegenen hun mond,
die In dut dingen niet geloofden en die bun eer hadden
verspeeld Thans spreken ~e n(et allttn, 2e sc.bre.e:uwen, e.o.
bun geschreeuw overstemt alle.s. Als men het weekbl~d
,.Poroles Pr>nçalses" leest. waant men ilcb terug In 1~13......
Het uur der waakI>ambeld heelt geslagen. Als wc niet op·
passen, k3a b~t ons gcbcurt.n, dat we ·over één, twtc jaar
de Blauwbemden den bij de optocht ter ere van Jeanne
d Are ...... \Vanneer het zo ver gekomen Is. dal een _l_and•
verrader er op een vergadering prat op gaot, dat h~ bij
vecstek tcc dood veroordeeld is, en de rollttr hoort het
wel maar durft h•m niet arrestcreo. dan Is het tijd. d3t de
potrloUen aan bu.o vdllgbeid gaan deaken.

J. J.

Moret, na gevangenschap in het "Oranjehotel" naar Ouitsland overgebracht Na
in de buurt van Moabiet (bij Berlijn) gevangen gezeten te hebben, heeft hij ongeveer September 1948 gratie verkregen.
Later is hij naar het kamp Bergen-Belsen
overgebracht en nog in Maart 1945 gezien.
Echter nooit io Holland teruggekeerd. Iolichtingcn aan: D. C. van Leeuwen, Leeuwerikstraat Nr. 35, Woerden.
805 Edwin Brumback, (Amerika), die vanuit Engeland vloog in een bommenwerper B-24 en
vermoedelijk in Nederland is omgekomen.
Io.lichtirigeo omtrent ?ijn hegraaf!'laats aan:
A. Smit, Oosteinderweg 231 te Aalsmeer.
806 Tjeerd Visser, geb. 19 Maart 1910 te Ballum
(Ameland) en wonende te Darga (Fr.) van
beroep
Opperwachtmeester der Marechaussee. is van 8 op 9 September
1944
vanui1
Amersfoort naar Ncuen·
gamme vervoerd en is
daarna werkzaam geweest in Hüsum (Sleeswijk-Holstein) en begir
December
weer
naar
Neuengamme
vervoerd
aldaar 3 Januari 1945
overleden.
Wie
heeft
hem daar gekend en
weet iets van zijn laatste
levensdagen? Inlichtingen aan: T. · Visserde Boer, Heereoweg, Hollum, Ameland.

(P,motJeel gew aagd en aangt1bo,len pr.

f 0. /0 p. m.m.)

Mevr. H. A. Kwint Wiersum, ,,Schoooenberg" Velsen, zoekt met ingang van 1 Maart a.s. een flink
meisje voor dag en nacht, aangezien haar tegenwoordige hulp haar wegens huwelijk, oa 8 jaar gaat
verlaten. Prettige werkkring verzekerd. Drie schoolgaande kinderen, kinderjuffrouw aanwezig. Mooie
zit-slaapkamer op het Zuiden.
Vervolg van "Sprttkbuia"

gen en iemand vao de O.D. een legitimatiebewijs van
,,Trouw" zal vragen, ontvangt een lid van de "sabotagetroepen" een ander legitimatiebewijs als dat, wat
daarvoor bestemd is.
De ervaring heeft ons intussen na de bevrijding voldoende geleerd, dat er ten opzichte van de werkzaamheden in de bezettingstijd grote misverstanden
heersen en het is genoegzaam bekend, dat er honderden voorhrelrlet'I in deze tijd iijo te noemen va.o
verzetsmensen uit b.v. de B.S., die menen. (misschien
wel te goeder trouw) dat zij tot de K.P. behoren.
Aan de naam van de K.P. is na de bevrijding ook
dikwijls grote schade gedaan door lieden, die zich als
K.P.-er uitgeven eo zich niet overeenkomstig de mag ik het zo noemen? - ,,K.P.-staoding" wisten te
gedragen.
Hiertegen wordt door ons zoveel mogelijk gewaakt
en met de volste waardering voor een ieder, die:, in
welke vorm ook, tot verzetsdaden is gekomen, kunnen wc ze daarom niet altijd in de registratie van
de L.K.P. opnemen.
Ik geloof, dat Clara de benaming "September-artistcn" niet anders heeft bedoeld, dan in de bov,·nbcdoelde zin.
Zo was het ook steeds in ,.De Zwerver". \Vic het t<·.gendeel denkt, moet ons dat dan maar uit de puLlicaties in "De Zwerver" aantonen.
.,FRITS''.

-

OPROEP
Hij, die zich in 1942 onder No. 550 als gevangene
in 't kamp Amersfoort bevond, wordt dringend
verzocht zich mondeling of schrirtelijk met de
P,R,A. te Assen, Stationsstraat 23-25 in verbinding
te stellen.
Het Hoofd van de P.R.A.
distr_ict AL~~A;-\R,_ verzoekt tW'i.~l\'*'="''
een ieder, che ml1chtmgcn kan ~h
verschaffen over VEENSTRA. (,.
ANNE, geboren 18-11 - 1805 tt
Ooststellingwerf, her. veenarbeider, tijdens de bezetting
hulpagent bij de Arbeits Konlroll Dienst, won: te Zwartemeer, gemeente Emmen, dit
schriftelijk of mondeling tt"
willen melden aan het Hoofd :.
van de Recherche te Zaandam. Parkslraat 74, telefoon
K. 2980-2009.
Veenstra voornoemd heeft als bewaker van het
kamp "Erica" te Ommen dienst gedaan van September 1942 tot Mei 1943.
Daarna was hij als hulp-agent bij de A.K.D. te
Ommen, o.a. belast met het arresteren van onderduikers en Joden.
Vandaar werd hij overgeplaatst naar Den Haag,
vervolgens naar Zaandam, alwaar bij diensten
verrichtte voor de Arbeidsbureaux, speciaal voor
het arresteren van onderduikers.
Na ongeveer een half jaar volgde overplaatsing
naar Midddhurg io rle zelfde functie tot Jt1li '44
en vandaar naar 's Hertogenbosch tot Sept. 'H.
Hij volgde een opleiding te Schalkhaar bij hc:t
Politie Opleidings Ba tal jon, later Politie Vrijwilligets Bataljon Nederland. Vanaf Maart 19-15
heeft h(j tot aan de capitulatie diensten verricht
bij dit bataljon in Barneveld en drie weken in
Rotterdam, gekleed in Duits uniform.

.... een speelgoedmagazijn In Groningen
KP-speelgoed verkoopt,
... . m en daarvoor reclame maakt met dé
slagzin: met speelgoed KP, is oÓk Uw baby
tevree",
. ... het destijds voor onze KP's minder eenvou dig was aan speelgoed te komen,
.... wij onze baby's bij voorkeur niet met
zulk speelgoed laten spelen.
.... er in Rotterdam een LKP-garage bestaat.
.... er blijkbaar in Rotterdam zoveel KP-ers
in auto's rondrijden, dat het de moei~e
loonde, daarvoor een speciaal garagebed r ijf te openen,
.... wij vol ongeduld wachten op het ogenblik, waarop ook de LO-ers hun eigen
garage-bedrijf zullen hebben.
Het 'Hoofd van Politieke Recherche te Haarlem
verzoekt, eventueel via telefoon no. 21481, inlichtingen omtrent de verb!Ufplaats en gedraginl?'<'ll
van Pieter Langeveld, geboren 11-9-1894 te Velsen, laatstel(jk wonende te Bussum.
Omstreeks l 940 organiseerde hij in Ncdcrlantl
het N.S.K.K., met welk Korps hij later in België,
Frankrijk en Polen werkte.
Verschillende leden zouden door hem onder allerlei voorspiegelingen voor het N.S.K.K. zijn
aangenomen. Voorts was hij in 1942 inkoper voor
de O.T. te Brussel en wordt hij verdacht van
verraad.

Geef "De Zwerver" a an e en van Uw k ennissen ter inzage en laat hem(haar)
onderstaande bo n lng'ev uld zenden aan de administratie van "De Zwerver",
Prins Hendrikkade 152 l e Etage, Amsterdam.

(.,Le Populaire").

N aam:

En dan :i;ijn er nog mensen, die klagen over de

Adres:

berechting bier in Nederland!

Plaats :
Provincie:

Hoe ouder, hoe gekker
!u Boston liggen een man van 85

t!I

,n het :le.ke-nbuJs met meswooden,

na c:en hui!t.'lik~ twist~

ujn 81-jarige vrou~

De man stnk eerst tljn vrouw en daarno zi,b:elf. omdat 1ij
hem ervan beticht had. tl•n pond suiker te bebbett gtgevcn
a.ln ~to andere. 80.-Jarlge. vrouw. teneinde haar gunst tit
wrnne-n.

(,,Dailly Express").

Na het zoete kwatn het zuur.

Ingang abonnemen ts:
Abon nementsgeld ..,.rc;;d t p er gir o/postwissel/of bij aanbiedin g v an e en postkwitantie betaald.
Giro n ummer 109588 t .n .v. LO.-LKP-Stichting .
(Doorhqlen w at n ie t verl ang d w o r dt).
Nieuwe abonnementen kunnen op elke w!l lekcurlgc datum Ingaan; voor ;ovtr de nummus voorradig ,IJo, oot
mt< terugwerkende kraeht, docb aileen aan het elod vao een kalenderkwa:toaJ vervallcu,
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iets verovert sneller de wereld dan een
melodie.
In onze , radlo-actleve" tijd wordt de
nieuwste schlager vrijwel tegelijkertijd in
New-York, Parifs, Kaapstad, Brisbane en
Yokohama populair.
Daarmee tekent zlch ongetwijfeld ook de
vervlakking van onze tijd scherp af. Toch
bewijst het tevens de pakkende, magnetische werking van de melodie.
Een melodie hecht zich in ons onderbewustzijn. Soms kun je een eens beluisterde wijs
vergeten tot plotseling weer enkele tonen
ervan naar de oppervlakte komen en je je
ongewild en ongezocht weer het geheel gaat
bewust worden. En dan komt ze telkens en
telkens weer naar boven. Zo sterk kan dat
zijn, dat je er soms een beetje nijdig om
wordt, dat het als maar in je blijft nazingen
en je het niet kunt kwijt worden.
In dat opzicht is de melodie sterker dan het
leger van den wereldveroveraar.
Ze werkt sneller en succesvoller. Heft weerstanden gemakkelijker op, roept minder
weerstanden in het leven.
Het is dan ook niet verwonderlljk, dat ook
1deologiën gegrepen hebben naar het machtige hulpmiddel van de meeslepende melodie en daarmee verbonden liederen.
Spreli:eade voorbeelden daarvan zijn de Inlenlalionale en. het-li_or~i Wessellied.
De meeslepende wijs van de Socfäfisttsch&
Internationale sprak over heel de wereld
sterker tot de verbeelding van de arbeidersmassa dan duizenden redevoeringen van
volksredenaars zouden kunnen doen. De
felle strijdroep van het lied bracht dikwijls
de zangers als in een delirium, waaruit de
revolutionnaire daad geboren werd.
Niet anders was het met 't Horst Wessellied.
Wie in de jaren voor de oorlog het Duitse
volk in de avonduren langs de boorden van
de Rijn geschaard heeft gezien, terwijl vuurwerk de wijnbergen in vlam zette en toen
het Horst Wessellied beluisterde, wist, dat
die vlammengloed van de Rijnoevers eens
Europa met de ondergang zou bedreigen.
!Doch zo goed als de melodie en het lied
den mens tot de waanzin kunnen drijven,
kunnen zij ook het beste, dat in den mens
sluimert, doen ontwaken.
Waarin vond een man als David meer zijn
kracht, dan juist daarin. Wanneer vond een
Christen martelaar sterker de nabijheid
Gods dan in de klank der geestelijke liederen. Zo was het in de tijd van Keizer Nero.
Zo was het ook in de tijd van Fuhrer Hitler.
Als ge zelf de gevangenis of het concentratiekamp hebt meegemaakt, behoef ik er u
niets van te vertellen. En degenen, die daar.
voor gespaard bleven, kunnen er ongevraagd en ongezocht nog dagelijks de getuigen van horen spreken. Het was iets,
dat vele niet.Christenen, die daarvan ge-

LIE
tulge waren, dikwijls tot jaloersheid, Ja
meer, ook tot God bracht.
De schone Koorzangen in de Rooms.Katho.
Ueke Kerk spreekt ook tot het hart van den
niet-Katholiek. En de gemeentezang in onze
Protestantse kerken heeft ongetwijfeld ook
haar bekoring voor den Katholiek. Uitvoeringen van de Matthaeus-Passion trekken
telkenjare een grote schare niet-gelovigen.
En bij de Evangelisatie-arbeid heeft het
geestelijk lied reeds een plaats veroverd,
die van grote betekenis is. De afgedwaalde
wordt dikwijls het eerst en het meest getrokken door het lled, dat zijn moeder eens
voor hem zong.
Wanneer voelt een volk zich meer één dan
bij het zingen van het volksliedî Hebt ge u
nooit een ..brolc uit ç\fl keel geslikt. wanneer de duizenden 01 • WIihelmus aanhieven bij deze of gene plecbtlgheidt En doet
de Engelsman dat niet als het, .,God save
the King" weerklinkH Weerspiegelt het oog
van den Fransman geen geestdrift, wanneer
hij zijn "Marseillaise" aanhem
En hebt ge in uw jeugdjaren niet volop
geno!Pn, wanneer ge op de Bondsdag van
uw Jeugdbond gezamenlijk uw Bondsliederen gezongen hebB
Wanneer ervaart ge sterker de eenheid
van het Christendom dan op het Kerstfeest, wanneer tot in de verste uithoeken
van de wereld dezelfde melodie van h~t
,,Stille Nacht" en het ,,Vrede op Aarde" weerklinkenî
Ge zult me dat alles toegeven, doch u verwonderd afvragen, wat het voor zin heeft
dit alles in ons blad aan de orde te stellen.
Die zin is er.
.
En het was een opmerking van Frits de
Zwerver, die me ertoe bracht daarover te
schrijven ditmaal.
Het was hem n.l. bij verscheidene van zijn
spreekbeurten als een leemte opgevallen,
dat wij geen liederen uit de bezettingstijd
kunnen zingen, omdat daarvan nog geen
toonzettingen zijn of omdat deze nog volkomen onbekend bleven.
We hebben ongetwijfeld uit die jaren van
druk, strijd, geloof en overwinning prach-

DE EERSTE
Vrijdar. 21 Februari j.l. ging een echte koerierster op een fiets m,t echt, banden naar het
/lalns So"llstdjjk, om daar aan onze jongste prinses een echte "Voorloper", 't eerste exemplaar
van "Den Vijand Wederstaan", te overhandigen.
Ja, lezer, zo u het. 't EERSTE boek aan de LAATSTE inschrjjfster. Niet fair tegenovM nlli.
anderen, die al zo lang wachten, maar ze is nog zó 1<lein, dat haar dat gegtmd moet worden.
Boze longen zouden kunnen beweren, dat 't zo lang geduurd heeft met de Voorloper, omdat
we op hel Prinsesje gewacht hebben.
Weerleg die laster, 't is niet waar. Daaraan heeft de kleine MMjjke in ieder geval geen
scl,uJd.

Ug proza overgehouden. Proza, dat biJ
goede declamatie, ons ontroert en de betekenis van deze jaren voor ons doet herleven. Doch weinigen ~ het gegeven proza
op de Juiste wijze te doen spreken. En zelfs
waar dat gebeurt, verwaait het sneller dan
de melodie, waaraan men zoveel meer hou.
vast heeft.
Er zijn weinig dingen, waarover wlJ het zo
eens zijn als over de noodzakelijkheid, dat
ons volk de waarde moet leren zien van
de strijd, waartoe God ons in de achter.
liggende Jaren riep. Met dat doel willen
wij historie schrijven. Doch willen wij dat
bereiken, dan Is het eveneens noodzakelijk, dat er melodieën komen, die als dra.
gers van hogere waarden weerklank zul.
Jen vinden bij ons volk.
Dat kan men niet foreeren.
Zomin als het proza geforceerd Is, dat blf
het barnen van de nood door hoger kracht
tot aanzijn werd gebracht. Daarin treft men
dikwijls een zuiverheid, die alleen verkregen kon worden omdat het door alle fll.
ters van Gods beproevingen heen uit de
rotswand werd geperst.
Daarom Is bij ons ook niet de gedachte
gerezen om b.v. door middel van een prijs.
vraag tot toonzetting van proza uit onze
verzetstiJd te komen. Wij vrezen, dat te
veel maakwerk de zuiverheid van hetgeen
wij bezitten, zou gaan schaden.
Slechts weinigen heeft God de gave 9"eschonken de melodie te kunnen scheppen,
waarop de gedachten tot ons komen van
hen. die door Zijn hand waren toebereid
om tot Zijn heerlijkheid in te gaan.
Wij vragen geen strijdliederen, waarop een
toekomstige generatie kan marcheren naar
een v.plgende oorlog.
Geen klanken, die de bloedrode vlag van
de revolutie zullen verzeilen.
Er Is slechts hoop In ons hart, dat er een of
meer kunstenaars zullen gevonden worden,
die aan snaren en toe:-sen de klanken zullen kunnen ontlokken, welke het afscheidslied van den martelaar voor ons zullen
doen leven.
En mocht ge een lied en een melodie ho.
ren, die U treffen, houdt het niet voor
uzelf. Stel er ons van in kennis.
Ad.
gc'.~IK:).ic::::::.::X:~:IC
,.Dl ZWDVlll"
Aboaaemeabprq1 f 1.58 p. kwart.
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EN HIER EN DAAR

CONFESSIONEEL- OF NIET?

De

oorlog beeft ons in veel dingen de ogen doen
opengaan.
En wel vooral hierin, dat de opvoeding tot goed,karak
tervol staatsburger gefaald heeft bij - ontelbaarvclen.
De oorzaak ligt primair in het gezin, de basis en enige
bouwsteen der maatschappij.
En gedurende hoeveel generaties is dit reeds zo?
Langzaam echter breekt het besef door, dat bij de huidige
maatschappelijke structuur het gezin zijn opvoedende
taak niet geheel en al meer aan kan al blijft dit ontegenzeggelijk de beslissende factor. Maar hulp en steun
van andere organen is van grote waarde.
'Yanneer dan straks met st~atssubsidie een jeugdbcwegmg zal ..starten, welker doel op de eerste plaats zal
11:1.oet!o ZIJD: ,,Karaktervorming", dan zal zich onmiddell1Jk als eerste vraag naar voren dringen: Confessioneel
"
georiënteerd of neutraal?"
Wanneer wij, het doel karaktervorming in het oog houdend, de geschiedenis van de laatste oorlog nagaan, vinden wij in het verzet en bij de verzetslieden individueel
een duidelijke en grote invloed van een geloofsbelijdenis.
Ik neem dat in de wijdste zin, zo zelfs, dat als iemand het
werk der communisten naar voren zou willen brengen,
ik niet zou aarzelen als mijn persoonlijke mening uit te
spreken, dat ook voor deze verzetsmensen hun ideaal een
geloof was, waarvoor zij het hoogste offer wilden brengen.
Beschouwen wij de acties van Synode en Episcopaat en
hno krachtige, haast uitdagende houding jegens den. verdrukker, dan is dit de houding van den held, die in
stilte reeds het hoogste offer gebracht beeft.
Nemen wij kennis van de laatste woorden van het overgrote deel van de gefusilleerden en van de levenshouding van de groten uit hd verzet, dan vinden wij een
diep godsdienstig besef als basis en drijfveer van hun
werkzaamheid en ook hier de volledige offerbereidheid.
Zegt het ook niets, dat volgens de archieven van het
rijkscommissariaat op de confessionele universiteiten en
Hoge Scholen, respectievelijk in Nijmegen, Tilburg en
Amsterdam, slechts 0,3~2,2 en 2, l procent de loyaliteitsverklaring tekenden, terwijl aan de "neutrale" Universiteiten in Delft, Utrecht, Amsterdam, Wageningen,
deze cijfers waren: 26,4, 12,4, 22,5 en 15,6 procent.
En hierdoor heeft de confessie als basis van karaktervorming voorgoed en onomstotelijk niet alleen haar goed
recht, maar ik zou haast zeggen, ook haar onmisbaarheid bewezen.
Met dit laatste bedoel ik, dat men zonder confessionele
basis ook wel maatschappelijke deugden kan aankweken
in en voor rustige tijden, maar alleen het geloof zal de
bergen verzetten.
Zo zal dus ieder in zijn omgeving de contacten moeten
zoeken. die nodig zijn, om straks klaar te staan.
En juist in de oud-illegaliteit kunnen mensen gevonden
worden, bezield met het ideaal een beter Nederland
te bouwen, maar ook - en dit is van belang - mensen, geschikt om samen op te trekken, ondanks verschil
in confessie. Zoals in bezettingstijd!
Wie geschikt is, hij kenne zijn plicht. JULES JANSSEN

Ook Gerardus Mooyman
neemt de benen.

HERDENKINGSJRANEH ...
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en kan jaloers zijn op mensen, die in aangrijpende bewoordingen kunnen schrijven.
Zou ik over deze begaafdheid beschikken, dan liet ik niet
na de ontzaglijke nood te beschrijven, waarin zich ons Nederlandse volk, na de oorlog, bevindt. Een "nood, die, naar mijn
oordeel, nauwelijks is te vergelijken, met wat wij gedurende de
jaren der bezetting in dit opzicht moesten doormaken.
Welzeker, ook toen was de nood hoog gestegen, doch ze was
van een ander, misschien meer materieel karakter, dan in de
tijd, waarin wij thans leven.
.
En het zou niet in de eerste plaats mijn ideaal zijn, deze nood
als zodanig te beschrijven of te analyseren, neen, ik zou woorden willen zoeken om ons volk tot bekering, tot inkeer te breneen.
De geestelijke armoede van ons Nederlandse volk kan een mens
soms naar de keel grijpen en we vragen ons af of er iemand
m ons vaderland is, die een uitweg uit deze ellende zal wijzen.
De armoede van ons volk is weer eens in heel bijzondere mate
gedemonstreerd geworden, toen allerwege de aankondiging
kon worden gelezen, dat verzetsliteratuur met vijftig procent
korting werd uitverkocht.
We ontlenen over dit onderwerp aan "Het Parool", onder het
opschrift "De vergetenen" het volgende:
.,Vijftig procent korting op verzetsliteratuur!"
Het bord in de étalage van den boekhandelaar is geen bord,
het is een mes, dat in duizenden Nederlandse harten snijdt.
Het is de belichaming van het Koninklijk woord van de
Oudejaarsavond: er zijn er zovelen, die al zoveel hebben
vergeten. Het is een bekrqning van anderhalf jaar bevrijding, waarin het een bedenkelijke zaak is geworden aan
het verzet te hebben meegedaan. Het is de schimpscheut van
een vergeetachtig volk aan het adres van hen, die wij met
een gemakkelijk gehanteerd woord "nagelaten betrekkingen"
noemen.
.,Vijftig procent korting op verzetsliteratuur!"
Aan de Apollolaan, in het Weteringplantsoen, langs de Ringdijk waaien dag aan dag Nederlandse vlaggen halfstok, als
teken van eerbiedige rouw over honderden jonge Neder !anders die, in het aangezicht van het vuurpeloton, manmoedig rechtop stonden, zonder blinddoek. omdat zij in hun
laatste seconde achter de dood de Vrijheid wilden zien.
"Van velen hunner kent gij niet de namen: toch vielen zij
voor óns, voor û, voor mijl" Aangemoedigd door hun Londense regeerders, gehoorzaam aan de stem van hun geweten, hun Koningin, hun wettige overheden, weerstonden zij
den viJ1:md, zochten hem op 1n z1Jn bolwel'ken, v"@f!Jc!élden
zijn bedoelingen doorkruisten zijn plannen. Zij waren het
wier namen het boek der Gestapo vulden...Hun legers kenden rang noch stand. 't Verschil viel weg, slechts éne band
verbond hen allen, groot en klein: zij wilden helpers, strijders zijn: zó trokken ze op en vochten, het leger der gezochten."

We komen bij Den Doolaard ergens deze smartelijke regels tegen:
Dit Is het lot der partisanen:
Tien regels in 't geschiedenisboek
Een kuil in een vergeten hoek
En hier en daar_ herdenkingstranen.
Wie over vijf en twintig Jaar,
Als straten naar ministers heten
Kent nog den man, die heeft gesmeten
Die eerste bom, in 't eerste< jaar?
Den Doolaard heèft het niet overdreven gezien, toen hij tot het
dichten kwam van deze meesterlijke woorden.
Of bij echter met vijf en twintig jaar niet wat al te optimistisch
is, vragen wij ons, in het licht van het bovenstaande, met een
bezorgd hart af.
Over enige maanden zijn we weer in de maand Mei, de maand
van de herdenkingen.
In de Nederlandse dagbladen zijn de officiële herdenkingsdagen
reeds nu aangekondigd.
Herdenkingen zijn goed en noodzakelijk.
Maar wat te denken, van een volk, dat nauwelijks, of geheel niet
weet, wat herdacht moet wordenî
Wat te denken van een volk, waarvoor de literatuur over het
verzet, met vijftig procent korting aangeboden, nog maar weinig
aantrekkelijk blijkt te zijnî
Wat tè denken van een volk, dat mogelijk nog wel herdenkt,
maar het - God vergeve het ._ hierbij meent te kunnen latent
'k Ben bang, dat ons volk meent, dat zij met een enkele herdenking zijn plicht beeft gedaan.
'k Ben ba~g, - de tekenen wijzen het wel heel bijzonder uit -.
dat ons volk bezig is te vergeten.
'k Ben bang, dat ons volk voorbijgaat aan de nood en de eenzaamheid, aan het verdriet en de rouw van zoveel vrouwen, die
een onherroepelijk verlies hebben geleden.
Laat het voor ons verzetsmensen, een aansporing te meer zijn,
onze PLICHT tegenover deze vrouwen te verstaan, gedachtig
aan de, veelal onuitgesproken BELOFTE aan onze vrienden, die
sneuvelden in de verzetsstrijd.
Laten bovenal - en dit is wel het meest waardevolle - onze
voortdurende gebeden hen vergezellen.
,,FRITS".
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Er is één toko in Semarang, waar je citroen kan
drinken mèt koolzuur. Het prikkelt al zodra de
djongos de fles van bet dienblad neemt. De fles
is bedauwd, zo uit de koelkast. Je· ziet de bellen
al in het gele sap. En dan het schuimen in het
glas en de spatjes, die naar buiten springen. Ze
kietelen je neus, en de eerste slok, die langs je
tanden speelt, over je tong, is plezierig als ern
Hollands regenbuitje na drie dagen hittegolf. Het
scherpe genot van één minuut na de flauwe smaak
van vele weken.
Komt 't nou door de pemoeda's, of door dit pokkenland? die laffe smaak .... zegt je lotgenoot
naast je, terwijl zijn rieten stoel piepena onder zijn
benen zucht. De stakkerd. Hij slurpt koffie en die
is goed, maar .... - Nadorst? Pien in 't heufd?
vraag je als de dokter. Nee, ik was gisteren 20
serieus: 'n avondje kamermuziek van 't Houvastkwartet, je weet wel. Ja, of je dat weet. Zo dor
als de afgedankte films, die elke week in alle
drie de bioscopen draaien. Zit de zaal in hermetische duisternis ep vergeet je al die goeie gezichten van elke dag, ctan draait er een stuk oorlogstoneel, waarbij zelfs Goebels moet vloeken in
zijn graf, of het is een paradijselijk propagandabeeld van Australië met zoete teksten, die alle~
doen vergeven. Let us forget.
- Wat denk je van vlinders vangen ID niemandsland? vraag je opbeurend. Zou het even ·,pw~ndend zijn als de postzegels, waar iedereen zich
nu aan vergooit?
.
Maar je krijgt geen antwoord, want onze v1<·r
oren worden opeens gevuld met: Terang boelan,
gezongen door een stem als die van de kat-ophet-dak-in-de-maao, begeleid door vaag tamtamgédoe, met es-as-es-as-gejuich er bovenop om het
rythme toe te spitsen. Op het trottoir, bij de
bloempot met de verdroogde palm, hurkt 't groepje
als een vlooiende apenklit. De zingende donna
sluiert haar slendang om een geknakte heup en
lokt met ogenwit en speldengoud.
Het is de mislukte caricatuur van een droom:
gamelan in de kraton, vorstelijk wajangspel. Dit
spook duikt overal op waar je rusten wil, voor
de loko, achter de kwartieren, zelfs onder de waringin. Es-as-es-as. Zo haalden onze vaders adem,
vierhonderd jaar geleden, in hun belegerde vestingen, waar de schemer samen sloop met regen en
mist.

De aarde draait.
Wat betekent ons vestinkje op een planeet, die
door de wereldruimte wentelt in een nevel van
ongebreidelde atoomenergie? Het is een stofje .1/l
de wolk, die sedert de ontploffing boven H1rosJ!ma uitslaat over de aarde en weg zal dreunen buiten onze tijd., - - ~ -

Wij werden in vijf jaar gewurgd, en vochten
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verbeten, tol wc bij de laatste rocnel ons hebben losgerukt, en adem zogen, hijgend, adem,
open. Nu gaan we op de toppen leven, waar de
dampkring transparant is als morgendauw. Maar
wat er wroet, ondergronds, in die korst, waarv.an
we de wonden wilden sluiten, is vuiler, dan het
vuur, waardoor we zijn ge,;,.engd: het is een walm
van wantrouwen en een lavavloed van laster.
In de haven van Brisbane liggen Hollandse schepen en sparen hout om dan, in de schemer, het
anker te lichten, onopgemerkt.
In de New-York-Times adverteert de president
van een kurkconcern: -LabQr: stop strikes, Management: pay employees. Government: trust us.
In een bos ten Zuiden van Praag stelen drie
Amerikaanse ingenieurs met de hulp van een
Duitsen krijgsgevangene de staatspapieren van
Tsjecho-Slowakije.
.
Uit Frankrijk ontvlucht de groot-moefti van Jeruzalem.
Italië proclameert de republiek. Uit het puin van
Warschau stijgt nog de stank van honderduizend
ongevonden lijken.
De USA bouwt aan haar bases van Dutch Harbour tot Hollandia en worstelt met de Sovjets
om invloed over China en Japan.
Het Britse Rijk wankelt van Caïro tot Singapore, tuwijl de Russen over Azerbadjan in Perzië dringen.

door Jot Po/ma,,

En dwars door Europa van Stcttin tot Triëst sluit
zich het ijzeren gordijn tussen West en Oost.
Wanneer komt .de God der Wereld, zoals Robert
Hugh Benson hem zag, om na de laatste slag van
geel en blank over de as van Jeruzalem te rijden?
Op een molen in Waardenburg waait de vlag. De
hruggrn zijn hersteld over de rivieren. Walcheren is ingedijkt. Weer spuien de sluizen van de
Afsluitdijk. In de mijnen wordt vijf-en-dertig-duizend ton per dag gekapt. Over tachtig procent van
het lijnennet rijdt elke dag de trein. Het telegraafverkeer is uitgebreider dan het was. De KLM
vliegt op New-York en Batavia. De pioniers van
deze jaren zijn stug als de Geuzen en gevat als
de kooplieden van de Gouden Eeuw.
Holland draait mee. Op eigen kracht.
M:tar hoc wordt die dadendrift geremd door ach
terdocht. De Minister van Landbouw slaat den redacteur van de Nieuwe Langedijker Courant op
zijn bek, omdat deze hem beschuldigde van moffenvlcierij. De helden, die zwegen en deden in
dagen van verzet, roddelen als Snip en Snap ovt'r
hun Mercedes-Bcnz. De havenwerkers staken, totdat de stcunkas is uitgeput.
Officieren, die "onderduiken" - zelfs de klank
van dit woord stompt in deze hersens af -. worden niet voor het vuurpeloton gezet. En zij, die
met gevouwen handen hoichddcn, hebben ons
volk weer in de hokken gedrongen, waar het po
litieke merk de letter draagt van dit of dat gl"loof. Zo zeker als dit volk is in zijn daden, zo
zwak is het in zijn woord.
Het woord. Na V.J.-day werd de geallieerde legerleiding verkeerd ingelicht over Indonesië. Over
de officiële rapporten, die naar Nederland werden gezonden, toen dë verbinding was hersteld.
werd geen verklaring gegeven. In de pers werd
een uiteenzetting van de situatie toegelaten gebaseerd op citaten uit deze of gene brief. Teg~n de
laffe houding van Australië werd niet geprotesteerd, evenmin als tegen de Amerikaanse sensatie-campagne. Heel de Grote Oost staat op tegen
het Djocja-regiem, maar Ancta zwijgt. Elke grasgroene soldaat op Java iiet, hoe dit volk van
veertig millioen wordt verslonden door de Repoeblik, maar de ogen der wereld zijn blind. We
werken, "en wachten elke kans om meer te kunnen
doen: wij winnen vandaag. We fitten naar binnen en zwijgen naar buiten: wij verliezen morgen.
Ook Indonesië draait mee. Fataal. Na tien maanden overleg zijn de Nederlandse voorstellen onaanvaardbaar en de Indonesische tegenvoorstellen ook. Ondanks Haagse critiek blijft van Mook
het medium, ondanks Djocja-critiek blijft Sharir
dit ook. De Chinezenmoord in Tangerang, het
banditisme op Sumatra, nu ja. . . . wat frisse copic
voor een wereldpers, die na de oorlog zo dor .1;ou
worden als een feuilleton. Totdat de ontvoering
van Sharir, zijn bevrijding, de opstand in Solo c-n
Soekarno's dictatuur als een steekvlam door de
nevel schieten. Zal de Repoeblik verstikken in
eigen bloed? In de Grote Oost geeft SEAC het
gezag terug aan Nederlands bestuur en op de bergen van Celebes leggen twee-en-vijftig afgezanten
de basis voor het rijksverband.
Het Rijk. Wat een ruimte in dit woord. Het Rijk
der USA.
Nee, dat klinkt niet. Het Rlik der USSR. Ook
niet. Het Romeinse Rijk, het Rijk van Alexander.
het Hemel,e Rijk.
Ja, de geschiedenis maakt van een plekje op onze
planeet een RiJk. Eens zullen de USA en de
USSR de grootste rijken der aarde zijn. . . . geweest. En dan draait nog dat polderlandje aan
de Noordzee mee. En door de nevel van atoomontploffingen bloeien toch de waterlelie en de
paardebloem.
(Wordt vervolgd) .
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Is Zondagavond. 'k Zit bij de kachel

en peins. Buiten is het winterig koud. Ik
denk terug aan lange avonden in de
voorbije oorlog. Ik ga in gedachten maar
steeds terug. Ik doe er verkeerd aan,
tenminste tot op zekere hoogte en
toch. . . . ik kan er niets tegen doen.
Was die tijd niet veel mooier dan de
hedendaagse?
Als ik 's Zaterdags de In Memoria
lees en ik zie de foto's, dan gaan mijn
cedachten als vanzelf terug. Er zijn
er bU, die me glimlachend aanzien; aan
de lach kan ik soms zien wat ze op dat
moment gedacht hebben.
Flinke, stoere boeren zie ik er bij, die
rne aankijken met een glimlach vol binnenpret, met ogen glinsterend van jolijt,
Of magere, doodgewone jongens, die er
eigenl~jk maar teer uitzien, zodat iemand,
die het niet beter weet, de indruk krijgt,
dat dit nu een type is zonder durf en
courage; iemand, die nooit en te nimmer illegaal zou gaan werken. Veelal
was juist dit het grote voordeel voor
dien knaap; hiermee en hierdoor misleidde hij velen. Onverwacht kwam de
aanval en van een kant, waar niemand
die verwachtte. $ij het zien en lezen
van deze In Memoria dwalen mijn gedachten af naar anderen, die er nog niet
bU staan deze keer, of die er reeds bij
~estaan hebben.
Mannen en jongens, die streden en leefden in de omgeving, waar ik ze kende
en meemaakte. Mensen, die alles offerden voor vrijheid en recht. Ik denk aan
ontroerende momenten, waarvan ik nu
no~ een dikke keel krijg, maar ook
geestige momenten, die in mijn herinnering nog nalachen.
De toekomst, de gouden tijden, waarvan wij droomden, wat. is er van terecht
gekomen? Is er van veel beloften en
duur gezworen eden ~ iets uitgekomen?
Uitzonderingen bevestigen de regel! En
daarom ga ik teru~ naar het verleden.
Daarom ben ik blij, dat ik toch altijd
mi.in herinneringen houd. Herinnerin~en, waar niemand aan kan komen, en
die mooi en zoet zijn om te overdenken.
Zo mijmer ik verder en kom dan vanielf weer bij de hedendaagse tijd terecht.
ToornÎK denk ik aan een werelc:l, die
snel vergeet. En Mcef het dan nogmaar
bij ver~eten alleen, vaak wordt er tot
dank nog met modder gegooid, ja gesmeten! Veel van het werk, dat gedaan
werd met heilige overtuiging wordt
ver~uisd en afgebroken, • er wordt icschimpt én vcr~eten !
Ik verafschuw zó'n wereld!!
Als vanzelf kom ik terecht bij ...• mezelf. Neen, lichimpen en schelden doe ik
niet. Maar wat doe ik dan wel? Doe ik
werkelijk wel iets? Ga ik wel eens naar
de achterblijvenden toe, zo eens op een
avond, om eens te praten over vroeger
en ûVer de gewûne, heel gewone din~en? VraaK ik wel cena: waarmee kan
ik helpen. wat kan ik Yoor jullie doen?
Ik ontdek, dat hetgeen ik doe maat
bitter wcinir ia en als ik zelf niet,
doe? Is mijn toorn billijk ontstoken?
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oorlogsjaren op hun zolderkamertje blijven zitten,
hebben zich maandelijks door de L.O. hun bonnen,
door het N.S.F. hun bijdragen (als ze die nodig hadden) la!en thuis brengen en zich braaf laten verkassen als er ,;Dicke Luft" was of als een van de te vele
ingewijden weer eens te interessant had willen zijn
tegen een praatzieke Tante.
Naast degenen, die op hun onderduikadres productief en nuttig werk verrichtten en zodoende geestelijk fit bleven zijn er velen geweest, die verrijkt met
een nieuw P.B. weer gewoon aan het werk gingen.
Zij kozen zich tot motto: ,,Hoe normaler je leeft, hoe
minder je opvalt" en zijn daar doorgaans wel bij
gevaren.
Anderen wisten, doordat een contact op het Bevolkingsregister hun Persoonskaart door een Arische
P.K verving, weer als gewone mensen te gaan leven,
huizen van evacuatiecommissies toegewezen te krijgen en gemengd te trouwen. Niet, dat dit alles zo gemakkelijk ging, want de P.K.'s waren precies geteld
en soms moest dan weer een ander contact in een
uithoek van het land eerst een blanco P.K. organiseren. En als dat voor elkaar was, merkte je soms,
dat hij in plaats van een gele mannenkaart een grijze
vrouwenkaart te pakken had en dan kwam er dikwijls weer een nieuw contact aan te pas. En dan
duurde het vaak lang door het grote aantal tussencontacten, zodat je begon te wanhopen en een
andere organisatie te hulp riep. In dat geval kwam
het voor, dat men op het Bevolkingsregister tot zijn
stomme verbazing ontdekte, dat je twee keer ingeschreven stond.
Als alles eindelijk voor elkaar was, zo tegen de tijd,
dat geen jongere meer veilig over straat kon, was
je er nog niet.
Ik herinner mij, dat de gelukkige bezitter van een
nieuw P.B. op een nacht gesnapt werd bij het bomen
rooien en op het politie-bureau te horen kreeg van
een ,,goeden" agent: , Met Uw uiterlijk en vooral met
Uw P.B. zou ik maar zorgen niet in de handen van
de Duitsers te vallen.'' En dat als je voor het eerst
een echt P.B. hebt van het Gemeentebestuur, pas gekregen, nadat je op het politie-bureau de restanten
van je, door je hond deskundig bewerkte valse, hebt
la ten onderzoeken!
Weer anderen stonden als soldaten ln het illegale
leger. Zij voelden, dat zij een dubbele plicht hadden.
Naast het algemene, vaderlandse plichtsgevoel immers, waren zij vervuld van een grote dankbaarheid,
niet alleen jegens God, doch ook jegens de kame.
raden van L.O. en K.P., aan wie zij en hun lotgenoten zo ontzettend veel verschuldigd zijn. Aan d10
dankbaarheid jegens kerels, die van geen dank wilden horen, konden zij slechts op één wijze uitdrukking geven, n.l. door dubbel hun plicht te doen.
En zo stond op de Duitse bekendmakingen over ge.
fusilleerde ,,saboteurs en terroristen" naast den bakker X, den fabrikant Y, den student Z en den landarbeider P, ook de jood Q of de halfjood T. En naast
hen zijn er zo velen gegaan, van wie noch hun beulen, noch zelfs hun eigen kameraden wisten, dat ze
van Joodse afstamming waren. We kennen een geval
van een Joodsen jongen, die volgens zijn P.B. uit
Indië kwam, tien maanden in Amersfoort zat, herhaaldelijk verhoord werd en er door kwam. dank zij
de enige Maleise uitdrukking, die hij kende. Weer
anderen braken door de frontlinie en streden in de
Geallieerde Land- en Luchtstrijdkrachten.
Een "Joodse Ariêr" in het bezette gebied, dat spreekt
van zelf, moest• dubbel oppassen en ook dubbel koel.
bloedig zijn. Werd hij gepakt, dan bestond er voot
hem geen reddingsmogelijkheid in de vorm van strot
Arbeitseinsatz of S.S. Frontarbeiter.
Hij maakte uiteraard dubbel benauwde ogenblikken
door. Enige staaltjes.
i.D.-contröle in de trein. Een pak met 750 ex. van
,.,Ons Volk" ligt boven in het nel Laten ze daar den
eigenaar maar van opzoeken, als ze het ontdekken.
-Iets anders is het met de vijf blanco Ausweise, die
de Joodse Ariêr, die in het gangpad staat te lezen,
la zijn zak heeft. Die kan hlJ niet zo gemakkelijk
wegwerken. Een S.D.-man controleert rechts, de anaer links de P.B.'s. De Joodse Ari!r zorgt, dat hij ia
het mitldea blllft en leut ruati-" door. Beide S.1).-or,

helpt U God" )

denken van elkaar, dat ze hem gehad hebben en
gaan verder.
Een andere Joodse Ariër heeft een blanco voorlopige
lidmaatschapskaart van de N.S. . te pakken gekregen
en die volgens de regelen der k st ingevuld. Daar ze
i.lechts -drle maanden geldig is, ordt van tijd tot tijd
de datum op de beproefde
:te "omgewerkt".
Hij heeft het ongeluk te voetb en vlak bij een :-assenpolitische Schulungskurse.
Vier barse Edel-Germanen la
hem achter de out.
line komen. De bekende sna
"Ausweis".
P.B. met N.S.B.-kaart op de proppen.
,,Gefällschtt"
,,Was ist gefällschU"
Dit blijkt het zegel op het P.B. e zijn, n.b. het enige
echte.
Bevrijdend gelach. Sehen Sie s ch das mal ruhig an,
Sie.
Verbazing bij het edele ras.
Ontdekking van de N.S.B.-kaart. Nieuwe verbazing.
Merkwürdig.
Wer hat diese Karte unterschr ebenl
Der Kringleiter, Nahme weisz ·ch nicht genau, aber
wenn Sie den Ncthmen nennen werde ich sagen ob
der es ist.
'
Haben Sla weitere N.S.B.-Referenzen l
Jawohl, Heerbanleider Meulen
Ach, den kenna ich sehr gut. (
Vielleicht können Sie ihn an en. {Dat was de lef.
.stunt; als hij het doet, hang
)
Nicht nötig. Ist in Ordnung. He·1 Hitler!
Heil Hitler! (Voor deze ene keer dan maar.)
Ander toneel. Drie maanden ater. Zelfde Joodse
Ariër, P.B., N.S.B.-kaart, een A ·sche vriendin. De beruchte Zeister Jodenbeul en S 0.-er Drost komt op.
P.B. tegen het licht, maar de kunstenaar, die de J gelicht ~eft, heeft knap werk gedaan.
Ontdekking van de N.S.B.-kaart. ,,Ah, een kameraad!"
De vriendin is nu aan d~ beurt. Alle hoekjes van
haar P.B. worden zorgvuldig omgedraaid. Als dat
met het mijne gebeurd was, had een ander dit stukje moeten schrijven.
'.'riendin begint te lachen, opluchting na de zenuw.
spanning van de vorige minu en.
Drost: ,,Ja, Juffrouw, U lacht, maar dat moeten we
wel doen. Kijkt U deze P.B. eens. Goede P.B.'s nie!?
Nu, dat zijn vervalste van Joden, waar ze een J
hebben uitgehaald.''
Wij: ,,Hoe bestaat h: ."
Drost, 7Jjn hoofd schuddend over zoveel menselijke
verdorvenheid: ja, het bestaat. u, ik wens U verder
een goede reis . Hou Zee I
P. K.
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FEBRUARI-STAKING
ngetwijfeld zullen velen zich afvragen of het
nog wel zin heeft, de Februari-staking te Amsterdam te herdenken. Het is immers al zo lang
geleden, dat er gestaakt werd, terwijl bovendien voor velen - in het bijzonder voor het
Overheidspersoneel, dat een belangrijk aandeel in deze staking heeft gehad - de teleurstellingen groot zijn, speciaal op het gebied
van rechtsherstel; er is veel beloofd, doch
weinig nagekomen.
Ondanks al déze teleurstellingen, ben ik toch
van mening, dat het inderdaad wel zin heeft,
om de Februari-staking te memoreren. •Uit deze
staking is in de eerste plaats duidelijk gebleken, dat het Nederlandse volk niet ingeslapen
was, zodat het openlijk tegen de gruwelijke
Jodenvervolgingen durfde te protesteren. Ondanks de vele gebreken van ons volk, heeft
het nimmer het gevoel voor vrijheid en recht
geheel verloren; dit is dikwijls in moeilijke
tijden gebleken. De Februari-staking was een
grootse manifestatie van de eenheid, die ons
volk samenbond in de strijd tegen den bezetter.
De Duitsers, gewend aan slaafse gehoorzaamheid, zullen nooit gedroomd hebben, dat een
handjevol Kaaskoppen het :r;ouden wagen openlijk tegen hun gruweldaden te protesteren. Zij
meenden in hun hoogmoed, dat zij het Nederlandse volk al aardig onder de invloed van
hun Nat. Soc. leer hadden gebracht en dat zij
nu doen konden, wat zij maar wilden.
Zij hadden echter buiten den waard, d.w.z.
bui ten de zin voor vrijheid en recht van ons
volk, gerekend: Zij werden dan ook finaal
door deze s taking overrompeld, hetgeen duidelijk bleek uit het feit, dat de eerste uren van
de staking van hun zijde geen tegenmaatrege.
len werden genomen.
Eerst in de loop van de dag herinnerden zij
zich, dat zij ook nog in het bezit van wapenen waren, maar toen was de staking inmiddels een voldengen feit geworden.
Iedere rechtgeaarde Amsterdammer balt nog
zijn vuisten, wanneer hij weer die verschrikkelijke tonelen in zijn herinnering brengt, welke zich in de z.g. Jodenbuurt van Amsterdam
hebben afgespeeld. Hoe men gedwongen werd
lijdelijk toe te zien, hoe weerloze Joden met
hun gezinnen uit de huizen werden gesleept
en in overvalauto's werden gesmeten om naar
de Hollandse Schouwburg te worden gebracht,
vanwaar zij weer via Nederlandse kampen
naar Duitsland en Polen werden getransporteerd.
Wie zal ooit kunnen beschrijven het leed, dat
de Joden door de Duitsers is aangedaanl Een
somber relaas over het einde van vier millio en Joden, op afschuwelijke wijze omgebracht in de Poolse lijkfabrieken en concentratiekampen, vindt men in het boek .,HET
LAND ZONDER QUISLING".

Tachtig millioen Duitsers dragen mede de verantwoordi'lg voor deze gruweldaden, omdat
zij niet geprotesteerd hebben, maar slaafs
hun nek hebben gebogen voor het nazi-beest.
Daarom mogen wij dankbaar zijn, dat ons
volk geprotesteerd heeft en wel in een tijd,
dat vel~n nog zeker waren van een Duitse
overwinning.
Men heeft wel eens beweerd, dat de Februari-staking een communistische staking zou
zijn ge.weest. Niets is echter minder waar. Zij
was een spontane staking zonder politiek
oogmerk, alleen bedoeld als een pro_test tegen de Jodenvervolgingen. Wel is het waar,
dat van communistische zijde deze stakiI)g
gestimuleerd werd, door middel van een z.g.
fluistercampagne, maar de staking zelf is een
zuivere spon ane staking geweest.
De eerste bedrijven, die de arbeid neerlegden,
waren de Gem. Tram en de Stadsreiniging,
waarop ook spoed_ig andere bedrijven volgden, o.m. de Fokkerfabrieken en Werkspoor.
Zowel particuliere als Gemeente Bedrijven en
instellingen legden het werk neer, zodat tegen twaalf uur de staking vrijwel algemeen
was.
Bij de Gemeente Tram waren de wagenbestuurders op· de stakingsmorgen nog normaal
uitgereden, maar omstreeks half elf waren
de meesten van hen met hun wagens weer ln

de remise teruggekeerd.
De stakingsdag verliep voor de meeste stakers vrij rustig, met uHzondering van het personeel van de Stadsreiniging. 's Middags werd
door de arbeiders van -deze · dienst een ver.
gadering belegd in de ·garage aan de Bilderdijkkade, waarin- beraadslaagd werd of men
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door zou gaan met staken of niet. De "Direo..
teur van dit bedrijf hield een redevoering,
_waarin hij de arbeiders aanspoorde toch maar
weer aan het werk te gaan.
Plotseling werd op de aanwezigen met ml.
traiileurs geschoten. Een ieder van hen tracht..
te voor de kogels dekking te zoeken, hetzij
achter auto's, hetzij achter andere dekkingsmiddelen.
Een komisch voorval deed zich nog voor, toeii
de Directeur, die de S.S.-ers bezwoer het schieten te staken, plotseling in een · wolk va11
schuim verdween, wat veroorzaakt werd door
een hulpbrandb1usapparaat, waarin een kogel terecht kwam op het moment, dat de Dl"
r~cteu_~ na_ast dit apparaat stond. Toen hij
emdellJk uit het schuim te voorschijn kwam"
had hij veel weg van een Kerstmannetje.
Na de stakingsdagen namen de Dui ~sers hun
repressaille-maatregelen. De zogenaamde raddraaiers werden ge~n:est_e erd, .terwijl het per.
soneel van het Bureau voor Soc. Zaken in de
Marnixstraat in zijn geheel · gevangen werd
gezet. Voorts weraen aan het Gem. Energie.
bedrijf plm. 40 _ambtenaren ontslagen, terwijl
ook andere straffen werden opgelegd, o.a.
door boeten, stopzetting van promolies etc.
Doordat de slacht0ffers van de staking gehol,.
pen ~oesten worde~, ~ntstond al vrij ,poedig
een illegale organisatie, dien ten doel had~
laatstgenoemden financieel te steunen. . Deze
organisatie breidde zich meer en meer uit,
doordat zij ook de verzorging van ontslagen
Joodse collega's op zich nam. Later werd ook
contact verkregen met de L.O. en het N.S.F.,
waarmee tot aan de bevrijding vruchtbaar
samengewerkt is.
De. staking is mede oorzaak geweest, dat da
Du1tse,rs hun plannen om het Joodse volk hl
zijn geheel uit te roeien hebben moeten herzien, waardoor het mogelijk werd gemaakt
nog vele Joden van de ondergang te redden.
Bovendien he"e ft zij in belangrijke mate medegewerkt, dat bij velen de verzetsgeest wakker werd geschud.
·
De staking is Dinsdag plechtig in Amsterdam
herdacht. Op die dag werd hulde gebracht
aan de verzetslieden, die daarbij beLrokken
~~ren. De Joodse Nederlanders, die daarbiJ
z11n gevallen werden · plechtig herdacht. Van
10 uur 's-morgens tot 10 uur 's-avonds werd een
symbool brandende gehouden.
's Middags voerden vertegenwoordigers van
de Bond van Oud-Illegale werkers, de B.S. eo
van de vereniging van ex-politieke gevangenen het woord.
Het Gemeentebestuur verklaarde :r;ich bereid
die dag een algemene stilte van 1 minuut t~
proclameren. De burgemeester heeft het initia,.
lief genomen voor de oprichting van een m~
nument, dat gebouwd zal worden op het Wa..
ierlooplein.
G. v. d. H.

1
Spreken Is · zilver en zwijgen Is goud, zegt het 11precJc:.
woord. Daarom wil het er bij mij niet in, dat je je
woorden op een goudschaaltje zoudt moeten wegen.
Dat kun je allren doen met wat je nid zegt,
Maar nu wat anders, Wist u wat het woord -v~ een
KPer waard is?
Ik n:et.
Neen, wordt nu niet direct boos.
Ik wist het niet zo precies. Wel 20'0 beetje natuur"
lijk.
Maar nu weet ik het precies.
Het stond in de Nieuwe Drentsche Courant. Ea not
wel op d• advertentie-pagina•

KP
, ( Altijd Raak

J

PRIJZEN: minimum tot 15 woordr.n f 1 50
en tot maximum 20woorden f2.-·
Dat Is dus, als ik het wel heb, een dubbeltje per woord.
Vandaar, dat die KP-ers altijd zo'n hoog woord voeren.
Als elk van je woorden een dubbeltje waard is. moet Je ·
er niet zo karig mee zijn, wat jij. volle neef? Voor
zo'n honorarium · behoeft de beste spreker of schrijver
zich niet te schamen.
·
Maar ik vraag me als rechtgeaard L.Q .• e, al, wat dea
het wo0rd van ee.n L.O ..-ei waard moet zijn.
Want......
Maar neen, laat ik voor:ichtlg bll}v~n.
Die K.P.-ers hadden tltijd de rare gewoonte nóolt ee11 .,
antwoord schuldig te blijven~ · En dat gaven z.e· me«stal '
met .....• lood,
·
·
Laat Ik me toch maar aa:r, kt go•d··:-~
; W"1'MH'j
de zwijgende _betaald wordt. - ·
,;,_, ' · ,, · M;
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DE DOODSTRAF
-'Een recht, ee11 plicht.
een wraakneming, of een mi•daad?
Het artikel •. Comité van ~ctie tegen de doodstraf" in
Oe Zwerver v'an 18 Januorl bad mijn volle aandacht,
De schrijver pruenttert itch als cca vootst.ao.dtt ven
de doodstraf.
ls djn mening echter wel Juist? Ik waag zulks te b!rwl)felcn. Men kan de doodstraf van dde zijden beden:
.ils Ju.rist. als Christen en als gewoon staatsburger.
Door den jurist kan de vraag worden opgeworpen: .. h
tban• de doodstraf wettig? lmmecs onze Grondwet kent
de doodstraf niet.
Nu kan men zich. met een beroep op de bljtondere tijden. wel tevreden stellen met een Koolaklijk buluit of
ten bij:ondere Noodwetgeving, maar Ik bttwijlel 11.trk
of, nu ons parlement reeds weer lange tijd :lttlng heelt,
dit beroep wel op gaat. WIJ hebben In ons land geca
staat van oorlog of oorlogsge\'aor mee.r. :odat i~tr
sraatsbu.rgec :leb moet boudcu aan W~ttea. ge-sanction.neerd door ons Parlement en vtrankerd In onze Grond•
Wt-l,

Zich hieraan bezondigen Is fascisme.
En nu wend ik mij tot de.o. Ch,btee. De Meester sprok:
.. Eén gtbod geel ik U. n.l" dat gij elkander lief hebt.'·
Dit gebod ,lult alle vroegere geboden uit en la. Nu
:nl men wel met allerlei uitspraken uit het Oude Testamtnt komen aandragen. doch deze hebben voor den
werktlijkcn dienaar van den Christus slecbta een blsto•
rlsche waarde. De Mee,ter luidde een nieuwe pbase In
het wereldgebeuren In en \VAAA predikte Hij de dood•
straf? Ztlls toen Pttrus :ijn Mee!ter tegen de Rowcinse
ktifgslteden gewapend wUde verdedigen, kreeg bij een
berisping en heelde de Meester onmiddellijk de geslagen wonde bij Zijn vijand.
lndiu Petrus, die zijn Meester verloochende. en Paulus,
de verwoede Chrlstenvervolger, voor bun foutu direct
ter dood waren ge-bracht, zou de wereld dan nitt twee
van de beste late.re apostelen hebben ge01lst7 Ik meen,
dat, wanneer mèn als Christen steeds de voetsportll
van den Meester tucht te volgen, men veilig loopt.
Het Leven Is Goddelijk: geen mens Is 1n staat het
Leven te geven, of het uur van de dood te bepalen.
Mag m•n dan dit Leven nemen en TOCH door de
doodstraf btt uur van de dood vooraf bepalen?
Maar dit Is dan t.en me11stlijk Ingrijpen in de Goddelijke
\Vetten van Hem, die geschrevt.11 beeft: .. Ik bt,1 de
Meester van de dood en het Leven.''
Aan lederen xondaar schenkt God de tijd en de gelegenheid tot inkeer en berouw. M~ de ene mens den
andtre deze door God ge&cbonken tiJd onthouden? Mag
de Ol<ns bep•len, hoe lang de:e U)d om tot inkeer Ie
lcomtn mag duren door :elfstandJg het uur van dien•
dood te bepaltJ17
Ea nu de StcafrechtetliJke kent:
In bij:ondere gevallen, oorlog. revolutie of :ellverdedi·
ging kan de Su,.;,t genood:aakt worden Iemand het Leven
te benemen.
Zijn de:e elementen THANS rcbter aaawe:ig?
NEEN. De veiligheid van individu o! Staat ~an op her
ogtnblîk t\·tragotd gewaarbc,rod wenden door ni.uu· on•
lnz.ltbt

°'eh•drHikc. mt:nscn

MERKWAARDIG ,
EN .... ONKUNDIG,;

Bij het Ie:tn van "De Zwerver'· - en trouwens ook
van aadere bladen - l:omt onwlllekeurig steeds · de:elfd,
vraag bij mij op: .. En wat GEBEURT er nu?"
U stelt een probleem. U geelt een voorbeeld van ugerUjke "Rechts",vukrachtlng, U stelt personen en toe,
standen aaa de kaak, Wij. het publiek. le:en dat. Wij
ergeren ons. wij zeggen tegea de huisgenoten: .. Nou
moet je toch weer eens horen ......
ofwel wjJ zette.o
de radio aan of beginnel\ aan het leullleton. ,.Wij''
zijn niet beter of slechter dan de géOllddelde lezer.
"wij'" staan niet onvenchllHg tegt:nover alles wat er
rond ons voorvalt, maa, wat horen .• wij'' ooit nog
van het vervolg va/l zo',;, artikell:..... ALS tr tenminste
ooit een v,rvolg op kom tl .....:
"Wij'' zijn nieuwsgierig geworden. .,Wij" oi)n niet
tevreden met het lezen van ergunis... of verontwaardiging-wekkende arllhfen.
,
Wij herinneren ons hoe weken achter clkaa"t in Uw blad
de "Kraakjes" hemeltergende gevallen meldden; wij zouden er graag méér van ho.rtn. Wij zouden graag \\.•e.tco;
krijgt U ooit enige reflectie op ttn de:er gevallen 1
Schrijft U als een roepen6e In de woestijn1 Kunt U
enige verandering aanwijzen In ook maar één enkel
geval? \Vfj zouden het zo graag weten. Wie antwoordt
U op een stuk O\'er Dr. Hirschltld (al Is inderdaad na:eur<n zinloos en saai). wie Is dat daar achter de
scherm en. die de opheffing der Kamperkamer bewerkstdligd beeft. wie vo,rt een officieel ptolest legen de
barmhartigheid. dfe een aanfluiting is en àUeen In de
Jlecbt.stc :jn .• politiek" genoemd kan worden. w[e boort
ons. als wij ;eggen willen, dat het e~n misselijk onderscheid is als Suiy Arts "omdat :ij een vrouw is" mildér bestraft wordt dan een man: :ij was ook niet te
"vrouwelijk" voor de beestacbtighedcn, die menig man
:ou doen buiven:n - . maar ik kan doorgaan In een
ellenlang triest relaas. U :uit deze dingen ongetwijfeld
weten. U :ult ~• U zelf 66k afgevraagd hebben. Maar
U hebt wellicht antwoord op menig probleem gekregen - en wfj horen er niets van. En juist omdat wij
her NIET lanQs ons willen laten gaan. juist omdat wij
enig geloof :oudtn willen behouden in de DAADKRACHT van ons Orgaan. Juist omdat wij niet tot die
Jauwr- massa willtn bthottn. die nooit ergens md vuur
voor opkwam. en waarvan men dus evenmin mag verwachten, dat :ij het nu wel :ou doen, daarom vragen
wij, na rl Uw artJkcltjes, artikelen. verha'cn, klachten,
tekeningen ~n:ovoort: .. EN \VAT GEBEURT ER

UJdcli}'k. o(

••oor

got!:d

uit

on:e samenleving te verbannen. Oaar hebben wij geen
doodstraf voor nodig. Met hetzelfde t<\ht :ou men da11
ook de gtunrlijke krankzinnigen moeten afm3ken.
llierult bllJkt. dat de doodstraf nlleen ,.-ordt toegepast
.,Is VERGELDING. d.w.z. WRAAK.
\V.ot komt er dan echter terecht von de uitsprank: .. Mij
Is de wrake/"
Van Rechterlijk.: dwalingen :al Ik bfcr ofet apreken.
daar dut gclukldg weinig voorkomen.
Mear wilt U goedpraten de Rechterlijke terdoodbrengingen van de Protestanten in de tijd der Inquisitie, om•
dat de:e mensen niet het destijds algemeen beleden
Katbolfeke geloof aanhlngt.n7
Of het doden nn mensen als van Oldenbarncveldt. de
gebrocdcu de W~t. de gekroonde en ongekroonde hoofden uit de tijd dtr Franse en andere revolutico7
De Gesduedcnls oordeelt vaak heel anders en meestal
veel juister dan dt Tijdgenoten: laat dit oordeel der
geschiede-nis ons tot vootzlchtlgbdd m:inen tegenover het
nageslacht. De geschiedenis betreurt de fout een man als
Hugo de Groot gevangen ge:et te hebben, doch over
het doden van een van Oldebarneveldt :,chaamt ?leb nog
ateeds het nageslacht.
Laat het oageslacht zich nooit over ONZE handelingen
bchoc\'tn te schamen 1
THEO.

Gommen tam·
Wij willen den inzender het recht niet ontnemen zijn mening in ons blad kenbaar te
maken, maar wij mogen deze brief niet zonde1·
commentaar plaatsen. lotussen zijn we niet van
plan een beoordeling van de doodstraf te geven. 't Gaat ons er slechts om, enkele zeer ernstige misvattingen in deze brief te signaleren.
De schrijver verwart doodstraf en doodslag.
De eerste is door God (ook in het Nieuwe
Testan\ent) onder het regiem van de overbeid
gesteld, de tweede beschrijft de inzender.
De vermeende tegenstelling tussen het Oude
en het Nieuwe Testament bestaat niet.
De opvatting, dat Christus een nieuw tijdperk
van allesverdoezelende liefde gebracht heeft,
is in strijd met vele Zijner uitspraken. Hij is
gekomen ook om het zwaard op aarde te brengen, zegt Hij, en ook daarin, juist daarin, is
Zijn liefde, evenals in Zijn toorn en straffen.
Vergelding ia iets anders dan wraak. 't Eerste
oefent de o-verbeid uit in de straf, zoals God
haar dat opgedrag.en heeft en de wraak, die de
schrijver bedoelt, is van mensen en af te keuren.
Tot zover on,:c opmerkingen, die geenszins op
volledigheid aanspraak maken.
H. v. R.

._

NU?"
Ik hoop, dat dit door velen van ons :o gevoeld wordt
Misschien gcdt de •. Spreekbuis" mij antwoord!
Hilvarenbeek.
JANE DE BRUIN.

Comme11taar
En wat gebeurt er nu? Dat is een van de slimste vragen, die ons gesteld is io de loop van onze redactionele carrière. En je moet werkelijk
een vrouw zijn, om zo'n vraag te bedenken.
Het is ook de belangrijkste vraag, die gesteld
kan worden. We schrijven immers niet om onze
lezers te laten genieten, maar om mee te helpen, de dingen, die in ons land scheef zijn, recht
te trekken.
Heeft dat succes? Behoudens een sporadisch
geval is er gecn-<lirect succes. Dat kunnen wc
de briefschrijfster verzekeren, en als dat het criterium was, om in ons blad verkeerde dingen
te signaleren, dan hadden wc er al lang mee
op moeten houden.
Directe successen hebben wij alleen bereikt,
toen we nog in het stadium verkeerden, dat er
mondelinge bespreking over een bepaalde aangelegenheid mogelijk was. Is dat stadium achter de rug en vinden we een zaak belangrijk
genoeg om tot publicatie over te gaan, dan zijn
directe successen niet meer te verwachten. Men
zwijgt dan in alle talen.
Maar. wat heeft de publicatie dan nog voor
zin? Daar kan de schrijfster toch zelf ook het
antwoord op geven.
Succes is een zaak, waarop men mag hopen,
maar het bepaalt onze plicht niet. Wij moeten
de dingen bij hun naam blijven noemen, wij
moeten verkeerd noemen, wat verkeerd is en
dat ook openlijk zeggen of schrijven. Wij, dat
is niet alleen "De Zwerver", dat is ieder, die
met Willem van Oran.ie nog zegt, dat ,,'t niet

nodig is te hopen om te ondernemen, noch nodig is te slagen om vol te houden".
Op het moment, dat zij, die nog oog hebben
voor wantoestandçn, en dat zijn er gelukkig nog
zeer velen van alle rangen en standen in Nederland, er de ogen voor zouden sluiten, zal
het met ons land misgaan.
Twee dingen mogen niet: Die toestanden negeren en daarop illegaal reageren; maar, wat
wel mag, dat zullen wij doen en daarom blijven
wij publiceren in "De Zwerver".
En dan weten we dus nu met elkaar, dat de
vr·aag naar 't effect daarvan niet vooropstaat.
" De Zwerver" en gij allen, wij zullen blijven
doen en zeggen, wai-we moeten doen en zeggen, ook al luisterde niemand meer.
Draag de spreuk van den Vader des Vaderlands in je hart mee, vrienden. Daaruit hebben we in het verzet geleefd, daaruit leven we
nog.
.
En zo ju,ist. zal ons volhouden wellicht toch nog
gezegend kunnen worden. We zullen misschien
eens verbaasd staan, over dat, wat wc niet
meer verwacht hadden. Zou 't niet zo kunnen
zijn, dat wij druppels laten vallen op de steen
des aanstoots in ons volle om hem verder uit
te hollen? Dan is het effect per druppel niet te
constateren, maar door dé veelheid der druppels zal de steen temlotte bezwijken.
H. v. R.

.1

Voor het district Rotterdam van het
voormalig verzet Zuid-Holland, heeft
volgens het "Nieuwsblad" voor de
Hoeksche Waard en IJsselmonde,
waaraan wij deze gegevens ontlenen.
Dr. J. Drost, één der voormannen
van het medisch verzet, een rede gehouden, waarin hij merkwaardige
klanken horen liet.
Dat deze klanken als "merkwaardig"
gekarakteriseerd worden, zal den lezer niet verwonderen, wanneer wij
hieronder een enkele passage aan het
verslag van de rede van Dr. Drost
ontlenen.
Nadat de geachte spreker een ogen·
blik de aandacht van zijn gehoor had
gevraagd voor de verschillende factoren, die in het verzet een rol gespeeld hebben, komt hij tot de volgende beschouwing:
"Mensen, wier mentaliteit in eeo
geordende maatschappij ronduit
on-sociaal moet worden genoemd•
konden door die mentaliteit voortreffelijk werk verrichten io het
ondergronds verzet tegen de bezetting. Nu een geordende maatschapPH is teruggekeerd, zou het onverantwoordelijk zijn zulke mensen
- niet om hun capaciteiten maar
alleen om hun illegaliteit - in
verantwoordelijke functies te plaatsen."
,,Spreker gaf voorts uit zijn medische praetijk enige typerende staalt jes van mensen, die in het verzet
prachtig werk konden verrichten.
omdat dit paste bij hun karaktereigenschappen, maar die thans met
een overschot aan energie zitten,
omdat hun handelen en streven
zich van nature moeilijk of niet
kunnen schikken in het keurslijf
ener geordende samenleving. Staaltjes ook van conflicten, die - vaak
in eenzelfde gezin - ontstonden.
doordat de iltegalen zich beter
achtten dan de niet-illegalen en
zich niet meer wilden voegen in
de
die,,zij normaal jn dit ge. plaats,
.
zin 1nntcmcn.
Met voorbijgaan van de verdere, overigens nog wel te waarderen passai;es, uit deze wel zeer merkwaardige
rede, moet het ons van het hart, dat
wij, bij het lezen van het bovenstaande, eenvoudig versteld, zo niet verstomd, hebben gestaan.
'
Hoc is het mogelijk, dat iemand, die
- althans volgens het "Nieuwsblad"
- zelf het verzet heeft meegemaakt,
tot een dergelijke conclusie durft te
komen?
Wanneer zij, die handelden overeenkomstig de instructies der Nederlandse Regering in Londen en als zodanig dus legaal bleven in hun
prakt~jken. door Dr. Drost als onsociaal worden gekarakteriseerd, daa
zouden we hem willen vragen, wat
er dan wel moet overblijven van hen,
die door hun gedragingen in wezen
illegaal waren, daar zij, ondanks deze door de wettige Overheid gegeven legale richtl~jnen en aanwijzingen, in hun verplichtingen zijn te kort
geschoten door nalatigheid of in veel
gevallen met den vijand zc)fs collaboreerden.
Wij willen ons overigens in ons commentaar beperken, daar het te ver zou
voeren om Dr. Drost afdoende van
repliek te dienen.
Wij wagen het ook te betwijfelen, of
het w.yirde zal hebben aan zoveel
,,mer~aardigs", woorden te verspillen.
Men kan in het leven, wanneer zo
ondubbelzinnig de onkunde aan de
dag wordt gelegd, wellicht het best
handelen, door er verder het zwijgen
aan toe te doen.
Toch zouden wij Dr. Drost willen
uitnodigen, eens een spreekavond
van "Frits de Zwerver" mee te maken en hem advqeren zich voor een
korte tijd op "De Zwerver" te abonneren.
Wellicht zal hij nog tot "merkwaardiger" ontdekkingen komen.
,.FRITS"

WIJ HERDENKEN
DE GEVALLENEN VAN WERVERSHOOF

Johannes Lodder
Geb. 27 Maart 1918
gefus. 8 Maart 1945

In de kop van Noordholland, tussen Enkhuizen en Medemblik, ligt het plaatsje Wervershoof. Het is bekend, dat
de L.O. in dit deel van ons land ontzaglijk veel heeft gepresteerd. In 1943-'44 werden in Wervershoof honderden
onderduikers ondergebracht en verzorgd. Vele waren de
moeilijkheden en gevaren, welke daarvoor getrotseerd moesten worden. De Kommandantur van Medemblik, waaronder
Wervershoof ressorteerde, lag permanent op de loer en bediende zich ook hier van verraad.
·
Verscheidene werkers uit Wervershoof werden daarvan op
25 Jan. 1945 het slachtoffer. Harde en wrede slagen werden
toen toegebracht, waardoor ettelijke gezinnen werden uiteC11geslagen. In Maart 1945 werden onze maklters op de
Amsteldijk te Amsterdam gefusilleerd, als repressaille voor
de aanslag op Rattter. Daar bezegelden J. Langedijk, /.
Lodder en N. Akkerman hun onvermoeide strijd voor de
vrijheid met de dood.
ln de duinen bij Overveen vonden zij hun laatste rustplaats

Geb. 25 April 1905
gefu,. 8 Maart 1945

R

J

ohannes Lodder, een politieman uit Wervershoof, heeft
zijn Vaderland niét alleen negatief gediend, door de Duitse
maatregelen zoveel mogelijk te
ontkrachten, doch ook positief
door zijn arbeid voor LO en BS.
In hem verloren we een strijdmakker, die toonde ruggegraat te
bezitten en die zich met zijn hele
persoonlijkheid toelegde op hel
vormen van een keurtroep van
gewapende strijders. Hij leefde
voor zijn jongens en wekte hun '
enthousiasme voor de zaak van
God en vaderland. Arbdd nuch
moeite waren hem te veel om de
jongens te vormen tot mond-strijders, gewend aan disc1plino: en
tucht. In zijn eigen woning raf
hij wapen-theorie. Op de besneeuwde West-Friese vddec. organiseerde hij schieb.:fcningen.
.Vele vellen met velddieustlhcorie werden gestencild en rle
grondbeginselen van het tir:1illcren braclit hij zijn jongens b,j.
Zijn jongens hielden van hem
en hadden alles voor hem over
om zijn eerlijk en spontuu karakter, zijn geestdrift en kameraadschap.
Hoe gaarne hadden we mannen
als bij was eens als officier in ons
na-oorlogse leger gezien". Als hij
werkte aan de hem toebedeelde
taak, voelde hij zich waarlijk in
zijn element, hetgeen uit een gezel!'de van hem: .,Nu ben ik gelukkig weer in dienst van mijn
wettige Regering en al het andere
kan me niet interesseren", bleek.
Ook voor het LO-werk was hij
een goede steun. Vele nuttige en
noodzakeli_jke opdrachten voerde
hij uit. Voorraadcontrole .bij handelaren en boeren was zijn liefste
werk. De inbeslaggenomen goederen werden dan mede door
zijn toedoen ter beschikking van
de LO gesteld en zo spoedil!' mogelijk onder de burgers verdeeld.
In zijn huis was de luisteroost
voor het illeyale blad "Pijpje
Drop", dat daar ook werd samenj!"estdd en getikt.
Na zijn arrestatie, geliiktijdil!' met
Lantediik, is het werl< in Wervershoof doorj!"el!aan. Ook "Aart"
was niet onmisbaar. Maar 't is
ons een behoefte en een plicht
hem hier te herdenken als een
der onzen, die ziin leven gaf voor
de zaak der vrUheid.
9vermoedig was hi_j niet. Maar
wel moedig. Een moed, die voortkwam uit en gevoed werd door
ziin Christelijke levensovertuiging.
En toen hij in de e-reep van den
vijand was, heeft hii gelovil! l!'Cp-repen "de christrlijke vrijheid".
Dit troostte hem. Dat het ook zijn
weduwe moge sterken.

Nico1aas Akkerman

Johannes Langedijk
Gob, 7 April 1902 - gr/u!, 8 Maart 1945

e oud-LO-leider van Wervershoof, J. Langedijk, heeft zich
met hart ziel gegeven voor ons mooie LO-werk. Honderden jonge mensen werden door zijn toedoen gered uit de
klauwen van den vijand en bleven daardoor gespaard voor morele
en lichameli_jke onder~ang. Dag en nacht was hij in touw. Zijn privé-werkzaamheden als verzekeringsagent geraakten al spoedig op
de achtergrond, omdat dit noodzakelijke werk de liefde van zijn
hart genoot. Het werd hem als 't ware een tweede natuur. Hij rustte niet voor alles geheel naar wens functionneerde. Finantiële acties
werden voorbereid en doorgevoerd, te zuinige donateurs werden
met pakkende circulaires op hun plicht gewezen, het plaatselijk propagandablad "Pijpje Drop" werd in het leven geroepen. voedselvoorraden gecontroleerd en zo nodig in beslag genomen en verdeeld, bewijsmateriaal tegen misdadige elementen verzameld, onderlinge geschillen beslecht en al te enthousiaste medewerkers getemd. Het saboteren van Duitse Verordeningen werd hem een levenstaak. Zijn Friese aard verloochende zich niet. Fanatiek en fel
stevende hij op zijn doel af.
Bij de rijwielvordering wees hij den Burgemeester van Wervershoof onomwonden op zijn plicht als vaderlander, waarop deze van
het toneel verdween. De medewerking aan het "spitten" werd voor
hem aanleiding de slappe en on-Nederlandse houding van de ambtenaren te gispen. Met een vloed van woorden overdonderde hij hen
en stelde hun halfslachtigheid ondubbelzinnig aan de kaak.
Zelf gehoorzaam aan zijn wettige regering in Londen, wist hij ook
anderen te brengen tot het volgen van zijn leiding.
Wij verloren in hem een groot vriend met een open en eerlijk karakter; een vuurvreter, die voor het vaderland op de bres stond.
Hij was een man, op wiens woord men aan kon, die elk risico durfde nemen, mits het verantwoord was. En dat, terwijl er toch een
gezin met zeven kinderen van zijn zorgen afhankelijk was. Voor al
degenen, die om allerlei onbenullige voorwendsels laf achter de
schermen bleven en eigenbelang of zoete rust kozen boven de plicht,
was hij een lichtend voorbeeld.
Op 25 Januari 1945 viel hij in handen van zijn vijanden. Na twee
dagen in Medemblik te hebben vastgezeten werd bij naar Alkmaar
getransporteerd, waar hij tot 12 Febr. verbleef. Op 8 Maart vond
hij, op 42-jarige leeftijd, de dood op "Rozenoord" aan de Amsteldijk in Amsterdam.
Hij werkte onder de namen Visser en Lodewijks.
Wij denken aan Langedijk terug als aan een goed vriend en medestrijder, en vertrouwen, dat God aan zijn zo zwaar beproefd gezin
de kracht moge schenken, dit grote verlies te dragen.

D

eeds in het allerr<"rste
stadium der illegalitlit.
toen alles nog in de kinderschoenen stond, wijdde
Akkerman zijn krachten aan
het verzorgen en onderbrengen van jonge mensen, die
weigerden de zaak van den vijand te steunen. Vooral in het
begin was dit een zware opgave, doch Akkerman hield
vol en had succes. Zijn overredingskracht;
vastberadenheid en doorzettingsvermogen
hadden overwicht op de eenvoudige geest van de plattelandsmensen van - Wervershoof.
Hoezeer dit werk zijn voJle
toewijding genoot, blijkt wel
uit het feit, dat hij zijn functie als schoolhoofd liet varen.
Een voorgewende chronische
ziekte vormde een gerede aanleiding voor zijn non-actief.
Voor het verzetswerk leefde
hij en daarvoor alleen wenste
hij zijn krachten te besteden.
Voor zijn onderduikers wa~ hij
steeds bezig met het verkrijgen
van bonkaarten, het vervalsen
van PB's en andere nuttige documenten, welke toentertijd een
vrijstelling garandeerden.
Moeiten "'Doch kosten werden
gespaard om de onderduiken
een huiselijk onderdak te ge".Cn en ze op alle mogelijke manieren veiligheid te
verschaffen. Werden er _jongens gegrepen tijdens één of
andere razzia, dan was "Winkelman" altijd present om te
proberen den Duitsers hun
slachtoffers te ontnemen; wat
ook enkele malen gelukte.
Zo was hij er steeds op uit den
vijand afbreuk te doen.
Hij was de eerste, illegale werker van Wervershoof, die door
de Gestapo werd achtervol~d.
Dit was reeds een jaar voor
de grote slag in ons dorp viel.
Als gevolg daarvan viel ook
hij op Zaterdag 3 Febr. 1945
in handen van de SD. Met zijn
vrienden stierf ook hij, door
Duitse kogels geveld, op <l<'
Amsteldijk in Amsterdam.
In Akkerman hebben wij <'en
dapper strijder en onvcrmlieibaar pionier verloren. Hij
woekerde met de hem geschonken gaven voor de zaak van
vrijheid en recht.
Moge deze herinnering zijn
vrouw troosten.
L,0. te Wervershoof.
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Secr.: J. WIELINGA, laco Mesdagstr. 6, Groningen
~

DB GESCHIEOBNIS DER COMP. f. (Dao).
Op 4 ~el. ongeveer om 7 uur In de morgen, kwam tqi
onie.r bino.e.n hollen en dep: .• Ze zijn er. ze zijn er··. Hiermede werd de sparu,lng gebroken, waarin we •lnds 2 Mei
verkeerden. Want toen reeds was er medegedeeld, dat de
co:np, zl<b gereed mout houden, daar we leder ogenblik
vertrekken konden. Gekleed tliepen we op oozt stroozak:
om bij het eerste sela gereed te zijn. Ben gezelschap lood
ons ten al•cheld een guellige ovoad aangeboden, stens en
munitie waren reeds uitgereikt, geen wonder dus, dat de
brenger van het .oleuws met geJulch ontvangen werd. Met
"Ze zojn .,.. werden bedoeld 8 Ca11adese auto's, die In de
Boteringestra.at stonden opgesteld. Tone wa.s er geen ho~
den meer aan en zelden heb Ik ten afde!lng soldaten zo
g•uw 111 auto's zien palûten als hier het geval was. Onduwij) werd •an de Canadese chauffeurs gevraagd, waar de
ceJs o..aar toe ging. maar d eze herea waren vó6r alles ao~
daat ea......

Heden nam God ploseling van ons weg onze
lieve kleine
EDY,
in de jeugdige leeftijd van 7 ma.inden.
Driebergen, 16 Februari 1947.
Wilhelminastraat 5 a.
K. VAN MIDDELKOOP
G. A. v. MlDDELKOOP-DE GREEF
KEESJE.
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VERANDBRING SBCRETARIAAT.
We- brengen nogmaa li la. htrinnetln.g dat htt secretariaat
vanaf bedtn gevestigd Is bij Jan Wlelinga, Taco Mesdag•
atraat 6. Gconfngea.

zwegen.

Ongeveer ba lf acht startten we, velen nagewuifd door lawo
m.otdu. vrouw of ver~oofde. dit lo de;e. periode steeds in
de omgeving van de school vertoefden. Het was een vro•
IIJke boel In
wagens en !lederen werden gezongen, die
tijdens het , verb'ljf IA de school gedicht waren, waarvan
btt populairste toen was: .,In Rhenen iijo velen gevallen ...
Natuurlijk kwam ook de vraag naar voren. waar de rtrs
been ging. Niemand wi•I het, al waren u natuurlijk. die
met stel lgbeid bcweerd•n. dat het op Holland alglng. Toen
de wag~ns ecbttt aaar bet Oosten :.wenkten. was het:
"Duitsland", maar toen wc de N.O. ri chting te pakken
hadden werd het: , Delfzijl". In elk geval bleek toen wel,
dat we nfet naar de Mokerhei gingen. zoals er étn nog
In Groningen beweerde. Tenslotte hleld,n we stll In een
dorpje, Godlinze gebeten. Hier werd door de commandanten een bespreking gehouden en wij onderhielden ons
intussen met de burgers van dat oord. Toen e.r •• vrnamelen··
werd geblazen bleek dot er el tên vaste verkcr:ng had. Hij
Is nu mtt die dorpsscbone getrouwd. We hopen. dat het
een mooie bttlnnefingsdag voor Je gebleven i1, )ani
De ultkomst der bespreking was, dat de colonne In drieh
gcap'ttst w«d. Elk deel zou In een ander dorp gelegerd
worden. Zo kwam het 3e Pel. met de staf In Godlinze te
liggen. het 2c Pd. kwam In Spijk terecht en werd daar
verdeeld over 3 boerdetljen, terwijl het Ie Pel. waartoe
Ik zelf behoorde, In Zijldijk werd gehuisveu. De Pelotons
w•ren Ingedeeld bi/ de vcuchillende Tankpclotons van het
Ze Ûlnadese legerkorps. We waren echter nog ateeda
toldoten ln burge,, want nog geen kledingstuk bad ons
bereikt. Maar dat mocht de stemming niet drukken, ondanks
de regen. ondank., onze lekke schoenen, waarmee we tot
over de enkels ln de bagger zakten. Hoe het preclos met
de legering Is gegaan van de Stal, 2e en 3t Pel. Jc~n ik
me niet meer herlnneren, ik ben daar niet bij geweest, maar
misschien kan een ander hier nader over schrijven? Wel
weet ik oog dat het 2• Pel. een .boerderij voor onderdak
oltge:o,bt h•d, maar de boer bltld tljn deuren óttvlg dtcbt!I
H<t Ie Pel. dan kwam te liggen in een koeienstal. Er werd
bard aangepakt, geboend. ,troozakken gevuld , tafels en
atoc'to •. georganiseerd'' e.ni. rn spoedig was deze stal om•
gezet ln een zJt"s.laapkamtr. Waar een.s de koelen stonden,
lJgeo nu de •• sutrogaaf· Canadeun, z.o:,ls we door som....
aifge burgers wecdeo genoemd. H~t was Jo de eer.ste nac_b...
ten niet p'ezfe.ctg fa die stal te Uggen. want de ratten
kwamen e.r een bezoek brengen en. Jlepe:n ove.r je gezicht
of zochten je op onder de dekens. Gelukkig hehbea we
toen In het dorp een bond gevonden, we noemden den
..Robby", en het bleek een goede rattenvanger te zijn.
Totdat Robby eens een paar nacbte.n wegbleef en de rattea
terugkwamen. Zodra wa• Robby weer aanwezig, of de
rellen bleven weg. Met Robby hebben we veel plezier g~
had. Er kon niet let• te doen zijn, of Robby waa er bij.
HIJ ging mee op mars. toonde zijn belangstelling bij veldoefeningen en wanneer we uitrukten met auto·s. was Robby
er bij. Zondtz Robby was de comp. niet compleet, hij
werd op het laatst nog eerder gemist op een appèl dan
Un der manschappen. Totdat Robby op 19 Dec. 1945 door
een auto werd doodgereden. Hq "'as de comp. dus trouw
tot In de dood. Maor we dw•!ea af. over Robby zal nog
wel eens meer WQrden ge.sproken. We gaan terug naar de
koeienstal van Oijksterhuls te ZIJidijk.
Er werd eeo werk.rooster opgesteld en nu ging het er om.
dot alles zo goed 01ogellJk rolde. Dit bracht de eersre tijd
nogal eens moeilijkheden mee, want de meesten wisten
von militaire tucht niets al. De enkeling, die het wel wist
trarhttc de anderen hierin v66r te gaan. maar :o gemakkelijk Is het niet om burgerideeén over te •chah' en naar
een mllitalre geest Bijna iedét had daar zijn eigen Inzichten over. Dit leidde natuurlijk vaak tot voorvalleo, die niet
behoorden voor te komen. Maar was dat de betrokkenen
kwalijk te nemen? We menen van niet. Niet vergeten moet
worden. dat e:tn grote groep, zonder voorafgaande oplef"
ding, plotseling In een "le:gt.r was opgenomen. En zo "'kon
het bijv. gebeuren. alt er 's avonds niemand aanwezig was,
de kamerwacht, die zkh liederlijk vervee'de, rustig 'het
dorp in ging, en ergens In een caft een potje bier nam of
meedeed aan een spelle.t /e kaart.
Wat de dienst betreft. deze bestond hooldzakelijk In dit tijd
uit patroul'letocbten langs de kust van de Waddenzee. Deze
t0chten gingen hoofdzakelijk per fiets. s.•elke vao de burgers werden gt!een.d. De dagindeling was: 3 uur rijden.
6 uur vrij. Voor zover deze vrije ureQ overdag vielen., werd
er geoefend.
Op een avond steeg de span~log ten top. Br was van
de ttaf bericht gekomen, dat we ons klaar moesten houdea om de -.o 'gcnde dag met de tankbrigade op te rukken.
's Nachts werd er niet geslapen, want nu zou dan het grote
ogenblik komen. Eindelijk zoude11 we dan toch lil de gelegenhtld komen om daadwerkelijk mee Ie helpen ons van
het mo!lenjuk te verlossen. Maar het werd de zoveelste
desillusie. Want toen we te Godlinze gepalet en gezakt
stonden, haalde de mof tt1l streep door onze rekenlag, het
was de laatste ;et dJe bij doen kon. n.l. de algehele
capltulallel
(H.O.) We hebben wel eens vnemdc dingen beleefd In
onze compagnie. Dat het echter niet alleen bij ons mogelijk was, blijkt lllt een brief van Hn onzer, die momenteel
elders In dienst Is. Hoor slechts wat hij schrijft:
.. We hebben zojuist I½ week In quarantaine geztten wegens een geval van qekkro01p of kinduver•ammlng. Het zou
14 dagen durea, maar na 10 dagen kwamen ze in het
:lekenbuls tot de ontdekklog, dat het een verwaarloosde
hersenschudding was. Een mooie bak, hè? Al die tijd In de
kazerne gezeten, halve dienst gedaan. Ellmvoorstelllngen ge•
had, utr• dgetelten en lang slapen en dat alles voor een
bersenscbuddlnk/e. We hebben ons naar gelachen! En als
vergoeding voor bet blnoen ,itten: -i dagen "tra verlof,
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Voor spoedige indiensttreding gevraagd, geroutineerde
typiste en steno-typiste. Uitvoerige schrift~lijke sollicitaties aan: Stichting 1940-1945, Maliebaan 15,
Utrecht.

"Flitspuit"-omroepster als
bruidje naar Canada.
De -.oormalige omroepster van de "Flitspuit". mej. Maja
van Steensel. dit tijdens de bezettingsjaren door ~ Duit•
aer.1 . w,trd ge.arre.ste.erd. is na vele omzwervfngen als oor...
Jogsbruld naar Canada vertrokken en beet thans Mrs.
Wauon. ZIJ bekleedt de functie van chef van de Nederlandse sectie bij de Canadlan Broadcastlng Company.

Bij de Stichting 1940-1945, District Amsterdam, kunnén enkele gediplomeerde Sociale Werksters gepla~tst
worden. Sollicitanten moeten door daad of houdmg
tot het binnenlands verzet hebben bijgedragen. Uit(.,Het Parool"). sluitend schriftelijke sollicitaties aan den Directeur
der Stichting, H~nthorststraat 3, Amsterdam Z.
De redactie van "De Zwerver" heeft maandenlang
naar de herkomst van de "Flitspuit" gezocht, met Wij vragen: bekwame STOFFEERDER.
het doel om over deze werkzaamheden te kunnen Firma Jan de Boer, Hoogeveen.
publiceren. Ze was hierin oog niet geslaagd en nu
blijkt plotseling, dat Mej. van Steensel haar toch
oog is "ontflitst". We troosten ons echter met de Gevr. tegen half April in zaadcxportzaak in N.-H.
wetenschap, dat we haar voortaan het nieuws toch een Werkman voor f,aklmis en buitenwerk. Vereisten:
Verantwoordelijkheidsgevoel, nauwgezet, eerlijk, proweer kunnen horen "opspuiten".
per en werklustig. Zelfstandig kunnende werken; goed
op de hoogte van drogerij, clippers en andere werktuigen. Bij voorkeur ongehuwd. Brieven met uitvoeOndergrondsche lezers.
rige inl. en verlangd loon onder No. A 163 Bureau
De Parijse metro·, zijn ondergrondse leeskabinetten geworden, merkt "Le Mondt" op. Vroegte las men er hoofd• van dit blad.

•

:akelijk kranten, tegenwoordig ook boeken,
·
De ware ondergrondse lezer lee.si alechu IA de trein ......

ONKOSTEN VAN ENGBLANDVAARDERS.
De chef van de staf van den Inspecteur-generaal der Koninklijk•
Landmacht deelt mede: Tea einde ..,. overzicht te li.rijgeo van
d, kosten, dit Engelandvaarders gemaakt hebben voor hun
ovtrtocht tn waarvan nog geen restitutie heeft plaat5 gevonden.
wordt hun verzocht, een opgave van kosten v66t 31 Maart
1947 in te di,nen bij hrt Nation•al Steunfonds. Oostrlnde 13
re AmstudatQ. Daarna %.al ge-tracht wordt"n. bt.tt ahinog voor
In ttn. onzer wcekb,ade.n komt ct.n advertentie voor. van een restitutie. van deze kosten in aanmerk.log te: doen komtn,
Iemand, die zich als journal!st aanbied<. Bebal ve, dat in De aanmtldingtn moeten vergezeld gaan van een uitvoerig rap.-.
de annonce etn opsomm,ng wordt gegeven. van de vec- port, zo mogelijk met verklaringen van pecsoncn, die de juist,
acbillende kwoliteittn, waarover de reflectant beschikt, ver• heid daarvan kunnen bevestigen, benevens ten opgave vau lxt
meldt dt advertentie de opmerking: .. Als politiek delin- verband tDrt de reis aangegane verplichtingen,
quent ben Ik gedetineerd gewe...1."

(,.:Elsevier'')

...... .,De Zwerver".

Succes verzekerd.

•

Dat schijnt een beter getuigschrift te zijn, dan een RBUNIE UTRECHT EN OMGEVING
1 Joo baa
K.P.-rrs, L.0.-trs en MEDEWERKERS!
1')l
ega e
P
n.
De K.P. Utrecht organiseert voor Zaterdaga'fOnd
O

t:t".n

De toe komst.
Een zeer hooggeplaatst ambto,naar heeft ons dezer dagtn
vcu.eke.rd. d~t be.t .: eer lang tou duren, voor tt enlg:tr01ate
zou zijn voor.fen ln de huidige woningnood, Hij vertelde
daarmee gten nieuws. Maat we zijn toch geschrokken.
toen dut deskundige ons vertelde. t< hebben uitgerekend,
dat het bij htt huidig tempo van dé wederopbouw minstens
35 laar z.ou duren. voor er sprake. zou kunnea tiJn van een
eniguins bevredigende to"tand.

(.,Priocestad"}.

grote

reunit:•avond.

Htt

wordt

ge-eo

l:Z April a.a.

•vond

.met

zware

dehatten, maar een gezellig samtnzijo.
Een VQOtdracbt. ttn stukje muziek, een v-~rlotfng en ttD Jauge...
pauze om de oude .ke-nnismaldnge.n te vefflltuwen.
De bijdrage in de kosttn Is ~esteld op f 1.50 p<r persoon.
Voor man met vrouw of verloofde f 2.50.
Stort Uw bijdrage zo spoedig mogelijk. doch uiterlijk -.oor
1 Moart a.s. op glro,nr. 501974 t.n.v. 8. Wilktns, Obrccbtstraat
13. Utncbt, of por postwissel aan btt zelfde adru.
D•ar de K.P.-Utrecbt v~n mtning Is, dat ook de nagelatea
betrekkingen in ons midden behoren te zijn, worden bun. op
aanvraag bij het secretariaat: Obrechtstraat 13, Utr•~ht, grntia
deelnemerskaarten toegezondeu.
K.P.-UTRECHT.

We raan naar Zandvoort aan de zee.

Zelfkennis.

•

Byron bad 'ten bijzoodcre afkeer van grijze oogen. ..Behartigt goed wat ik u nu zal zeggen,.. zei bU eens toen er
over pbytonogUlle we.cd ge.sproken: .. vertrouw nooit iemand
met grijze ogea." .. Maar. u beeft zelf grijze ogen,"
wa.s he:t antwoord. - .,Ja, t.o. be:t zou voor menfgeen. die
mtt mij tt doen gehad beeft, goed zijn geweest. als bij
dut regt\ had opgevolgd," antwoordde dt dichter.

(.,Nieuw Nederland"}.
Eerlijkheid duurt het langst

Recept.

•

De dokteu van generaal El•enhower bebbea :lln vrnuw
voorgtschrc.ven. elkt maaltijd te:.ame..o met hem te nuttigen,
teneinde te beletteo, dat bij vis eet, Hij houdt zoveel van
vis, en het is zo slecht voor hem.

(.,Daily Express"}.
Hij is dus alleen "baas" in het leger.

•

18.000 Poolsche onderduikers
komen boven water.
Mter dan 18,000 personto zullen uit de bosseq van Polen
te vonuchijn komen tengevolge · van de wet, wurblj amoutie verleend wordt aan leden van ondergrondse bewegingen. De wet ui op 18 Pebtaarl aangenomen wordea,

(,,De Tijd"}.
De onderduikers 1n Nederland hebben nog niets
te klagen.

.......
Het "Comltt Oranjehotel'' heeft het vooraemeo ter nagedachtenis. van de gefusilleerde of In kampen omgekomen
politieke gevangenen uit het "Oranjehotel" een ge<ltnkteken op t• richten. Een leder die met dit doel ln!ttmt,
wordt ve.rzocht een bijdrage tt atorten op postrtktning
1053111 "C..mitt Or•nJthutel", 's-Gravenhage. of bij de
Nedulandse Haadel Maatschappij te 's-Gravenhage. Bikt
zending. hoe klelo ook. tal worden gewae.rdeud.

...... er een rapport gepubliceerd is van de internationale commissie voor de bestudering van de
Duitse · kwestie ..... .
. ..... Jhr. Beelaerts van J3lokland voor Nederland daarin zitting heeft ..... .
...... deze commissie tot de conclusie kwam, dat
de Nazi-partij in Duitsland zich rustig aan het
reorganiseren is voor een her-opneming van de
macht door het verkrijgen van de controle over
de door de geallieerden ingestelde democratische
instituten ..... .
...... er volgens dit rapport over geheel Duitsland een netwerk van nazi-organisaties bestaat,
wier macht bij de maand toeneemt, door het dwarsbomen van de zuivering, het uitoefenen van spioooage en het scheppen van wanorde ....

r

...... zich met name in Neder-Saksen en Beieren
voormalige leden van de Nazi-partij en de SS, zo- i
wel op besloten als openbare vergaderingen, ver- B
toonden in uniform ..•.
...•.. zij daarbij openlijk werden toegejuicht door

~~.

~~~::k: ~·

F'

nieuwe afscheidsgroet in Nederland [
;'

is ingevoerd ...... Deze luidt: ,.Goeie dooi!"
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•

E ZWERVER" heeft in anderhalf par
tijd heel wat bereikt. Het is een familieblad geworden.
Deze bewering steunt niet op een enquête, maar
is een persoonlijke ervaring en maakt als zodanig
dus ook geen aanspraak op een hogere waardering.
Ik ontmoet echter nog al eens een paar mensen
- vrienden van vroeger en wie om hen zo al
heen staan - en dan blijkt me bij herhaling, dat
aJlen - ook juist die laatsten - vrij goed op
de hoogte zijn van wat er met min of meer overtuigingskracht in ons blad verteld werd.
Ook in dat opzicht is "De Zwerver" een zwerver gebleven. Al of niet van vaders bureau onderneemt hij wekelijks zijn zwerftocht door het
gezin - komt in ieders handen en heeft de belangstelling van allen.
Dat is geen geringe verdienste. - Voor zover
ik weet, was dit niet de opzet; maar achteraf
bekeken is het toch heel goed verklaarbaar. Het
is één van die uitingen van de befaamde ,,geest",
welke er was en is tussen ons en zovelen. Een
geest, zelf ondefinieerbaar, maar heel werkelijk
en duidelijk naar buiten brekend in daden en
feit<!n, welke voor ieder te constateren zijn. Dit maakt de verdienste, dat ons our:le Mededelingen-blad uitgroeide tot een familie-blad er
niet minder om.• Integendeel. ze neemt i11i,t' toe,
Jaar ëlëze aard van familie-blad niet berl'ikt
werd met behulp van speciale rubrieken als,
.,Vo_~r ?.e hui~vrouw" - ,.Voor de jeugd" ,.Vry& t111't bcz1ghc,len voor een LO'cr en KP'er"
- en dergelijke. "Het blad spreekt - de geest
trekt - het is een zei:rgen "van ons tot ons".
Ik durf clcze persoonlijke ervaring dan ook met
een gerust hart onderwerpen aan een enquête.
'.frouwens, is die ervaring wel zo persoonlijk als
1k voorgeef? Te goed _ken ik immers de moeilijkheden van de Redactie-raad, dan dat ik in zijn
volhouden geen erkenning van gelijke aard zou
mogen lezen. De zorg voor voldoende copie elke
week is dikwijls zo nijpend groot, dat die mensen minstens al tien keer met recht en reden het
einde val\ ,,De Zwerver" hadden kunnen en mogen melden, als ze niet zo diep en diep overtuigd
waren geweest van het nut - de wenselijkheid
- en zelfs de noodzaak van een blad als het
onze. Een enquête in de vorm van: ,.moeten we
d.?or~aan of stop'?en?" zou toch maar geëindigd
z1~n m_ ee!1 pi:actJsch éénsluidcnd: :.,Doorgaan!"
Dit simt met uit, dat de in alle toonaarden gedane
oproep van H. v. R. - soms open en duidelijk
soms ook wel eens onder het motto van: ,.Wi~
de schoen past" - een roep in de woestijn is gebleven. Het is nu eenmaal gemakkelijker om een
krant te lezen dan om hem te schrijven en wc
hebben het allemaal toch immers zo ontzag~elijk
druk!. ...
Dit sluit evenmin uit, dat we niet allemaal en
niet te .:illen tijde en. niet in ieder opzicht voldaan z11n. Zelf heb 1k opmerkingen en ik heb
ze van anderen gcboörd. Opmerkingen met recht
(daar horen die van mij natuurlijk bij!), dikwijls
ook ten onrechte. - Doch dit ligt voor de hand.
De_ én~ gee~t, welke ons bond en bindt, sloot en
s~u1t n_i_et uit, da~ er verschillen zijn. Verschil in
z1cn~w11ze, en met te vergeten: verschil in de
manier van zeggen. Wc kenden dat in het verleden - het heden is niet anders - en zelfs
voor de toekom$! valt hierin geen vcrbeterin"
0
te beloven.
Gelukkig maar! - Het geeft wat gezonde strijd
~n in de strijd blijven wc beter waakzaam· dan
m de rust. En dan: botsingen verhelderen de
z~ak T?ee_rmalen. Ze brengen ons dikwijls C<"n
me~w inzicht en daarmee uitzicht. We beho::vcn
ze !n g~en geval te vrezen, zolang de éne geest
er ts, die naar elkaar toewil.
Tuist dat .. naar elkaar toewillcn" is van zo'n

grote waarde. Die wil verdoezelt geen verschillen, welke er bestaan. Die wil rede~ert geen
standp~ntcn en overtuigingen weg, wat tenslotte
geen wmst, maar verlies zou betekenen. Maar die
oprechte wil doet zien en begrijpen. Doet aanvoelen en waarderen. Zoekt het goede. Erkent
het waardevolle. Verheugt zich over het succes
en lijdt mee in de tegenslàg. Die wil doet verstaan met een simpele opmerking of met CCD
half woord.
Ik geef toe, dat couanten met beroeps-journalisten ons in menig opzicht vóór zijn en dat, met
de ogen Tan een vakman gezien, haar verslagen
misschien _juister zijn en meer af. En toch heeft
een eenvoudig verslag van een bijeenkomst, een
tentoonstelling, 'n gevoerde a~tie in "onze Zwerver" - hoe vol technische . fouten wellicht me dikwijls meer 1e vertellen, dan wat "de Pers"
er over schrijft. Het leven en ook het be-leefde
spreekt een eigen taal. welke er is en niet aan
te leren valt.
leder, die hierin een propaganda voor schrijversniet-journalislen mocht lezen, zal mijn bedoeling
wel duidelijk worden uit een voorbeeld. Ik doe
hier maar een greep, zoals ik op 'n avond bij
het verschijnen van "De Zwerver" een greep d<'ed
naar mijn telefoon. om Arie van Groningen op
te bellen, Ik las daar n.l. ren verslag van een
tentoonstclJ}rig, welke. de GrgP.ingf'rs over hun
verzet hadden georganisctrd. J 1ans i;.;i:.t 1., ro~
niet meer herinneren of het een lan-' stuk wa.
of een kort - een algemene bcschouWing of een
ooggctui,teverslag - maar wat ik nog weet en
wat me bij is gebleven, is dit éne: ik zag daar
die mensen voor me - ieder op zijn eigen plaats
en met zijn eigen taak - allemaal uitgebroken
uit hun ei,ren beslommeringen - niet vragend:
wie deed dit en waarom moet ik daarvoor zorgen? - bezield met één gedachte: .,Dit moet
slagen" - .,Ons werk moet slagen".
Het interesseert me dan ook weinig, wie dit stuk
beeft geschreven, maar wel wat en hoc het daar
beschreven stond. Wat daar achter die woorden
schuil ging. Ik, hier in Rotterdam, heb niets te
maken met de Groningers (al bewaar ik een heel
prettige herinnering aan hen en haar), maar toch
voelde ik dadelijk weer die oude verwantschap
- hun geest was mijn geest - hun werk mijn
belangstelling - hun succes mijn trots - bun
bezieling, welke zoiets wist te bereiken, mijn ;1ansporing.
Kijk - en daar zou ik nu eigenlijk een dikke
streep onder willen zetten: hun bezieli71g mij11
aans(,ori11g. Want daar moet ik naar toe. Dit
stuk bedoelt nog · altijd een aansluiting te geven
op wat ik laatst onder "Kankeren!" beloofde. Ik
kan dit misschien het beste zo samenvatten:
We voelen niet alleen, maar we weten ook allen,
dat we het werk van de voorbije jaren er niet
zo bij neer mogen gooien. Ik wil best instemmen
met degenen, die menen, dat het wel aardig is
geweest - maar voeg er dan toch aan toe: het
is niet af - er ontbreekt nog een sluitstuk aan.
De besten en de dierbaarsten onder ons zijn niet
de dood ingegaan voor een voorbijgaand iets:
de benijdingsdag en de terugtocht der Duitsers.
maar voor een blijvend ieb: een betere men~hcid
en een beter Nederland. De mogelijkheid daarvoor kochten zij met hun bloed en het verdriet
van hun achterblijvenden en zij oordeelden deze
prijs niet te hoog; maar aan ons lieten zij de
plicht om die mogelijkheid blijvend te verwerkelijken.
En die opdracht blijft! Ook al is de laatste Duitser thuis - al mislukt de hele zuivering - al
komen er niet S0.000, maar alle N.S.B.'ers, Landwachters, SS'ers. collaborateurs, profiteurs en wat
er meer zij, vrij! - Dan kunnen wc misschien
misJ1chien
teleurgesteld zijn en ontgoocheld zelfs in onze heiligste gevoelens van billijkheid

en recht, van herinnering aan onze doden gckwetst ziju - maar dat doet er allemaal niet toe.
De opdracht blijft. En voor U, èn voor mij, èn
voor ons allemaal - en als ge U aan die opdracht onttrekt, dan kunt ge dat nooit verantwoorden - voor niets en voor niemand. Niet
voor Uw eer - niet voor Uw doden - niet
voor Uw geweten - niet voor God. Ik kan dat
niet anders zien. Dat is nu eenmaal de consequentie van het werk, dat we toen op ons namen,
ook al konden we die consequenties in het begiu
niet in volle breedte en diepte overzien.
Maar nu de verwerkelijking!
,,De weg" - noemde ik dat de vorige keer.
Voor den één zal 't gemakkelijker zijn dan voor
den ander. De één zal van nature of door ?ijn
maatschappelijke positie in . gunstiger omstandigheden geplaatst zijn om het in bezettingstijd vt·rworvene ook nu voort te dragen. De één zal vindingrijker zijn dan de ander en vlugger nieuwe
wegen en nieuwe mogelijkheden ontdekken voor
zijn idealen.
Terloops vang je hier en daar wel eens iets op..
Van een bepaalde actie - van een nieuw soort
en toch hoog nodig werk - gezamenlijk of individueel. Ik denk hier b.v. aan wat "Toon" in
het nummer van I Februari onder de titel: .,Blijf
illegaal" schreef. Voor hoevclen van ons kan dat
een nieuwe activiteit betekenen, juist op het
moqie ~ebied van het Stichtingswerk?
Maar dat is slechts sporadisèh. Je moet er zo
echt tc-genop lopen. Als je door je werk of door
je huis ~ehonpcn het zwervers-bestaan definitief
hebt kunnen beëindigen, zal je gezichtskring zich
allicht weer inkrimpen tot je naaste, mogelijk
:i.c.1~ ~ t •, ~ ;., r.:m t cv:,~cvin" f-, lnen ,.__
beurt ,, ntets. Het ÎJ uilgealoten, dat al die dai
zenden van toen dag en nacht ploctcrmd 11u
plots in ruste zijn gegaan. Maar je ziet het niet;
Je hoort er niet van. Honderden horen er niet
yan.
Of .... het moest zijn door "De 7.wcrvcr". Het
familie-blad. De krant van verschillende en vcr1cheiden werkers, maar van gelijk-gestemden. De
spreckb11is en luisterpost van vele door één geest
bezielden.
Is het dan niet eeuwig jammer, dat wc in die
zo gemakkelijk verstaanbare "Zwerver" niet ict.,
meer lezen van elkaars ervaringen? lk ben er
van overtuigd, dat velen, en zelfs heel velen van
ons, ,.iets" gevonden hebben, waarin ze hun of
baar idealen van toen in het nu uitdral!;en. Dat
behoeft niet iets heel nieuws te zijn. Het kan desnoods een verband zijn, dat al een eeuwfeest achter de rug heeft. Ook daar is het de géést, die
bezielt en levend maakt. Maar waarom dat 10
eng besloten houden voor ons zelf of voor het
kleine kringetje, waarin we plegen rond te draaien? Waarom kunnen anderen - minder vindingr~jk dan U - niet profiteren v,m Uw ontdekkingen - aan1?e1.ct worden door Uw succes - gewaarschuwd door lÎw fouten - geestdriftig door
Uw enthousiasme?
Uw werk is zo onbetekenend en gewoon? - voor
een ander kàn het een idee ziin.
Uw aanderl is zo ondergeschikt CD tweederangs?
- daar kijken wij niet naar.
Uw actie is no~ maar een poging, meer niet? dan kunnen wij daar ook al vast mee beginnen.
Uw daad is de daad van zovelen? - maar daar
zoeken we juist naar.
Ge doet wel, maar kunt het niet beschrijven? maar ik zei U straks toch al iets over een half
woord, dat voor ons voldoende is.
Wc hebben toch altijd anaeren van onze ervaringen laten profiteren. We stonden toch altijd
voor elkaar klaar en wezen niemand af. We hebben toch nooit gevraagd, of ge wel goed kon
spreken en luisterden alleen maar naar wat l1
ons te zeggen had. We gaven elkaar toch stted.,
• tips! En daar zoek ik, en daar zoeken wij nu zo
dikwijls tevergeefs naar in "de", in ..onze 7,weryer".

Dat is het. wat me opviel.

PASTOOR VICTOR.

DEMOCRATIE

,,(j,e,en Wap,en~,til,,tand''

Een volk met roepit\gl Onder deze titel gaf H. v. R. in ..I)e Zwerver" van 8
Februari een kort doch helder betoog, waarin hij tot uitdrukking bracht, hoc goed
het Nederlandse volk is uitgerust ten strijde, waar het gaat om het behoud van
vrijheid en democratie, namen, die anderen alleen reeds door hun klank in een
onbezonnen enthousiasme meeslepen, doch die door den critischen en nuchteren
Nederlander tot op de kern ontleed plegen te worden.
Als markant en actueel voorbeeld van deze specifieke, Nederlandse trek haalt
de schrijver aan, dal men vermoedelijk nergens scherper dan in Nederland ziet,
dat het communisme de democratie en de vrijheid in haar beginselen aantast.
En op en reeks internationale congres~en hebben de Nederlanders nadrukkelijk
bewezen, dat het hun ernst is, wanneer dergelijke hoge waarden als vrijheid en
democratie in het gedrang komen.
Ter illustratie verwees de schrijver naar het Wereld Studenten Congres te Praag.
Laat ik voorop stellen, dat ik mij volkomen bewust ben, dat "De Zwerver" geen
studentenblad is. Dat ik niettemin enkele bijzonderheden van dit congres onthul,
vindt zijn verklaring hierin, dat het hier niêt een specifieke studentenkwestie gold,
maar een zaak, die het gehele Nederlandse votk ten nauwste raakte, vooral de
jongeren. Tevens toont de gang van zaken op dit congres, hoe men luchtig en
oo gestandariseerde wijze van bepaalde zijde solt met het begrip democratie. .
Op de Internationale Studenten Vergaderini::- te Londen op 11 November 1945
werd het besluit genomen om een Wereld Studenten Congres te houden, waartoe een International Preparatory Comittee werd benoemd.
Dit Wereld Studentell\Congres vond plaats einde Augustus 1946 te Praag.
Bedoeld als een werkconirrcs kreeg het als voornaamste taak toegewezen de oprichting van een internationale organisatie, ter vervanging van de vroegere Conf édération Internationale des Etudiants, die gedurende de oorlog van het toneel
was verdwenen.
De Nederlandse vertel!'enwoordiginir voor dit Congres bestond uit zes personen,
aan,1?cwPzen door de N~derlandse Studentenraad, die representatief was voor de
irehele Nederlandse studentengemeenschap
Volgens de bekende na-oorlogse gewoonte zette het Congres in met heftige uitbarstingen tegen het fascisme en imperialisme en om de verderfelijkheid van deze
stromingen aan te tonen gaf men - merkwaardigerwijs - voorbeelden, ontleend aan hrt leven der westerse democratieën en Amerika; aan het Oosten deed
men het zwijl!'en toe.
Het belangrijkste punt van het congres vonnde de behandeling van de constitutie
der nieuw op te richten organisatie. Voor de bespreking daarvan was anderhalve
dal!' uit'l'etrokken, als gold het een zaak van gerinl!' gewicht, hoewel het voorbereidend comité toch beter kon weten. Want toen zij het ontwerp dezer constitutie
had toep-ezonden aan de deelnemende landen, kwam er een stroom van amendementen binnen. De Nederlanders ziin er zeker niet vreemd aan geweest, dat de
dt•balten omtrent dit punt in werkelijkheid zes dagen duurden. He gin~hier dan
ook om de democratie en het verschil in opvattingen over het karakter der nieuwe
or,l\'anisatie· was dus prinripied.
De Sowjet-Unie, haar Oost-Europese vazallen en andere uiterst linksen, stelden zich een sterk gecentraliseerd machtsoriraan voor, voorzien van ruime volmachten, welks b('sh.riten bindend 1ouden zijn.
Meer trrecht zag Nederland hierin een poging tot overheersing van een bepaalde. politieke groen.
De democratie, die iedereen op de tong had, werd aldus wel zeer veel geweld
aan~daan en men kwam lot de overtuiginK, dat hier onder het mom van de-

Iets doen.
Iets geweldigs doen.
Iets doen, waarvan de omgeving,
waarin je leeft, zou staan te kij-.
ken.
Iets positiefs doen c,m je liefde
tot b.v. het koningshuis, het vaderland of het volk, waartoe je
behoort, te bewijzen en te tonen.
Iets werkelijk tastbaars doen om
je temperament ook maar enigszins te kunnen bevredigen.
Een groot verlangen - ik zou
het sterker willen uitdrukken,
maar vind er geen beter w.>ord
voor - om iets te DOEN, kan
een mens soms bekruipen.
Neen, niet bekruipen, dat verlangen komt soms stormeml op jt: af.
Op een wijze, dat je jezelf a.h.w.
met beide handen vast moet
klemmen, om niet volledig uit de
band te springen, om het niet
brandend uit te laten laaien.
Dat verlangen - nu weet ik een
beter woord, dat hunken>r1 . . kreeg al vat op je, toen je op de
Lagere School den onderwijzer
hoorde vertellen, van geweldige
mannen uit de his,:c>ri!! van je
Vaderland.
Willem van Oranje, De Ruyter,
Ttomp, van Speyk, Doorman,
noem de namen en je roept even
zoveel herinneringen <•p van
moed en trouw, van temperament
en liefde tot de natie.
Als de onderwijzer kans zag bepaalde grote, sprekende figuren
en toestanden uit de Vaderlandse
geschiedenis "m1>esterlijk" te beschrijven, dan was er maar (;fo
ding, één drang in je hart. En, dat
was het onstuimig verlangen, om
ook eenmaal zo'n helrl t:_, mog<.n
zijn. om ook eens ,):! gclcJ.l'crihe;d
te hebben, om in to-:passing te
.kunnen,,, l>~-.dc--"""""den.....,·
het Vaderlandse lie,1:
.Offerden met mannenmoed: goed
en bloed", om ook eens de kracht
te mogen ontvangen ~m "ieb
groots" te verrichten.
Het was niet 1ooeilijk om vóór JO
Mei 1940 bij vele gelegenheden
het Wilhelmus aan te heff:c:o.
Het was op zichzelf niet ,cts
heldhaftigs om, toen onze Koningin nog in ons midden was, jn
onderscheidene toonaarden cle
liefde voor Oranje en Nederland
te bezingen.
Het was mogelijk om zonder het
bezit van een innerlijke held•'.ngcest uit volle borst uit te jubelen:
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Kalholiekr Fransen en Amerikanen dachten zich een coördinerend lichaam,
waarin alle studcntcnorganisatirs, hoewel vt·rschillend geaard, zouden samenwerken op basis van gelijkheid en vrijwilligheid. Hun aantal was echter te
klein om cnil\' gewicht in de schaal te kunnen leggen.
Door amendementen en voorsteJlen tracht.te men van communistische zijde het
Nederlandse standpunt te verzwakken en eenmaal beweerde men onomwonden, dat: .,vrijheid gelijk was aan anarchie"!
Het resultaat was, dat het Nederlandse standpunt verworpen werd. Aangezien
Ned,·rland krachtens uitdrukkelijke instructie van de Nederlandse Studentenraad. alken kon tóetreden tot een internationale organisatie, indien de zelfstandigheid van de verschillende studentenorganisaties behoorlijk irewaarboqrd
wa~. was een internationale organisatie naar communistische trant alleen al volstrekt onaanvaardbaar.
Was deze reden alleen al voldoende, om de Nederlandse delegatie te doen beduiten, niet toe te treden, er waren ook andere punten, waarmee Nederland
1.ich niet kon verenigen.
Er was n.l. behalve aan de Ned. Studentenraad bovendien ('en invitatie gezonden aan de 7.eer kleine, links oolitiek georiënteerde groep "Pericles" te A ·dam.
het~een de "doclsteUingen van .dit congres in een uiterst verdacht licht plaatste.
Vdc drlr~atif's waren zeer eenzijdil(' s,mrngesteld en konden niet geacht worden, volrlocnde representatief le zijn. Zo hr.Jraairt het aantal communisten ,,ndcr de Tsiechische studenten on,l\'e.veer 20%. Niettegenstaande waren 8 van de
15 leden der Tsjechische delegatie communisten. De Egyptische delciratie vertegenwoorcli~de, naar haar 7<'1!'gen, 2% van de Studenten van dit land. De
ovcri!l'c 98% wáren "fascisten'"!
Vers!'.hi!lcnde afgevaardigden durfden - was het uit overwegingen van perg.-nnlijke veiligheid ? - hun meningen niet uit te spreken en zeker niet openlijk te stemmen.
•
•
De vc·rkic1in1? van de· leden van het Executief CoJT)ité, dat practisch oppcrmachti~ is, lichtte de sluier over de ware doelstellingen van dit congres op. Een
Tsiechische communist. Joseph Grohinan werd President. Van de 17 leden zijn
er 9 uit!!esnrokcn communist of uiterst links. De overige 8 werden als , camouflage" dankbaar geaccepteerd.
'
De Nederlandse delegatie heeft zich tenslotte gerealiseerd, dat het mo~elijk
was, tf'genover deze communistische infiltratie een christelijke tegen-infiltratie
te stellen, die- nog veel ten goede zou kunnen keren.
.
Doch nu het ging om kostbare levenswaarden als vrijheid en democratie, wees
zij elk compromis hardnekkig van de hand, besloot · tot volstrekte onthouding
en Wf'igcrde ook maar de gerin~te mede-verantwoordelijkheid te dragen voor
het doen en laten der organisatie.
·
De N~derlandsc delegatie was op dit congres niet atleen de vC'rtolkster van de
ircvoclens en oovattingen der Nederlandse studenten, maar ook van h<'t Nederland~e volk. Het is zaak, dat zij, die op deze wijze Nederland op welk terrein
van het internationale leven ook gaan vertegenwoordigen, steeds zullen bedenken. dat zij ogen hebben om te zien en oren om te horen.
In Praag, e\'enals op het Internationale Conf!res der Democratische Jeugd jn
Londen en op andere congressen, heeft het Nederlandse volk getoond, zijn roeping te verstaan.
JOOP.
Moge het zich deze steeds dieper bewust gaan worden!

.,Dim Vaderlant ghetrouwe,
Blijf ick lot in den doet".
Men begrijpe mij wel. Deze "bezigheden" hadden recht van bestaan.
Alleen maar .... in de jaren 1940
-'45 is eerst gebleken in hoeverre hieraan ook werkelijke, innerlUke kracht en overtuiging ten
grondslag lagen.
Eerst toen kregen wc ge gelegenheid om onze beginselleuze1; van
vóór 10 ,Mei 1940 in toepassing
te brengen.
In de bezettingstijd heeft God
ons in de gelegenheid gesteld,
grote dingen te doen.
In de achter ons liggende oorlogsjaren is ons de gelegenheid
geschonken om ons temperament
tot ontplooiing te brengen.
Eerst toen is het ons metterdaad
mogeli_jk geweest dat verlangen,
dat hunkeren, 9at we in onze
jonge _jaren r eeds hadden gekend, ook te beleven.

Dat was, met alle gevaren en
yerschrikkingen toch ook weer 'n
mooie tijd. Een tijd, waar je in
dit opzicht naar terug zou kunnen verlangen.
En het is zo begrijpelijk, dat l>ns
dikwijls het verlangen bekruipt
ook vandaag weer iets groot~ t<:
doen, of om er, om met onzen
vriend Dirk uit Rossum te spreken: boven op te springen.
Vooral is dit zo begrijpelijk, alJ
we oog hebben voor de ontzaglijke nood van· ons Ncder)and.!e
volk in 1947.
In bezettingstijd was er de gek·genheid om voor die ooo 1 iets
te doen.
Maar nu? De nood is WV'cel groter en ligt op zoveel amlc!', og~nschijnlijk minder bereikbaar terrein.
.,Wat moeten we toch rnet è::' 1'1lende van ons Nederlandse volk
aan?", luidt het in een briet, die
ik dezer dagen van Frits de Zwerver ontving.
Men moet met hem spreken één brok dynamiet - om hiervan
nog eens, om zijn eigen woorden
te bezigen: .,tot in het diepst van
je ziel geroerd te zijn '.
Ja, 't brengt een m..:n~ in verlegenheid, 't kan J" ang~tig maki:n
en het gebed kan uit je hart opstijgen: ,.Wilt u om leren <·n onderwijzen van de wc~, die w;j .tul- ·
len hebben te ve.kiet.:n:•"
Maar juist, omdat ciir: no,,1 1.0
ontstellend groot i~. omdat er zoveel verscbnkkdijke nood valt te
lenigen, jui~t c!aaro'tl rn<,-:t het
ons te meer b'::-.vust worden. dat
onze taak nid in !-.ki 104 ·, w:is
be~indigd, maur ,ht 1';ocJ V,\N..
DAAG nog veel meer v.i.n ons
vraagt.
We vergissen Clns, \'.'anll<.:cr wc
or:mZC-Vëî'Zt·tsSltij· l i l Is ik: l'liige
taak zien, die Hij van on~ heeft
gevraagd.
Onze taak is nu no~ veel i;c wd
digcr.
Ook vandaag, juist vand,1ag. g,•ldt
à fortiori:
·

liet leven is een kriigsb,Nfo:-,
Door goede en kwrule :!a!{e,1
Gescheurd, gevlekt, on':1,;ll,•n
schier,
Kloekrno_edig voorwaarts drugu1.
Het leven is .... geen vrede alhier,
Geen wapenstilstand vra7m1,
liet leven is de Kruisbanier
Tot in Gods handen d.ragen.
En ons antwoord behoeft niet k
bestaan uit geweldige dinge:1 nv: t
een knal, zoals dat in bezettingstijd mogelijk was, maar we kunnen onze taak ook zo zien, dat wc
dagelijks rusteloos bezig zijn met
de opdracht, die Hij ons in de
handen heeft gelegd, een ieder op
de plaats, waar God hem in de
wereld heeft gezet.
Wanneer we in deze taak werkelijk voortdurend TROUW zijn,
in de volle betekenis van dit
woord, wanneer we t.o.v. onze levensroeping, de weg der gehoorzaamheid leren gaan, dan mag
het resultaat ogenschijnlijk niet
verbluffend lijken, maar dan doen
we toch wat Hij van ons vraagt
en dan worden er toch grote
dingen verricht.
Iets doen.
Iets geweldigs doen.
Geen wapenstilstand.
Het leven is de KTuisbanier tot
m Gods banden dragen.
.,FRITS".

..
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STOOTTROEPEN

E

r was eens, ergens in Indië, 'n hoog, tijdelijk zeer hoog, officier van de Stoottroepen,
die bij een toespraak tot de jongens omstreeks de jaarwisseling sprak over de Stoottroepen, zijnde een Gilde en geen Lc~er. (Wie nu nog
niet weet, wie ik bedoel, is niet waard Stoter te
~ijo.)
~

Slot

Onvofrooic1 verleden.

or

het aan deze toespraak gelegen heeft, weet
ik niet, maar in elk geval was er gedurende zes
dagen daarna sprake van gevechtshandelingen,
waarbij dit Gilde zich gedroeg als eeó Leger. Dat
was aanleiding voor genoemd, tijdelijk zeer hoog
officier, om, terwijl ik van een afgelegen post
met hem een - natuurlijk zeer belangrijk - , telefoongesprek voerde en er links eo rechts nog
,,zwaar" geschoten werd, tegen mij te zerï~=
"Zeg maar tegen de jongens, dat het geen Gilde
meer is, maar een Leger". Groot was het enthousiasme, dat op deze uitspraak volgde en de reeds
lange tijd gebruikte uitdrukking "Wat een Leger"
behoort dientengevolge tot het verleden.
Toen alles weer rustig was, had ik de tijd om
over deze hoogst belangwekkende "Gilde"-zaak
na te denken en ik kwam tot de conclusie, dat
die titel nog lang zo gek niet was, .,want", :to
dacht ik ,.zijn de Stoottrocoen ci1tenlijk niet een
verzameling van allerlei Gilden?"
En ik ging met mijn i:cdachten terug naar September 1944 en liep alles nog eens na tot het heden en zal! de Stoottroepen als het Gilde der Opbouwers. En dit Gilde heeft op dat gebied toch
een heleboel gepresteerd en ik weet zeker, dat er
vele onclC'rdelen van de K.L. nu nog profiteren
van datgc-ne, wat in de loop der laatste jaren
door dit Gilde werd opgebouwd en hersteld.
Het merkwaardige was, dat telkens als er erl!'ens
iets opgebouwd of hersteld was en het Gilde
dacht: ,,Hè, hè, dat hebben we hem weer eens
fijn geleverd en nu zijn we onder de pannen", er
een of andere - natuurlijk orficiële - instantie
kwam, die zei: ,,Dat hebben jullie keurig gedaan,
maar, hoe het ons ook spijt, jullie moeten er uit,
want .... etc. etc."
Als doekje voor het bloeden informeerde de instantie dan noir eens zeer belangstellend, .,boe
wc dat toch hadden klaargespeeld en hoe we aan
dat glas kwamen, en dat, hout, en die stenen, en
die buizen, en dat meubilair, en die pannen, en
die verf!". Waarop het Gilde zei, dat deze langs
de hiërarchieke weg waren aangevraagd en verkregen, hetgeen de officiële instantie geloofde!
En als er eens geen officiële instantie was, dan
was er wel een andere oorzaak, die ons ·,.onder
de pannen" vandaan ioel!'. En nog merkwaardiger was het, dat het Gilde steeds zonder morren
vertrok.
Ha, die ouwe Stoters weten het nog goed. Die
van 't Ie Gilde Brabant, die de zwaar beschadiitde
Frederik-kazerne in Vught "mochten" betrekken,
waar !l"een ruit meer in was en dewelke in ongelooflijk vervuilde staat verkeerde. Waar ons aller
,,Stephke" arriveerde met de leden van het Margriet-Gilde en in twee weken de zaak opknapten. hoewel er geen materiaal wasl Nauwelijks
was het klaar of de Canadezen arriveerden. Het
Gilde verdiende er alleen wat benzine en enkele
flessen whisky mee.
En die van het Ile Gilde Limburg, die onder leidini:- van een zeer bekend oud-soldaat - hier niet
nader aa11 te duiden - de zaak fixeerde in
Sittard, Viilen, Aken, Vaals, Stein, Weert, Rotterdam. Priok en fladjoe. De enige keer, dat
het Gilde spijt had te moelen vertrekken was
in Weert (daar was gezwoegd!).
Denkt aan het peukjesloze middenterrein en dC:"
asbakken aan de palen en de beroemde storm- en

,..

D~. troep staat aangetreden in de mancschij;, tcrw1Jl de hemel in het Oosten witter wordt. De
wagen-colonne hobbelt met spatbordverlichting
door de schemer. Ergens buiten de frontlijn wordt
uitgestapt en gewacht. Terwijl de rijen door de
greppel langs de weg naar voren schuiven wapen in de aanslag - dringt de morgen door
het groen van struik en boom, alsof hij zien wil,
wat dit sluipen te beduiden heeft. Het eerste
licht tekent alle randen van blad en stam, de
eerste roffel schiet de stilte open. Vickers. Een
, vinnig vuurgevecht. Het verzwakt. Wachten.
Hospitaal-soldaten gaan voorbij. Een bevel.
Stormloop door de wilde groei, hutten, huizen,
hurkende mannen, die buigen, kinderen vol verwachting, en dan een vrouw, die naar je toekomt als Rebecca met de offerande van haar
pisangtro.s. Je plukt de banaan! Je eet. Je linkerhand is vuil, je voorhoofd nat, je rechterhand is

een greep gebleven om die kolf. En vóór je, devrouw van goudgeel-porselein. Je staat als een
landloper in hot paradijs.
In Holland zeggen ze, dat we landlopers zijn,
schooiers,, het uitschot van een land. Op straat
wordt geroepen, dat we eerst de bandieten waren
van het verzet, toen de plunderaars van den
vijand, en tenslotte de schrik van de vrijheid.
We zijn het schuim, dat naar het Oosten zwierf
en zich bezat aan Jappenhoeren en arak. In de
binnenkamers worden gruwelverhalen gefluisterd
over woeste gevechten tegen weerloze stammen,
die worden vertrapt als voor drie-honderd-vijftig

hindernisbaan en het wagenpark en de onafsluitbare cellen en de verwarming en de c11ntinc en
aan London, Edinburgh, Manchester, Glasgow (zo
heetten de gebouwen, geachte lezer).
En dan die van het Gilde van Kapitein '.thans
Overste, geloof ik) Waringa te Bergen-op-Zoom,
die ' steeds maar zei, dat in dit Gilde w'n "goed
bloed" zat, die met dit "Bloed'' de kazerne opkalefaterde en er daarna uittrok om naar kleine dorpjes als Kruisland te verhuizen, waar een ander
Gilde-leider (zo'n dikke met een nogal rood hoof,-!,
die je bij voorkeur 's nachts uit je bed haalde,
als er iets aan de hand was - en wanneer was
er nou eens niets aan de hand bij dit Gilde -) de
zaak op dezelfde voet voortzette.
Ik kan zo doori?aan tot in het oneindige over de
prestaties van dit Gilde. lk denk nog aan Batavia, waar het Vlle Gilde de prachtig opgc-

door Jot Po/man

jaar. En de moeder, wc baar kind zag gaao.
legt de handen in de 11choot.
Als de kampong gezuiverd is en in de middaghitte broeit met trage rook en zoete geur van
rijst, trekken we uit het verwarrende groen de
gele sawah in. De alang-alang ataat schouderhoog in en over het oneffen terrein. Luie ncuvdruggen glooien dor in elkaar. Onmetelijk ver glijdt
het waas van een vulkaan in de dag. De dag 1s
het oogwit van een blinde. Je staart in dat oog.
Je moet. Observeren, links en• rechts. Met af;.rcbrokcn bewegingen schokt de groene linie verder door het veld, stokt, de bajonetten vooruit.
Is het een fata morgana, daar, boven de alangalang, die zwarte helmenrij, die stokt, die wapens
in de aanslag? Maleise uitroep over en wc<:r, <le
voorste armen gaan omhoog, ergens valt een
schot, een rilling door de rij, stormaanval ,p die:"
linie, op twee of drie, op de ene, die voor je
staat, je trekker weigert, witte spleten in ~en
geel gezicht, je springt, we tronie wankdt, dl!'
bajonet van zijn heup, crin. De Jap. Du;; toch.
Je staat als een M ichael boven de gevallen draak.
In het eerste programma, dat door den ministerpresident van de eerste regering na de hcvrijding
werd voorgedragen, stond een nadrukkelijk woord,
dat vijf jaar lang verwrongen was en nu rechtuit
gezegd zou worden: voorlichting. ~aar het z.w1jgen van clr regering en - meer nog - de !aster,
die zij toeliet, hebben onze naam een wanklank
gegeven, die om de aarde echoot, zo: dat eindelijk de enkeling zich verzet. Het hel\'on met l"Cn
ingezonden stukje in een Zuidelijk bl;ul. H<'l
werd een artikel, dat zich verspreidde in de pers.
Het is de verklarin!I", afgelegd door den dirf"1·teur van een wereldconcern na zijn reis door de
Oosr. Het is de aanklacht van een bevelhebber
op Java bij zijn commando-overdracht. Wanneer
zal Nederland weten, dat onze troepen gezon.-ler
z~jn, dan ooit het Nedérlandse lege'" was? Dat
millioenen wachten op verlossing uit de revolutie
door den Nederlandsen soldaat? Dat wij den
laatsten man verslaan van het legioen, dat ook
ons land vertrapte?
De schemer is een gordijn, dat zich sluit. Zoeven hingen de wortels van de waringin nog als
een wier van goud om de stammenmassa. Nu is
het een slijkrand om een spelonkenrots. Loop
je over het veldje achter de boom, dan pikken
èle veJ"strooide lichten uit de zwarte stad, en, verder nog, de seinen van een schip, dat op de reedc
liggen zal. In het Oosten bant( de nieuwe maan
in een onbewogen diepte over een wereld van
srhaduw en nevel.
Niemandsland. Tot hoe ver? ,
Zo ver als ons hart hecht in zijn vesting slaat.

knapte Berenlaan-Complexen moest ontruimen ten
behoeve van de 7 Dec. Divisie. Ze deden het
graag, want ze mochten immers naar Palembang.
En dan schiet me Bali nog te binnen, waar een
zeer vooruitstrevend deel van het Vllle Gilde
een heel kamp bouwde en er 14 dagen in mod1t
wonen. Maar ook zij waren niet boos, want 1e
mochten ook naar Palembang.
Maar nu houd ik toch op, dit verhaal wordt te
lang.
En bcschuldi~t U me niet van "chauvinisme" geachte lezer; ik ben weliswaar 2½ jaar bij dit Gilde, maar ik wilde U door dit verhaal geen aanleiding geven tot de veel gelanceerde opmerking;
.,Natuurlijk weer de Stoottroepen".
Bovendien is het nu l!'een G:Ïde meer, maar een
Leger! Laat-ie-fijn-zijn)
Majoor GIEL BENSEN, VIII R.S.
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E bel had Juist geklonken over de
bleekbezonde speelplaats, toen een
collega-onderwijzer nog gauw even op
Jaap toewipte om hem toe te voegen: ,,Zeg,
hebben ze jou niet gewaarschuwd .... r
,,Mij gewaarschuwd, waarvoort' Niet be.
grijpend keek Jaap hem aan.
"Heeft Piet Konings je dan niets gezegdl
Da's wat mooisl"

DE

STICHTING~ MIJNE HEREN.
DE STICHTING. DAT Zl]T GIJi
"Hier ben ik, zeg maar wat ik moet doen", al~us enkele
briefschrijvers in antwoord op de in deze rubriek steedJ
1
weer ten.igkerende roep om medewerking.
Enerz~jds doen dergelijke brieven je goed, immers ze -~cmonstreren duidelijk de wil tot helpen, maar anderz1J1s
realiseer je je spijtig, dat er nog zo veel "wat moet 1k
doen" -ma.n nên en -vrouwen zijn, die niet weten hoe hun
~oede wil fe exploiteren.
In het q.].gemeen wil ik hierover graag. iet~ zeggen.
In artikel 2 van de Statuten der Stichtmg wordt de
doelstelling aldus omschreven:
De Stichting stelt zich ten doel het lenigen der
zedelijke, maatschappelijke en stoffclijke !1od~n
van personen of groepen van personen, die _tijdens de Duitse bezetting door daad of houdmg
tot het binnenlands verzet hebben bijgedragen,
alsmede van hun gezinnen of nabestaanden, een
en ander voorzover zij de hier bedoelde bijstand
blijken te behoeven.
Schreef ik nu: Werk mee aan de bevor ering van deze
doelstellingen en meo weet wat te doen staat, dan zou de
vraag eigenlijk al beantwoord zijn. Wellicht kan het echter zijn nut hebben de dingen iets scherper te stellen.
Artik.el 2 geeft dus de doelstellingen der Stichting weer.
Wat moet nu worden verstaan ontler de Stic~ting?
Is dat het complex van Stichlingsbureaux met derzelvcr
bedieningspersoneel: directeuren, administrateurs, sociale
werksters en wat dies meer zij? Zijn dut de mensen, <lie
dus verantwoordelijk moelen worc.ltn gesteld voor de verwezenlijking van ons ideaal (art. 2)?
Zeer zeker niet! Zij vormen slechts het apparaat, het
mechanisme, waarmee en waardoor de Stichting haar wil
tot uitvoering brengt. Een apparaat, in handen van de
bestuurders der Stichting en uiteindelijk in handen .van U.
Want, (om het eens met een variant op <l~ g-~vlcugc_l_de
woorden van Le Rói Soleil te zeggen) de Stichting, m1Jnc
heren, de Stichting, dat zijt gij! (.;ij, ja, gij; hooi d voor
hoofd, draagt de verantwoording voor de vervulling van
het statuair gestelde doel! Gij, ja, gij, hoofd voor hoofd~
hebt de plicht tot leniging der velerlei noden· onder
onze oud-illegale broeders en zusters. Denkt niet, dat de
" vorming van het Stichtings-apparaat U heeft ontheven
van Uw persoonlijke verantwoordelijkheid jegens hen,
die weg dreigen te eóben in de ijskoude zee van moordende meedogenloosheid.
Ik weet dat denkt U niet, maar des te erger is het als
er toch 'zo dikwijls een houding wordt aangenomen, die
een dergelijke g·edachte mag doen veronderstellen. Die
houding, z~j is volgens oud-illegale maatstaf EEN MISDAAD; een misdaad, even goed als het voor Uw ogen
laten verdrinken van een drenkeling omdat er toch ergens
een Bond tot het redden ván drenkelingen moet bestaan,
een misdaad is.
Zeg nu niet, dat er in Uw dagelijkse leyen geen "drenkelingen" voorkomen, dat er niets te r;dden valt, want
ook nu nog worstelen· honderden, dmzenden "drenkelingen" tegen een voor ons smadelijke ondergang, bewerkstelligd door het samenspannen van onrecht
en eg-oisme en velen zien het niet, g:aan. er aan
voorbij of schreeuwen hoogstens om de St1chtmg. Sommigen· zelfs pric-men met een scherpe vinger i~ het n_og
zo kwetsbare Stichtingslichaam en honen luidruchtig:
Waar is nu de Stichting, wat doet ze met haar bureaux
en haar dure medewerkers!
Deze laatsten, hun vooral, zij het j!"czegd: Uw schuld is
het als er moel worde1l "gedregd": uw schuld is het,
als' een der onzer moreel of maatschappelijk de dood
is ingeg-aan.
' Niemand, werkelijk nh·mand heeft het recht af te geven
op welke bureaux. instanties of personen da_r.i ook... zolang
niet persooniijk alles is gedaan, wat redel1Jkcrw1Jze gedaan is kunnen worden.
Wat dan wel concreet van U verwacht wordt?
Daarover een volg-ende keer.
Voor ditmaal . bovenstaande ter overdenking.
In het bijzonder ter overdenking van hen, die deze
schoen passen.
.
Past de schoen niet, wel, zet 'm op de schrap!
Ik hoop op veel niet-passende schoenen.

TOON.
VERANTWOORDING:
In dank ontva~gen van T. V. d. B. te H. f 10.-.

,

Dan blijkt, dat de avond tevoren biJ een
buurpraatje werd verteld, dat er een "verkeerde" op 't dorp rondneusde, die tamelijk
náuwkeurig van Jaap's werk op de hoogte
was gebracht.
'
Nou, ,n ou, dat zag er bedenkelijk uit, als 't
waar was tenminste; op een dorp wordt
wel eens meer overdreven.
Maar dat ze daar nou verdraaid op straat
over staan te kletsen, inplaats van te waar. schuwen!
Enfin, maar gewc~:: doen, denkt Jaap. Vanmiddag zal hij 'ns verder gaan imformeren.
Hij kan 't echter niet helpen, dat ie tijdens
de lesuren weinig aandacht heeft voor z'n
leerlingen. Vanuit z'n klas kan hij de
schoolingang niet zien. Het is dus voor de
moffen al heel gemakkelijk hem hier te komen opzoeken.
Direct na schooltijd peddelt hij dan ook naar
Konings toe.
Eigenaardig, dat van hèm dat praatje afkomt, geen kwaje ve~t, maar tóch eén moffenvriend.
Was 't hele geval soms een truc om achter
de waarheid te komen?
Even voorzichtig polsen.
,.Hallo, Piet! Zeg, 'k moet je 'ns even hebben."
,,Da kan Meester."
,, k Kom vanmorgen op school, en daar vertellen ze me zon raar praatje.
Piet kijkt Jaap even aan, alsof hij niet
weet, hoe te antwoorden.
En dan: .,Ja, Meester, maar 't is geen flauwe
kul, hoor. 'k Geloof, dat U op moet passen.
Kijk ··s .... ", en hij verschuift even z'n pet,
"kijk 's, U weet meester, dat 'k een beetje
anders tegen de Duitsers aankijk, dan U,
maar .... " en dan_ volgt een uitvoeri_g re.
laas, dat Piet toch niet wil hebben, dat "de
meester" voor z'n goedbedoelde werk in
een kamp terecht komt en waaruit blijkt,
dat Jaap inderdaad is aangebracht en dat
de "Zwarte" tamelijk ,nauwkeurig op de
hoogte is gesteld van z'n doen en laten op
't dorp ....
Nadenkend stond Jaap den verteller aan te
zien.
Ja, veel twijfel bleef er niet over. 's Kijken,
waar kon dat nou vandaan komen~
Met een: ,.In eider geval bedankt, Piet",
stapte hij weer op z'n kar en reed maar z'n
kosthuis toe.
Toen Jaap, die middag terugkeerde naar
school, had hij, voor niemand zichtbaar,
z'n pistooltje in een broekzak.
Twee man kon ie altijd hebben; kwamen er
meer, tlan had ie nog kans om te vluchten.
't Hoofd van de school, wiens lokaal naast
de ir:'1gang lag, zou, bij verdacht bezo_~.
onmiddellijk een jongen sturen met een loze
boodschap. Dan wist Jàap wel hoe laat 't
was. De kinderen merkten niet, dat de knip
van ieder raam werd ontsloten en dat de
sleutel van de achtergangdeur werd omgedraaid.
Heel de middag was Jaap op zijn hoede. In
z'n geest zag hij ze al komen.... Twee
langs de voordeur, eerst informeren waar
mijnheer Franssen stond... . Nou, dan ging
't wel. Maar hij zag ze ook reeds met meerderen verschijne,n, van te voren 't gebouw
insluiten .... Hij overwoog z'n kansen voor
ieder te bedenken geval.
'n Enkele keer voelde hij eens naar . z'n pistooltje. 't Gaf hem een tamelijk veilig gevoel. Schieten? Zijn kogels waren zo goed

als de hunne. Als ie maar zorgde ze voor
te zijn ....
Van al deze overpeinzingen werd Jaap wat
nerveus. Z'n zenuwen sto«nden gespannen,
de aandacht voor z'n klas was maar oppervlakkig en zelden verlangde hij heviger
naar het geluid van de bel, dan nu vandaag.
Direct na school moest hij er op uit om voor
een slaapplaats te zorgen en nog verder te
i'!lformeren. 't Resultaat was, dat Jaap toen
hij zich 's avonds op een divan uitstrekte,
zeker wist, verraden te zijn.
Toch kon hij er nog niet toe komen, het hazenpad te kiezen.
Duiken was schuldbekennen en wie weet:
't kon nog goed aflopen.
De volgende <;lagen verliepep, uiterlijk althans, rustig. Buiten de trouwe hospita en
den directeur van de boterfabriek, in wiens
huis hij sliep, had Jaap geen medewerkers
in onrust willen brengen.
~
Voor de buitenwereld ging alles z'n gewone
gang, maar voor Jaap werd het een strijd
met zijn zenuwen.
Van het moment, dat 's morgens de schooldeur achter hem sloot, tot hij in de namiddag, weer de school verliet voelde hij een
steeds klemmender spanning op zich drukken.
'
Ieder ogenblik, dat tussen die tijdstippen
lag, stOl!ld hij gespannen. Geen ogenblik
mocht zijn aandacht verslappen, om niet "
verrast te wo~en.
Nog steeds speelde hem de gekste situaties,
waarvoor hij kon komen te staan, door het
hoofd, waarbij z'n verbeeldingskracht werkte als nooit te voren.
En ondertussen moest hij zorgen, dat zijn
klas niet verwaarloosd werd, moest hij de
onbevangen stemming der kinderen zien te
behouden ....
' Het spannende wachten werkte langzamerhand zo sterk op z'n zenuwen, dat hij soms
hoopte, de gehate vijanden op zich af te
zien komen. Dan kon hij tenminste vechten
tegen iets, dat tastbaar was.
Eindelijk, de vierde dag bracht de on knoping.
Kort voor schooltijd, hij moest zich haasten,
zat Jaap in z'n kostl)uis aan het ontbijt, toen
er werd gebeld.
N~dat de hospita had opengedaan, kwam,
een beetje ontdaan, een onderduiker, van
de gespannen situatie geheel onkundig, binnen.
,,Gos, joh, wat ben 'k nou geschrokken. 'k
Loop dam over straat, op weg naar hier
en daar komt opeens een vreemdeling op
me af. 'k Dacht direct: dat kon wel iemand
van de Gestapo zifn. Hij zag er zo echt naar
uit. 'k Schrok me wild. 'k Dacht al, daar ga
je, die zal m·n papieren wel moeten zien ....
en toen vroeg hij me enkel, waar de school
was. Nou, 'k zuchtte gewoon toen hij optrommelde."
De hospita keek, achter de duikersrug om,
Jaap veelbetekenend aan. !Deze legde, met
bedenkelijk gezicht, z'n hapje terug op 't
bord, wilde nader uitleg over den verdachten persoon, toen, in een korte flits, een ){'
auto, waarin zwarte uniformen, voorbij de ...,_
ramen schoof. Richting school!
"Kees", zo heette de duiker, ,,blijf hier maar
niet binnen, man. 'k Denk dat ze mij moeten
hebben. 'k Smeer 'm maar."
Jaap gooide vlug z'n jas over de arm, sprong
op z'n gereedstaande fiet~ en reed, nièt
richting school, de straat op.
De schoolkinderen keken even vreemd op,
toen ze den "meester" zo juist voor school- ~
tijd, in de verkeerde richting zagen rijden. "
Jaap hoopte maar, dat ze niet al te oplet. •
tend zouden zijn.
Ze konden in hun onwetendheid de heren
wel eens vertellen, waar meester Franssen
wèl was, als deze hem op school niet zagen verschijnen.

/

Na de korte uitleg, welke Jaap gaf, aan de
vrouw van "den boterdirecteur", wist deze,
met angstig gezicht niet beter te raden,
dan: ,,'k Zou maar hier blijven, nou gëi1e
toch . niet meer ·naar school zekerr En met
een · hartgroz:idig: ,,Om de d .... niet!" liet
Jaap zich op de divan zakken, van welke
hij uitzicht had op de straat.
Tóch ~oelde hij zich prettig. Ze hadden 'm
niet, de stommelingen! Waarom kwamen ze
nog vóór de school begoni
Geregeld de ogen op straat gericht, .b leef
Jaap wachten op wat komen zou. Hier voelde hij zich tamelijk veilig. Ze konden toch
moeilijk ieder . huis van 't dorp doorzoeken.
Plots komt daar weer de bewuste wagen
aangereden. Watî- Hij mindert vaart; \a, hij
stopt, juist vóór de fabriek. Jaap ziet nog
juist een uniform de wagen uitspringen. Hij
graait z'n jas weer op en stormt naar buiten. Hij verdwijnt nog voor z'n achtervolger

zo ver is gekomen, achter de fabriek, en

--

--

daar,_met een wip, over eèn betonnen schutting.
Hier puft hij een ogenblik uit om van de
overgrote haast wat te bekomen. Zover zullen ze voorlopig toch wel niet komen, d~mkt
Jaap. Hij luistert en wacht; hoort niets en
wa,n delt dan rustig langs de achterzijde een
der dichtstbijstaaride huizen binnen.
Hij komt terecht bij een timmerman. Deze,
z'n vrouw en z'n zoon kijken verwonderd
op als ze hem, zo onder· schooltijd zien binnenkomen. Jaap geeft uitleg en wacht verder maar af.
Eindelijk was dus de knoop doorgèhakt en
ze hadden 'm ,niet.
Hij was er tussen uit, en zou nu ergens
anders wel weer werk vinden.
Jaap wachtte en wachtte. Als de toestand
veilig was, zou men hem hier in de buurt
wel weten te vinden.
Maar wat duurde het lang. Zouden · ze alles
zo erg overhoop gooieni
Enfin, z'n spullen vonden ze toch niet.
En Jaap wachtte ....
Tot eindelijk de zoon besloot eens poolshoogte te gaan nemen.
Als spoedig kwam hij terug en vertelde .... Die Gestapoagent was een distributie-ambtenáar. Die auto was bemand met Hollandse politie, welke de nieuwe stamkaarten

naar school brachten voor uitreiking in een
leeg lokaal en de haastige agent, die voor
de fabriek uit de wagen sprong en zo'n
haast had. . . . vroeg daar een fles m~lk
voor z'n vrouw.
~- _ _, •
i:-..
C. V.
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48 van 30 November 19-46 van "De
Zwerver" wordt door "Piet Verburg" een
recensie gegeven over het van ·de hand van
Prof. W. P. ]. Pompe (gedurende de bezt>ttingsti_jd één der adviseurs <ler LKP) verschenen "Bevrijding', uit de serie: .,Woorden tot het Nederlandse Volk".
Nadat -Prof. Pompe in het hoofdsklk "Hcr;tel" is begonnen met 't probleem der zuivering aan d.e orde te stellen, behandelt hij in
een volgende pericoop het onderwerp: ,,lll~galiteit".
En het is ·met name n.a. v. de rede van Dr.
]. Drost, waarop wij in ons vorig nummer, onder het opschrift: ,,Merkwaardig en.... onkundig", commentaar leverden, dat wij aan
dit hoofdstuk het volgende ontlenen:
...... Hier gaat het om de erkenning van
voortreffelijk gedrag en het inhalen van
heldhaftige personen. Dit onderwerp wordt
gewoonlijk aangeduid met ' de term illegaliteit. De term is eigenaardig, hij gaat van
het standpunt uit, dat de bezettende macht
de wet zou stellen, en zij, die daartegen in
verweer komen, tegen de wet, illegaal zouden handden. Hierbij dient men dan tenminste onderscheid e· maken tussen de wet
die onrecht kan maken, en het RECHT:
Want de z.g. illegale werkers mogen zich
beroepen op een recht, dat door geen voorschriften, welke de pretentie van wetten
hebben, kan worden geschokt, een recht,
dat op gerechtigheid steunt en met vaderlandsliefde, trouw en karakter wordt gehandhaafd......
.
.•.... Dit onderwerp is niet minder actueel, niet minder dringend ook, dan de zuivering. Overigens zijn de zuivering en de
aan het verzet toekomende - behandeling zo
zeer elkaars tegèndcel, dat men geneigd zou
kunnen zijn de regels voor de zuivering als
~rondslag te nemen voor de behandeling
van het verzet, natuurlijk na omkering dier
regels, dus met toepassing van juist het
tegendeel.
.... Beter dan de bezettende macht, ' die
verraders beloonde met oneervolle benoemingen, is onze overheid voor het welzijn
v~n het land verantwoord. als zij werkers
uit de verzetsbeweging plaats in functies,
wlar deze zich in hun verzetswerk waardig voor hebben getoond.

Prof. -Pompe staat vervolgens stil bij de samenstelling der verzetsbeweging en maakt
hierbij onderscheid tussen groeperingen, die
de strijd tegen den vijand · tijdens de bezetting
voerden (b.v. onze organirnties) en een groep
van hen, die zich alleen gereed maakten o~
na de bevrijding de orde te handhaven (bv.
de bode-dienst}.
Hij vervolgt dan:
Bij dr. zuivering staat de bestraffing voorop. Voor de houding ten aanzien van de
werkers in het verzet moet men niet de nadruk leggen op de beloning. Zij hebben
recht op dankbaarheid van het volk en
op de erkenning hunner buitengewone
verdiensten. · Een beloning overeenkomstig
hun verdiensten is niet te vinden voor
werkers, die vrijwillig hun leven op het
spel zetten ten behoeve van het vaderland.
Dergelijk werk wordt niet verricht om · beloning. Als het werk in de goede geest
wordt verricht, blijft dq beloning- ook onder de maat. Zij, die uit vaderlandsliefde
vri_iwillig zich voor dat werk ge~en, in
volle zin zich zelf ervoor gaven, hun leven desnoods erhij~ zullen zich bovendien
door zulk een belonig veelerr g-eg-rief d voelen dan beloond. Het werk draagt ten slotte de beste beloning in zich zelf. Dit neemt
onze plicht niet weg, om de werkers dankbaar te blijven en hen te eren. De dank
en eer zijn niet hun Joon. want zij blij·ven verschuldigd, onversc"hiIIig of er <::en
beloning- gegeven is of niet. Als we in
drze dank en eer zouden tekortschieten,
zouden we tekortschieten in onze plicht,
t;1id slechts teg-enover deze werkers, maar
ook tegenover het vaderlanrl.
Dankbaarheid 1oekt naar gelegenheden om
zich te uiten. Fen :uitstekende gelegenheid
biedt zich in die gevallen aan, waarin de

ondergrondse werker na · de bevrijding- geea
passende werkkring hecft om zijn levemonderhoud te . verdienen .. ·. . • .
·
Ook de eer, die wij den werkers verschuldigd zijn, geeft richtwijzing voor ons gedrag tegenover hen. Eren is erkennen van
uitstekende waarde. Die waarde hebben zÎJ
in hun werk getoond. Wij moeten dit er- .
kennen, dat wil zeggen, dat wij naar buiten er blijk van moeten geven. Ik denk'
hier niet aan allerlei eerbewijzen, ridderorden, verheffing in de adelstand, gedenktekenen. De gewone ridderorden kun. neo althans moeilijk recht doen aan het
buitengewone van de ondergrondse verdiensten. Een nieuwe aristocratie is· in ons
verburgerlijkt en genivelleerd volk alleszins gewenst, maar het is de vra_ag, of de
maatschappelijke betekenis van de huidige
adel en zijn maatschappelijke gevolgen, in
het bijzonder het voeren van een hogere
levensstaat, wel passen bij het type van den
ondergrondsen strijder.
Gedenktekenen
worden terecht slechts bestemd voor de ge:.
vallen helden. Het beste middel om de ondergrondse werkers te eren, bestaat in het
geven van functies, waarin zij het vaderland verder kunnen di~nen. Ook voor aanzienlijke functies hebben verscheidene oprechte, ondergrondse werkers zich geschikt
getoond door het aanzien, dat zij zich door
hun werk hebben verworven. door de karaktervolle moed, die zij aan de dag hebben gelegd, en door hun bijzondere vaderlandsliefde ..... .
Eén moeilijkheid blijft er voor de toepassing van dit middel nog over. Zij is gele~cn in de voor de functie vereiste bekwaamheid.
Het gaat om het dienen van het landsbelang. Dit kan · alleen geschieden door bekwamen, en voor aanzienlijke functies is
meermalen een grote vakkennis nodig.
.. Voor werkers ten behoeve van rust en orde na de bevrijding en voor de actieve stri_jdcrs kunnen functies worden gevonden hij
de politie en in het leger en ook bij het bestuur. Hun ondergronds werk is ,wel. niet
hetzelfde a]s het gewone werk bij deze instellingen. Maar wat zij daar verricht hebben, _g-eeft hun een prestige, dat voor de
vervulling van een politie- en een militaire taak groot belang heeft, en door hun daden tijdens en onmic;ldeIIijk na de bezetting
konden zij eigenschappen aan de dag le!I,:gen, en tevens verder ontwikkelen, wel1<e
in moeilijke omstandigheden. waar de politieman of de militair telkens voor kan
komen te .staan, onschatbare betekenis hebben. Zij zullen ook en·ige gewoonten, welke
het ondergrondse werk hun bijbracht, moe-:
ten af wennen .
. . . . Maar het zal ons volk ten goede komen, als' 9ndergrondse werkers de kans
krijgen om met hun aanzièn en hun karakter de geest van onze politie en Van <?OS
leger te versterken en te vernieuwen. _ScholinJ? door bijzondere cursussen en door rle
praktijk moet dan aanvullen. wat aan ?e
va.kbekwaamheid ontbreekt. Hoofdzaak 1s,
dat voor het bevrijde Nederland niet verloren g-aan, maar · juist werkzaam blijven
de krachten, welke het vaderland tiirlen.s de
bezetting zo voortreffelijk dienden. We hebben .er gedurende de bezetting reeds te veel
door de dood moeten missen, om de gespaarden no~ door onze onachtzaamheid
voor het vaderland verloren te laten gaan.
Dit gelujd is wel volkomen in tegenstelling met
hetgeen door Dr. Drost te Rotterdam te berde
is g-ebracht.
.
In dit boek is een insider aan het woord,
iemand, die met warme belangstelling de ondergrondse werkzaamheden heeft gevolgd en
"\·an advies heeft gediend.
·
Het doet ons goed, dat Prof. Pompe op deze
zeer «rkcntelijke wijze over het verzetswerk
schrijft. Hij Ónderkènt de _moeilijkheden wel,
doch hij toont groot begrip te hebbe~ voor
onze werkzaamheden en dod een ernstig beroep om erkenning op het Nederlandse volk.
We zijn Prof. Pompe dankbaar voor de lans,
die hij op deze wijze voor de illegalitPit },;,pft
gebroken.
,,FRITS''.

mclerwaard tegel\ roi/ ztl: •.Eendracht maakt macht'·. dat
geldt nog !leed•. Dirk. onverzwakt. Zijn de feiten. die je
daar opnoemde:

EEKBUIS
Nog eens "Rossumse Dirk"
De spreekbuis heeft niet te klagen over gebrek
aan copie. We zouden er een dagblad mee kunnen beginnen. Men mag er zich dan ook niet
over beklagen, dat we brieven soms in het geheel niet, en dikwijls slechts in citaten aanhalen. Dat heeft zijn bezwaren, maar we zijn onmachtig het anders in te richten.
Het was te verwachten, dat "Rossumse Dirk"
pennen zou doen vloeien. Het is verheugend, dat
alle brieven, zom.ler uitwmleriug, zij 'l uit verschillende motieven, zich keren tegen de "spring
erop"-campagne van Dirk. Dat is geen leedvermaak van de redactie, of streling van haar eigen•
waan. De lezer weet wel beter.
Wij verheugen ons, omdat onze mannen met die
brieven (over 't algemeen) getuigenis afleggen
van een diep verantwoordelijkheidsbesef, waarmee ze de laatste troef uit handen slaan van de
(echte) reactie, n.l. het verwijt van revolutionnaire tendenzen, terwijl ze bewijzen klaar te zijn
voor het moeizame ,en dikwijls Qndankbarc werk
om de geest van ons volk om te buigen, te dwi11gen naar gaafheid, trouw, eerlijkheid, offervaardigheid, in het algemeen naar dat, wat Christus
van ons verwacht.
Er is één achrijvcr bij, die de moed beeft opgegeven.
Eerst dan die cynische vriend.

-

1""....--

Jouw brief beb ilc met genoegen gtlcien. Ik ,nag die ,.Clara
geluiden wel". Maar Dirlc. maak I• maar niet meer dik. Je
kunt je er misschien nog niet bij ottr gaan leggen. maar
Jongen. dot dat nu to gauw mogelijk. dan krijg Je het
veel gtmokkelijku. Je moet I• er mee verzoenen. Dat we
hebben vttloren. Br Is n!et, meer neo te beginnen. ook
mtt •~• nl•uwe top van de LO.-LKP. niet,
Je mtcot wel, dat tr nog dulitnden k!aar •tnan, el aou
het woar zijn. dM Is dat nog te mln. We htbben onze
tijd voorbij laten gaan, we zijn te bescheiden geweest.
Toen we de Sttn oog In de band hnddt.a. hadden wc zelf
moeren :ul•crcn, maar wt hebbtn het onderen ovugtlaten
en die bebbtn te veel In het hoge eind loten zitten . En
-~ ~
lcve.n ,,,.,--JD, een laad waar olfl_tlr~cn dlc: •ich vrliwllllg
meldden de hoogste baontles hebben. "~ar PlPbtc-naren . die
ltvtns'ang hadden vrrdftnd , ,Ct(-vol" ' word<n onts1nQtn, en
dan nog bcltrt baonlJes krijgen. don ze hadden voor de
oor1og. waac poHtte"agcllttn. die Jodeo :trrcsttcrdcn n.- ,en
v,u:antlc met b~houd van tracteme.nt ovcrgtplaau worden

naar ren betert plaats en:. e:t:.
Wt 1e\·co in een Jand. waarin, wiannetr ~·t el eens een
1:11kel z11!vcr geluld boren, net al! nu van Mr. Zaayer.
.:elf.! ,en blad a 1 s ,,De Zwerver·• meent. dat zo itr:nand een
luechtwij<lng moet hebben.
Werkelijk Dirk, we bebben niets 11\ttr te .. springen·· Jon•
gen. E.n vcr2oen Je daar nu zo gauw mogelijk mee. dat Is
voor jt gcatel veel beter. Zle je kans om met een klomp
bet IJsselmeer leeg te 1 cheppen1 Ik niet. N11 net zo min Is
er kan~ om In o~ land nog let! te veranderen la de geest

~o ab JIJ bedoelt.

Ze komen

,.KUYPER.

we er natuurlijk nooit, m1Jn waarde.

Wie de strijd opgeeft. is verloren. Onze kracht
' heeft nooit in ons aa ntal gelegen, maar in de
waarachtigheid van ons streven. Dat is immers
nog zo?
Als wc de heilige overtuiging hebben, <lat 't recht
aa n onze zijde wel, al rnod 't dan 1nd een
klomp, zo als ieder van ons is, zoals "De Zwerver" is, dan beginnen we aan 't IJsselmeer. Maar
dan zorgen, dat ' t water er aan de andere kant
door de sluizen niet weer binnen komt en Mr. Z.,
met alle goede bedoelingen overigens, 't gezag
van de overheid van 'dit vrije volk der Nederlanden niet ondermijnt.
Daarvoor hebben we immers gevochten?
Zo iets blijkt ook bi.i den volgenden bri.::f~chrijver te leven, die Dirk, z~jn opvolger als V·•orzitter van de G.O.I.W. in de Bommderwaar<l,
wijst op het verloop der illegaliteit.
Hij schrijft dan:
Ik heb et met Je over gtJ1proken. Dlrl: w je weet, hoe ik
dat ver•oop van de G.O.l.W. betreur. maar het lelt was
er. Ik dacht: ,ie bier. bcttellde veuchi/nscl als op ,o vele
plnauca, strijden., moe, er b geen doorkomen aan. vechten
tegen de bierkaai. Laat het gaan zoals het wil. ik heb mijn
bnt gtdMn, du" Ik schel er uit, Laat een onder maar
dooC\·echt.tn. I k doe het niet. Dirk, de anderen. gelukkig
nog zter velen. vechten door met Gods hulp. doch dat
vcchte.n

ts ::waar.

oodeloos

zwaar. omdat

er iich ioved

ao1n ont1rekke11. onder anderen DIRK VAN ROSSUM . Het·
:elfde. wat I• met de opdchtlng der G.0.1.W" In de Bom,

n!e:t waar7 Ja ie:ktr. alleen er zijn er nog

veel, die je niet noemde. Maar Dirk. wij worden weer.
Code >ij dank. wettelijk geregeerd hij de gratie God,. Wij
moeten beleven. wat wij belijden en met vettige middelen
strijden tegen die zee van onrecht. Wfj motten weer gna,
Jntnlijk optrekken Dirk. achter de top van .,De Zwerver·
en .. Vrije Stem ... Laten wij de mannen. die de le!d!ng
hcbbtn. steuntn door woord tl\ daad. mllar ook vooral ~,u
ons gebed. totdat wij weer een !end bebbeo. waar vree en
gtrechtlgbe,d woont .....•

A.M.

Wij hebben iets gewonnen in de bezettingstijd,
dat niet verloren mag gaan. Frits de Zwerver
noemt het "de geest van het offer''. Daar mag
niemand ooit cynisch over gaan spreken. En het
is niet, omdat we ons beter voelen dan andcr('n,
dat we met elkaar blijven "geselsen", maar omdat we met elkaar dat eerlijke offer èoorlecf<l
hebben en elkaar nu ook kunnen sterken in de
Keest daarvan. Dat is nodig om niet cyni~ch te
worden, om op de plaats, waai: we na de bevrijding gesteld zijn, ook getrouw te zijn.
--

lk

heb een verhui.svtrgunning

aangevraagd. Bn

als je de kans hebt. dan moot je het ook doen ,
amice,

Waarbeenl
Noar Wezep

op

de

Ve 1uwe

natuurlijk.

Een

beetje in de omgeving vaa het interneringskamp

wJl ik me vestigen.

·1

Zal daar wel niet lang

meer duren of dt geïnterneerden lopen er met

de

g•wert.a

rond

en

begeleiden de bewaker,

.naar het werk, dat verricht moet worde.n. En
dat .sc:hoi:w.spel :ou ik tocb oitt gaarne missen.

Als Ik •• Het Vrije Volk" mag geloven gaan we
daar tenminste al aardig die richting

Vervolgens enkele citaten uit een lange bdcf:
Tot mijn .spijt Icon ik Je gevoelens nJct delen. Wat t!Jn
wij clgenl!Jk voor mensto. vraag je. Nogal eenvoudig. Ge•
wone

nuchtere HoJtanders,

rustige.

bezadigde

mcnstn

met

een groot bcgr!p vooc de toestanden. waarin het lot hen
plaatst. Mensen met een ruime blik en een juiste kijk op
zaken. mensen, die aan hun uiterlijk makkelijk te pc,ltu
:IJn. mensen, dit weten, wat bun medem,nstn toekomt. Men-sen met een verregaand rtcbtvaarcilgheidsgevoe:1.
Mensen. die weten. wat zij w!llen. en tenslotte: een volt

dat men met om,îchtighcid moet behandelen. woar men beter mee kan tttn dan vechten. Daar kan Immers onze buurman van meepraten. Hij was groter dan wij en dus Ucbame•
lijk veel •terk4'r. Geestelijk stonden wij echter veel bog1rt.
De grote. ge<Melijke kracht van dat. In aantal kleine volk.
won het :o glansrijk van dien gr1:>ten sterken buurman.
Een sterker geestelijk verzet dan In Nederland. heeft de
Du!tser nergens gevonden. Ben gee!lkracht. die Juist in de
moeilijkste jaren zo praehtlq tot uiting kwam In onze eens•
gezindheid, Ben eensgtzindhtld. die ons door dt groolslc
moellijkbeden heeft heen geho1p4'n. al tij bet dan met de
grootste olfera. Deze geestkracht en eensge2indbeld moeten
ons ook nu weer redden.
Ik geef volmond!g toe. dat er dingen om ons been gebe11•
ren. die ten hemel schreiend zijn. mnar bereik je Iets door
in ma bttloze woede ie vuisten te ba 'len en ten,lotte tt
vtrvalttn [o het ulte.n van een noodkreet ~n je hart eens
te luchten in 'een op de spits 9edreven stukje In on• blad?
Dat Is onnodig energie verspillen. Blij! toch nuchter. met
belde benen op de grond <!l, ga door met Je werk, Lijkt het
ooms hopcloo,. bot dan toch de moed niet zakken. Wc tillen
hnmt:'rs noq m!dden

ln

dt na.-oor1og~

"°'

valJ~n of door ongeorganiseerd veu:ct. r:naer aJleen door eeo• •

drachtige samenwerking met onrc overheid. Laten we als
oudste verzetslieden nkl in zelfverheerlijking vervallen. rioor
nog ma.>r steeds af te geven op Septemberartlsten en Meikevers. Dat zaait baat en nijd. Wat wij deden was tocb
niets metr dan pl{cht. gewoon plicht.
\
GODWALT

W.i.i geven deze citaten en die uit de volgende
hncf zonder commentaar. Zij spreken voor zichzelf.
Rossum•• D!rk. Ik ben het roerend met je eens. Al die
grieven en k'achten. die /Ij daar nr•omt. hob ik ooli. En
soms bekruipt mij ook dt neiging. om dolle dingen uit te
haJen om eens hartgrondig te ketteren. en een "kana.rie ...
p!etje· op te schommelen en op te knappen. wat de Regt•
ring laat %itteo......

·

Jij en Ik hebben te kampen op twee fronten. Je gevoel zegt
Je: Sla "' op en Je geweten tegt je: Het mag niet. Jon•
gcn. jij en ik hebben bet. Goddank. ook I\Og weer gtlrol,
!en. I n dit dubbele ,trijd ,taan we toch niet alleen. God
gal ons Zijn 'V,,'oord. Zijn Getst en ook het verstand En
als wc dan biddend. met de bulp van deze drie woraÏelen.
dan weet Je toch. dat Je ongelijk hebt.
On:e kamernden. die vielen en voo5al zij. die vielen en
vertrouwden op den Heer. v1>0r wiens zaak ziJ toch Jn de
eerste p·aats bun hachje waagden. zij' touden het nu ook. als
ze het ovttledd hadden. moeilijk gehad hebben ......
Ze :ouden echter wel -'tri/den. Jongen. ze zouden bun me•

ning :eggen In kit.!'WPrPni9ingen en or v"roAdPrit1gPn "" "t
;ouden zijn al$ een :uurdesem. onverflauwd Cl\ ove:rpoosd

hun

eerlijk

woord

eenvoudig

en

dragiogtn vao de bewaker.,.

Het verwondert me niet. dat de binnendienst op
deze

wij:e:

kon

worden

tuuggcbracht var1

onopgesmukt

onder

33

,nan tot 8 à 9. De vubouding bij de buitendienst schijnt iets gunstiger te zijn. In minder
dan twee maa.adll!.ll tijd w,-,rl,-n rn!m hnnd,.,d h,...
wakers ontslagen. Eerst werd als motid opge,..
geven: .,:uivcdng': r:n ik was al dankbaar te be..merken, dat er eindelijk serieus gezulvud gaat

worden. doch later werdtn alle ontslagbriefjes,
waarop dat stond, weer ingetrokken en werd
het woord vervangtn door: reorganisatie.
Hc-t kappen van e:e:n boom in be:ettingstijd sche:e.n.
toch nog gctn aanleiding tt zjJn voor zulve.clng.
Blijkbaar werd ontdekt. dat zulks toen werd
betiteld met het woord "organiseren·· e..o wil
mr-n het nu door ,,tc",organiseren ·o,.,eer Jo het
refoc brengen.
Het merkwJardigc: van dt:e: re..-orga.n!satle 1$.
dat tncr:djd$ ervaren ptrsonr:cl afvloeit. terwijl
mèn andenijds ontrvaren krachten aanstelt
en
I
ook weer en kelt der ontslagenen opnieuw beeft
<ldUQt"StdJ .

Hoe moet je dat ou noemen 7

1s het re ...re-organi~atie

of

ra-ra ...orga.oisatte of

des"organl~ahr7

Ad.

Wtf'tn.

Jij bent Gereformeerd. Ik ben Katholiek. du, jij kan mij
be11tijpen a'.s ik. je ::.onder J•r<pen "C9 • •liet eiiaismc..--.en
een "groot ttkort nan nai'l~ttn1ie:fde :ljn onrc grootste vJJan-dcn • lic. bedoel hier niet, een dubbcltinnlg barmhartlghelds•
gevoel voor pal!tlcke clc-linq_ucnten. maar wel een ruim be ...
grip voor recht<"n e.n plJ~httn ttgenovec teder medcmen~ en
tegenover
Vaderland Ik moet je eerlijk bekennen. dat Ik
niet altijd :o gedacht bch. maar In de 0011log bel, Ik veel
pclecrd.
De oorlog :ljn wc de baas geworden door on,e geestelijke
kracht. laten we door diezelfde kracht de vrede winnen Dit
bereiken w• niet door onverantwoordelijk opspringen. · aan-

ult. Het

is te Wezep n.l. zo. schrijft het blad. dat de
stoelen, die ee'\s bezet waren door cbds van
dienst e.d. lan9:amerhand ingenomen :ljn door
.,nu01mtrt/c.,·· (geintcrneerdenj. die zoveel heb·
b,n in te brengen. dat zij zelfs regelmatig ,apport uttbrengen aan deo co.a:n;nan.dant over de g~

--·_
HISTORISCH

____,J
.J

Telefoongesprekmet ~ O
een D epartement
E:

:_

~I

"Mijnheer, U spreekt met de LO-LKP-Stichting te
Amsterdam."
,.Hoe zegt U, meneer?"
,,Met de LO-LK.P-Stichting".
,.LO-KB.?"
,,Neen, L .. 0 .. L .. K .. P .. ! Leonard-Otto-Leonard-Karel-Pieter. De afkortingen van Landelijke
Or_g-anisatie (voor hulp aan onderduikers) en Landelijke Knokploegen."
,.0 juist, mijnheer, wat blieft U?"
(Gesprek).
..Goed, ik zal U zo sooedig mogelijk een schriftelijke opgave doen. Hoc was ook weer de naam
en het adres?" .
.,LO-LKP-Stichting, Nic. Witsenstraat 21, Am,terdam-C."
,,Dank U wel. Het komt in orde. Dag mijnheer.'
,,Dag Mijnheer."
Enige weken later kwam van het betreffende Departement een schrijven binnen, als volgt geadresse~rd:
LOHO, Nic. Witsenstraat 21, Amsterdam-C.
,,JOB".

dt

uumscn brengen, Als e:r onrecht geconstateerd werd, zou"
den ze er tegen reageren te bevoegder plaat~c. ook al
wisten ze vooruit aan dovemans oren te klopptn. Maar ze •

zouden 't ook aan den Here bekend m11ken In hun gebed.
Jongen. Iets nog eens de gelijkenis van den onrecbtvalrdigcn
rechter uit Luc'1! 18 en handel daar dan naar, de uitkomst
overlatend aan onzen God .
...... en als nu Jouw hart votiit..... .. dan Is er voor jouw.

thans rustende banden nog hopen wirk. Klaagt de Directeur
van het Prov. Bureau Gelderland 11l•t dikwijls. dat er zo
weinig gedaan wordt voor de Stichting 1910-•45. h dan,
Jouw plaats ledlg. Dtrlc7 Staar Je dan niet blind op al dat
kromme en scheve til buchuldl11 onxe top niet zo haMtig

van nitts doen. Steek je . band In eigen boezem. jongen.
Toon. dat je niet alleen In naa,n gereformeerd bent. maar
in de daad.
.....• Er i. :o vet! te doen. Vakbeweging - organisatlu In
het /eugdleven - politiek, ovual is Je plaats en roept Je
je plicht, Zie je ook daar ernstige fouten en tekorten! Loop
niet kwaad of schouderophalend weg. Je was KP-er. Wees
dan nu Kî'·tr voor c11 met Christus en weu Zijn gdolge
voor ZJjn :aak. en onie. :aak. dit ook de zaak. was van

je gevallen makkers .....•

BART UIT HATTEM

1
Jacobus Graeneveld

Siert Kooi

In Memoriam

1

•

Ook in Alphen aan de Rijn werd de roep om hulp dergenen, die in nood
verkeerden, als gevolg van de maatregelen onzer tyrannen, reeds spoedig
vernomen.
Moeizaam slaagde men er in, een hecht f,·ont op te bouwen tegen de vernietigende krachten van het Nationaal Socialisme.
Op 4 Juli 1944 werd de eerste bres Îll de verzel,gelederen te Alphen ge~
slagen, toen als gevolg van liet doorslaati van een onderduiker, dè heren
Hoornenborg en Groeneveld wertlen gearrfiteerd en weggevoerd.
Nauwelijks hersteld van d~ze slag, trof de Wrgauisatie op11ieuw een zwaar
verlies door de arrestatie van de lieren Kooi en Van Wijk.
Alle gearresteerden verloren hun leven in de strijd, die ook de onze was.
Zij stierven, opdat wij zouden leven.

f. W. Hoornenborg

J. W. Hoomenborg
Geb. 6-12-/90/ - Ge/. 30 Aug. '44

I

'

'

n bijna elk dorp kwamen ze voor: de
mensen, die door hun beginselvastheid,
hw1 zelfopofferende liefde tot den naaste
en hun diepgeworteld plichtsbesef a.h.w.
waren voorbestemd een pioniersrol in het
plaatselijke verzet te spelen.
Zo'n figuur heeft Alphen aan de Rijn
gehad in den heer Hooroenborg.
Als hoofd ener school en als jeugdouderling der Gereformeerde Kerk was hij . de
man, tot wicn de van alle zijden belaagde,
rijpere jeugd zich vanzelfsprekend wendde,
om hulp in hun steeds dringender word,;nde nood. Hij werd de vertrouwrle van velen en menigeen, die gevaar liep weggevoerd te worden. ging eens in ;1 Hazevc!J
pralen of mijnheer Hoorncnborg g1:en
gaatje wist. En meestal wist hij d:it wd te
vinden, zij het ook niet zonder nel moeite en zorg. Nachtrust telde hi.i niet, waar
het ging om de belangen van 1iJ11 "jongens".
De inschakeling in de LO bracht verbetering, hoewel het geen vcrmindennll" van de
werkzaamheden bracht. Integendeel, Alphen aan de Rijn werd het centrum van
Z. Holland-Noord waar de wckdijk~c provinciale vergadcri~gen der LO, dikwijls ')P
de kamer van Hoomenborg, werden gehouden.
Tot 4 Juli 1944 iz'ing alles goed. I·fo_laa?, die
datum bracht schrik en ontstc:h:rus m de
Alphense afdeling d-er LO. Op 3 Tuli werd
in Hoorn een onderduiker gepakt. die, na
geringe pressie. vertelde zijn hn11kaart uit
Alphen te hebben ontvangen. Verder had
de Landwacht de draad slèchts nf le rnllèn om. Gij de bron terecht t~ k:>men. De
leider van de distribuwedirnst ,v•:rd µrarrestecrd terwijl men kans zag Honrnrn·
borg nog te waarschuwen. Inplaal~ van direct te verdwijnen, (hij stond v:>or de i<.las),
liet hij de• Jeerlin!l"en nog op0"''I\S:n, waarna hij dankte. Of het genarlijk-: ,•an de
situatie niet tot bem is doorgedrongen, of
dat hij welbewust van het ~evaar, hlllp
heeft gevraagd bij God, wij wdCt\ het nit-t.
Uit de school komende, werd hiJ ge;i.rn.•steerd.
•
Via Wcteringschans en Haa!l"se Veer kwam
hij in Amersfoort terecht. Van daaruit wist
hij nog een briefje te smokkelin, waarin
hij zich b<!klaagde over het verhoor. O_ycrigens gaf zijn rotsvast gel:>:>f hem grote
kracht. Op 29 Aug. 1944 werd !1ij naar
Vught vervoerd, waar hij, tegeI;jk met den
leid"r van de distributiedienst, wer<l gefusilleerd.
Zijn nagedachtenis blijve in 'ltoge ere.

Willem Gerardus l>an WU/c

Jacobus Groeneveld
"', Geb. 9-11-'92
te Vught

Ge/. 30-8-'44

oewel geen officieel medewerker van
de LO - hij bezo-~ht
b.v. geen vergaderingen moet hij met het oog op
zijn voortdurende bereidheid, om als leider va'l de
distributiedienst de LO alle mogelijke hulp te verschaffen, 2 eker tot een da
onzen worden gerekend.
Het aandeel, dat deze sympathieke figuur in het verzetswerk te Alphen heeft •
gehad, is zeer groot geweest.
Talloos velen zijn donr
Grocncvcld persoonlijk geholpen aan de bcnorligde
distributiebescheiden, waar bij hij gecd gevaar ~chuwde. Dank zij zijn hulp kt'D
de werking van de TD.
volkomen worden g.:m;utraliseerd, zodat Alphen a.
de Rijn de toekomst :n dit •
opzicht zónder al te grote
zorgen tegemoet kon 1i1:n.
Tenslotte werd ook hij het
slachtoffer van zijn illegale werkzaamhcd !ll.
Bi.i
zijn arrestatie werd~n talrijke stamkaarten van on·
derduikers op hem gevon• den. De behandeling in het
kamp le Amersfoort, waarheen hij werd gevoerd,
deed aanvankelijk nog de
hoop koesteren op een
weerzien na de bevrijding,
doch het mocht niet zo zijn.
Op 30 Aug. 1944 werd hij
te Vught gefusilleerd.
Het Verzet verloor in hem
een zijner meest karakt,:rvolle krachten; Alphen a.
d. Rijn mist in hem c-en
persoonlijkheid, die om zijn
edel hraktl'r en rncnsli<'ve51dheid zeer bemind was;
de gemeente betreurt het
verlies van een ambtenaar,
die hart had voor zijn werk
en die zijn taak als een
dienende zag.

H

Hij ruste in vrede.

Siert Kooi
Geb. 14-7-'0I
Ocerl. in het KL. Versen4-l2-'44

E

en volbloed Nederlander. Al spoedig bezield
door de juiste verzetsgeest stelde hij zich op eerste
aanvrage in het jaar 1942
beschikbaar. Met hart en ziel
werkte hij later mee aan de
opbouw der organisatie.
Dankbaar werd gebruik gemaakt van de vele relatit·s,
die hij als a<"counlant en als
leraar van het Chr. Lyceum
over het gehele land had.
Hij was het, die o.m. het contact met het plaatselijke di3tributiekantoor
verzorgde;
niet alleen in de Rijnstrcek
profileerde men daarvan,
maar ook in andere delen van
het land.
Toen het langzamerhand voor
een ieder duidelijk werd, dat
de overwinning zeker was,
werd hij onverwacht gearresteerd.
't Was een warme zomeravond. Siert had de voordeur
opengezet om frisse luc-ht bil'nen te laten en toen stapte de
SD binnen.
Op 25 Aug. '44 werd hij weggevoerd, tegelijk met andere
illegale werkers. Na korte tijd
in Vught te hebben vertoefd,
werd hij vlak voor Dolle Dinsdag naar Duitsland gevoerd,
Hij· zag nog kans een briefje
uit te gooien, dat zijn vrouw
bereikte en de mededelin~ van
het traflsport inhield. Nadien
werd niets meer van hem gehoord. Zijn minder goede gezondheidstoestand, welke hem/
tot een voorzichli!fe lcefwijz.:
verplichtte, deed zijn vrienden
dirret al het ergste veronLlerstellcn.
Na de bevrijding ontving zijn
vrouw het bericht, dat hij
reeds op 4 December 1944 in
het concentratiekamp Ver$CO
bii Meppen was overleden.
Zijn la:itste woorden thuis waren: ,,Wij zijn in Gods han~:·.
God, zijn Vader, haalde Z1JO
kind thuis.
Hij Jieeft het loon der heerlijkheid ontvangen.

Wi11em Gerardus
van Wijk
Geb. 1-5-' /2
•
Ollerl. in Neuengamme 21-2-'45

ort voor Dolle Dinsdag
gearresteerd, werd hij via.
Rotterdam :oaar Vught
gevoerd. Nadien vernam men
niets meer van hem, totdat 'n
maand na de bevrijding een
kampgenoot het bericht bracht
dat hij in het beruchte kamp
Neuengamme was oyerleden.
Zijn heengaan maakte een
einde aan een kort maar zeer
werkzaam leven.
Geruime tijd werkte hi.i geheel
alleen in zijn zorg voor onderduikers. Meesterlijk wist
hij alles te "vinden. wat voor
onderduikers van zo groot hclan,r was: Ausweist·, PB's,
bonkaarten enz. Hij zocht contact in een zestal omliggende
plaatsen, waardoor zijn aclie
zich nog verder kon ontplooien. Toen hel aantal lienu<ligde bonkaarten en andere bescheiden te groot werd. sloot
hij zich aan bij de LO. Behalve LO-er was hij tevens
plaa.tselijk vertc-e-cnwoordi.!1:cr
van het NSF. Ook moet rijn
arbeid voor de Alphense zie-·
kenclicnst worden ,renocrnd. rn·
de tijd, dat de distributiedienst
geen ?iekcnrantsoenrn meer
b<'schikh<i<tr mocht stellen, nam
Van 'Wi jk met enkele anderen het initiatief de zieken en
zwakken te helpen. Hij klopte
bii burgers aan om gdd en
bij de boeren om boter, eieren.
kaas etc.
Waren het aanvankelijk enke· le tientallen, die geholpen
moesten worden, later waren
het een paar honderd patiënten. Dit werk heeft zonder
twijfel tal van zieken het leven gered.

K

Wij herdenken Wim van
Wiik als een strijder voor de
vriiheid van ons Vaderland.
Wij denken ook aan hem als
aan iemand, die als Christen
de licFde tot den medemens in
practijk wist te brengen.
Hij heeft de goede strijd gestreden.
Hij heeft het geloof behouden.

In ons blad van 22 P<br. j.l. •tant per nbuls b!J
de ,.19 memor1,.,,·· van Htndrlk Peter de Bie, ond<r
diens nnam, Alphen old R;jn. Dit moet zijn Gorn!chtm

1
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INUCETINGEN VEllSCEAFFEN?

w.nd

•
i

Oranje~lekkernijeri
Houdt U van OranJctaartl Ba wat denkt U van Margrl•t·
koekjes? Hebt U zin In een Beatrl•hapJeî 01 gaaa Uw
nrlangcns meer uit naar IrenetruHels1 Al deze vragen
clj:cn, als U de vrouwenrubriek vao een onzer dagbladen
naslaat. Hlerlo worden de:< speciale lekkernijen aangekondigd. met het recept er bij. In gemoede zouden we de
redoctle willen vragen. of :ij de mening Is toegedaan, dat
ook ten aanzien van ons Oranjehuis de liefde door de
maag gaat, Het lijkt er veel OP. Maar wat meer eerbied
voor on• Vouteobuls lijl<t 001 toch wel gewenst.
(De Princutad).

Het is al erg genoeg, dat er "centen van Prins
Bernhard" in omloop zijn.

•

De auto van Dmlt.rlos Glaoule uit San Dlego schoot f•
gang toen bij uitgestapt was. HIJ werd omvergeworpen.
De auto reed een berg op, gleed dan terug omlaag en
wierp Da:1.it.dos een tweede maal onderstboven.
(Ons Volle, Brussel),

Daar zou je nou toch van onderste boven raken,
niet?

•

•

Daarom fs b4 o= ook niet de: gedachte gue:zeu oa lt.-..
door middel van een prijsvraag tot toon.zetUng van prou
lllt onze Ytnetstijd te komea.
(De Zwerver).

807 Jan Buitendijk, geb. 27-3-1923, Oostcrlaan IS,
Driebergen. Naar Duitsland vertrokken (arbeidsinzet) 27 Mei 1943. Gewerkt in Frankrurt
a/Oder, Sulichau en Silcozich, bij de telegraafafdcling. December l 944 op eigen gelegenheid naar Salzburg vertrokken, vanwaar
niet terugekcerd.
·
808 Bcrnhardus Wilhelmw Beclcn (Ben), geb. 23
April 1920 te Utrecht, wonende J. P. Coenstraat te Utrecht, ondergedoken geweest bij
Boer van Rossum, werd 16 April '45 's avonds
om 10 uur gearr. door 2 Russische soldaten in
Cabauw (post Schoonhoven) en uitgeleverd
aan Feldwcbel Wiener in Schoonhoven, die
hem dezelfde avond nog in verhoor nam, afranselde en vervolgens doorstuurde naar Gor.inchem. Genoemde Feldwebcl Wiener heeft
na de bevrijdint in krijgsgevangenschap vertocf d in het kaltp Noordeloos.
809 Jan Martinus Jansen, geboren 31 Juli 1909 te
Weiwerd, gem. Delfzijl.
In zijn woning te De
Krim, gcm. Gramsbergen
op 6 Nov. 1944 gearresteerd. Via Almelo en
Doetinchem op 23 Jan.
1945 vervoerd n. Neuengamme. Heéft daar in de
ziekenbarak gelegen. Be1in April 1945 door het
Rode Kruis, waarschijnlijk
het Zweedse Rode Kruis
vervoerd {bevrijd). Sindsdien niets meer van
hem vernomen.

Het is wel prozaïsch te moeten constateren, dat
er tussen proza en poëzie nog enig verschil ligt.
Angst voor de "poëzie"-albums van een vorige
geocraijc deed Ad blijkbaar "proza" schrijven,
waar hij "poëzie" betloelde. Of speelde hem het
ontbreken van een muzikale knobbel parten?

lfamilie-adrJerlenlle8 pr/}$ f 0./0 p. m.mJ

VERLOOFD:
J:'RED VAN ESCH "PAUL'"
en
MAB HAGEDOORN
's-Gravcnhagc,
Franklinstraat 20.
Thomsonlaan 88 a.
(Personeel gevraagd en aangeboden prij$ p. f 0 . /0 m.m)

9 Maart 1947.
Thuis 3-5 u., Thomsonlaan 88 a.
Wie kan oud-illegaal werker helpen aan betrekking
als Co11lrole11r of Vertegenwoordiger. Leeftijd 28 j.
Een van de medewerkers van het Centraal-Bureau
der L.O.-L.K.P. Stichting moet noodgedwongen naar
Groningen terugkeren, omdat geen woonruimte in
Amsterdam te vinden is. Zijn vrouw en kind verblijven nog _steeds sinds de bevrijding in Groningen.
Helpt hem een werkkring aldaar te vinden, zodat
de gezinsbaod weer hersteld kan worden.
Leeftijd: 26 jaar. Mulo opleiding, in opleiding voor
het diploma boekhouden. Zoekt een administratieve
werkkring, een functie als vertegenwoordiger, of als
bedrijfsleider in een klein bedrijf (reeds als zodanig
werkzaam geweest). Brieven aan de Adm. van "De
Zwerver".
Brieven onder No. 165 Bureau v. d. Blad.
(Ruil- en Zakenadvertenties. Prijs f 0.45 per m.m.)

Wie kan mij helpen aan een in goede staat verkerende sc/1rij/macl1ine (liefst koffer). Brieven met
uitvoerige inlichtingen van prijs, jaartal, merk enz.
worden ingewacht bij H. Slofstra, Oudendijk 88
(N.H.).

-

Inlichtingen en Di11er8en.

Het Hoofd van de Politieke Recherche Afdeling te
Breda verzoekt degenen, die inlichtingen kunnen verschaffen omtrent: Franciscus Johannes Maria de
Haan, geboren te Rijswijk, 28 Mei 1920 en wonende
Dongen (N.B.), zich schrif
tclijk, mondeling of telefonisch te wenclen tot de
P.R.A~Brcda, Nieuwe Ginnekenstraat 32, tel. 8831 of
9852. Betrokkene heeft tijdens de bezetting verbleven
in' het kamp Amersfoort
van Augustus 1942 tot de
tomer 1943 en na December '43 tot April 1945 achtereenvolgens in Haaren,
3cheveningen, Vught, Sach,
senhausen,' Ravcnsbruck en
Neu Brandenburg. - Volgens eigen verklaring
zou hij in het êerstgenoemde kamp medegevangenen hebben mishandeld; zijn gevangennummer
in Amersfoort was 1300.
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pranses in Nederland beeft

001

Laten wc dankbaar zijn.

•

Modelstad
Over

een

jaar

wordt

aartgevJ..D.9eo

met

de

bouw

•
..
.•.. .. d c a bonnement3pnJS van "De: Zwer ver" f 1.50 per kwartaal bedraagt ..... .
.. .... er vele abonné's zijn, die bij de aanbieding van de postkwitanties schrikken als
het bedrag f 1.70 blijkt te zijn .. ... .
...... U dit schrikken kunt vermijden, door
reeds thans voor het 2e kwartaal 1947 te
storten ..... .
..... dit U f 0.20 s~heelt? ..... .

wee-r

eens de b~gtu:lng der we.tensc:bap doe-n zlen. De weten~
~cbap moge fa staat zijn Hiroshima op Ie blazen. doch
:ij beeft ~zonder geringe vorderingen gemaakt ten aan:1<'1 van het bepalen van het geslacht van jonggeborenen.
O:t '5 et.n materi~ tea. aanzien waatvao de natuur nog
•t•cds lacht 001 de wetenschap.
(Spectatl)r - Londenl.

Yatl

een modelstad te Plu,bfog Quecns. bij New York: er zullen kon toren. w)nk.els , en gelegenheden tot -,lerzet zijn .. , ...
(R,volution).

Ligt hier een kans voor collectieve emigratie van
de voorma1fge illegaliteit?

•

Ue gemiddelde afgevaardigde b,1 dt U.N. Il vijftig jur
oud en weegt tachtig lcllo, HIJ draagt doakcre lduen.
koopt sieraden voor zijn familie. heeft een neiging tot
•eelwfjverij en noemt ucb lfberaal. Dit beeld Is het resul•
taat
ons ondu:ock eo er blijkt uit, hoe In alles de
gedelegeerden un tamelijk trouwe abplegellng vormen van

,·an

oo;e: wt:ct:ld.

(Unhed NaUons World)

Hoc ouwcr, hoe gekker.

•

De fietsende kapelaan

-

Te koop gevraagd:
Antieke meubelen, Klokken, Kisten, Tegels, Koperen Tinwerk, Doeken, Shawls, enz.
Kunsthandel "Oud Holland", Antiquiteiten. Eig. J.
van Dijk, Rotterdam, Tel. 36466, Claes de Vricsclaan 80 a.

Zakenlieden naar Duitschlan,d
De hoop. gebo<len door de Engd•-1\m«iltoan•e over"nkumst ttr vec:acbUng van dt bar.dt.lshelemmulngt:n eet
tw.!t.1!.11>d. fo het b~1ondcr dt. ,ugg"tle dot mogelip<• ~ope.n v:..n Duitse go~dcren In de :onts u1!Jen worden toegtlaten, zal de Nedeclandcr• vcrhrug"n . N"dc-rland,e. ec:o-aomt.n. en :.,kenlltdtn schijnen ovct be.t algtl"l\ttn W:\t ont
stemd te ~qn over bel lelt. dat van hun ervaring en advlezen nkt meer ;ebrulk gemaakt h biJ het vaat!ltdlen
van de geallieerde politiek ln:ake Duitolond . W•ars<hljalijk heeft g,en Mder land dan Nederland zo'n diep• en
rechtstr<rlsc ke110Js ven de Dull5e handel en de lndustrlele
01,tb.odeo ,
(The Tl.mes).

s

ADVERTENTIE

...... te Winschoten een Wachtmeester van
de Rijkspolitie ruim een jaar werkzaam was
bij de POD ......
...... deze Wachtmeester op 29 Januari '47
ontslagen werd, omdat ook hij lid der NSB
was l\'ewecst. .....
. ..... het merkwaardigste was, dat het hoofd
van de POD, waaron&.{' deze Wachtmeester
werkte, in 19-il ~ij dezelfde Brigade dienst
dee~ als deze thans ontslagene ..... .
. ..... co het hem bekend moet zijn geweest,
dat zijn ondergeschikte lid der NSB is geweest ..... .
. . . . . . h{i blijkbaar uitging van de gedachte,
dat je dieven het beste vangt met. . . . dieven ....

Bij deze neem ik bij mijn vertrek naar Indië, als
techo. ambtenaar voor het Dep. v. Verkeer co Waterstaat te Batavia, afscheid van alle vrienden uit de
L.O. en L.K.P., die ik persoonlijk niet meer kan
bereiken. H. G. M. van Suchtelen (Hans v. ~everwijk).

C

Oud-onderduiker CD B.S.'cr Sec.
N.O.P. comp.
Matr. Kon. Marine, al enige tijd in Sanatorium
vraagt: garen voor hadd~_erken en postzegel_s _bin~enen buitenland. U doet m1.1 er een groot pl~~z1er mee.
L. Visser Pav. 1 Sanatorium "Sonocvaack Harderwijk.
•

Geef "De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage en laat hem(haar)
onderstaande bon ingevuld zenden aan, de administraUe van "De Zwerver"
Prins Hendrikkade ·1s2 te Etage, Amsterdam.
Naam,
Adres,
Plaats,

De "Pf,toende Ka1elaan" zoals :,in b11neam luidt. Allu
Rocb. assistent (n de Kathedraal te Jobaoncsburg. heeft
de liet, geheel Europa be:ocbt, Hij maakte verder
een rel• van Ourban naar Calco. e•n afstand van 7000 km.
Tijden• deze tocht bad bij een miniatuur-sirene aan zijn liet.,
bevestigt om :tlch teg1!n troepen. olifanten te beschermen. Gedur,nde de gehele tocht outmoette hij slecht., een leeuw. die
hl] zonder ongelukken met een ,nelheld van 21 km. per
uur passeerde. Op het vasteland van Europa rt:td de on...
verschrokken wielrijder van Dleppe
naar Consl3nllnopel.
woorbfj hij over de Alpea trok.
( Prov. Orent,e Courant)

..:.
Ingang abonnements:
- -- -.- - - -Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bij aanbieding van een post- :é
kwitantie b.etaald.
:,
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LKP-Stichtlng.
ö
(Doorhalen wat niet verlangd wordt).

D.c geschiedenis vermeldt niet of de kapelaan op
.,lucht" of "anti-plof" reed.

Niruwe abon.ne.meotta kunnen op elke wtlltkturlge. datum lngeaD.; voor tove,r de nummers •ooi:cadJg J.40
me, te.rugwerkende kracht. doçh alleen aan het eind vao een ltalend~rkwutoal vuvallm.

~p

Provincie:

-,----

~

...

ook
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No. 11
3e JAARGANG

Weekblad
der LO-LKP-Stichting
LANDELIJKE ORGANISATIE VOOR HULP
Losse nammeu 20 cent
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r bestaat niets, wat het menselijk geweten zozeer tot de hoogste toppen
der innerlijke ongerustheid voert, als
het besef verantwoordelijk te zijn voor een
gewichtige zaak, doch niet te weten waar
de plichten liggen, die uit deze verantwoordelijkheid voortvloeien.
Het komt me voor, dat de deinende onrust,
die er in oud-illegale kringen heerst en
die meer onmiddellijk voortspruit uit het
vele werkelijke onrecht rondom ons, met
dit verschijnsel in verband staat. Hoewel
het overbO'dig lijkt de vraag te stellen, of
wij oud-illegalen de verantwoordelijkheid
dragen voor de toekomst van Nederland,
het is zeker niet overbodig te vragen, of
wij ons van deze verantwoordelijkheid bewust zijn.
Wij hebben het aangedurfd om tijdens de
jaren der bezetting ons borg te stellen voor
de toekomst van ons vaderland en deze
borgstelling en de daarmede onverbrekelijk
verbonden verantwoordelijkheid hielden op
het tijdstip der bevrijding niet op te bestaan. Integendeel, in de periode na de bevrijding hebben wij tot onze diepe teleur..
stelling ervaren, dat het meer dan ooit
dringend nodig was, -dat onze verantwoordelijkheid op dit punt onverzwakt bleef
voortbestaan.
En degenen onder ons, die zich van deze
Vel'antwoordelljkheiëicewus z Jn, vragen
zich bezorgd af, hoe ziJ de toekomst
van ons volk veilig kunnen stellen en verzekeren. En om een antwoord op deze vraag
te vinden, grijpen zij veelal terug op het
verleden.
Als wij de euvele moed kunnen opbrengen
ons werk in de tijd na de bevrijding aan
het oog van onze geest te laten voorbijglijden, dan kunnen we ons geenszins verheugen over de bereikte resultaten. Het negatieve probleem van de zuivering en berechting heeft zulk een grote plaats aan onze
teleurstellingen ingeruimd, dat wij soms
zelfs het voorrecht, illegaal te hebben mogen zijn, vergeten. Daarnaast gaat er ge.
lukkig een meer positieve wind waaien.
Een groeiende belangstelling b.v. voor het
werk der Stichting 1940-1945 en voor den
oud-illegalen werker met zijn prob~men
getuigt hiervan.
In hoeverre echter eerder genoemde bedroevende resultaten aan onszelf te wijten
zijn, laten wij in het midden, maar zeker Is;
dat de eerlijke bedoelingen van de oudIllegaliteit van verdachte zijde bewust miskend en verwrongen zijn. Vergeet hierbij
niet, dat aan een mens in deze kleine wereld geen grotere onderscheiding ten deel
kan vallen dan die der miskenning.
Zo kunnen wij, als wij terugzien op het ver leden, hoogstens tot de openhartige bekentenis komen, dat wij niet volmaakt zijn geweest, maar eerlijk ons best hebben gedaan. Deze terugblik In het verleden stelt
ons in staat onze gedragslijn voor de toe.
komst uit te stippelen. Maar hij bergt daarnaast een gevaar in :r:1ch.
Peinzend en mijnerend over het voorbije,
zijn we als zwakke mensen %0 gauw ge.
neigd, onze eigen feilen en tekortkomingen.
die onbetwistbaar bestaan, over het hoofd
te zien en ons blind te staren op die berg
van onrecht en onrechtvaardigheid, die In
onze samenleving oprijst. Muren van on.

DE ENIGE WEG
recht zijn rondom en door onze maatschappij opgetrokken. Zelfs de doorsnee Nederlandse staatsburger huivert ervan, maar
den oud-lllegalen is het een wrede pijniging en marteling om te ervaren, hoe het
onrecht over de graven hunner gevallen
vrienden als een springgolf voortrolt.
Wij beginnen daarover te denken en bli1ven
daarover doordenken en de aanvankelijke
wrevel groeit uit tot een stille of zich luidruttig uitende felle verbittering. En intussen
blijft ons de vraag kwellen: hoe kunnen wij,
die gedurende vijf lange jaren en ook nu
nog verantwoordelijk zijn voor Nederland's
toekomst, dit onrecht snel en tot de wortel
ultroelent Wat is onze levenshouding, onze
plaats in deze wereld vol onrechn
De reacties op deze vragen zijn verschil.
lend. Bij velen zijn de grenzen van de geest
gelukkig nog soepel en veerkrachtig genoeg om niet te wijken voor deze spring.
golf.
Anderen laten In mc:chteloze woede hun
hoofd tegen deze muur van onrecht bonken, zoals eertijds de gevangen verzetsman deed in zijn cel om het hartstochtelijk
verlangen naar de vrijheid meester te worden, en zijn tenslotte in doffe berusting bij
die muur van onrecht gaan neerzitten.
Enkelen, In wie de illegaliteit te diepe sporen heeft nagelaten, hebben teruggegrepen
naar methoden, die heel sterk doen denken
aan onze illegale periode, toen wij het
recht in eigen hand namen en he t onrecht
voor eigen verantwoordelijkheid bevochten. De droevige feiten zijn daar om dit te
bewijzen!
In onze huidige rechtstaat echter zi)n en
blijven dergelijke buitensporigheden volkomen misdadig, ook al zou men willen beweren, dat er voor het persoonlijk geweten
wel verzachtende omstandigheden pleiten.
Dit alles kan er omgaan in een oud-Illegalen
werker!
Ik weet, dat honderden, misschien duizenden van hen met mij In een koortsachtig
denken hebben gezocht en nog zoeken naar
de weg, om aan het vele onrecht paal en
perk te stellen, naar hun Juiste houding ten
opzichte van deze wereld vol onrecht en
baatzuchtigheid, naar een gulden middenweg tussen "ontsporing" en doffe berusting.
Ik weet, dat honderden van hen dit met mij
hebben doorstaan, of alleen, met God, misschien zelfs zonder Hem. En de laatsten be.
klaag ik zeer.
'
Want God riep mij op een dag uit deze rumoerige wereld een ogenbl1k naar de stilte
rond het graf van mijn vriend, die nog altijd
rust op de plaats, waar hij viel. In de kille
en winterse nevel. op de plaats, waar het
hoogste offer voor recht en rechtvaardigheid werd gebracht, werkt de stilte als een
machtige retraite. Zij spoelt je weg van de

rumoerige kusten van het alledaags~ leven
en doet je tenslotte feilloos terecht komen
op de naakte rots van je eigen ziel.
~k ben er alleen met mijn doden vriend en
door hem met God en Ik sta met een volkomen naakte ziel tegenover de spiegel van
mijn geweten. Een meedogenloze spiegel!
Wat is men, daarin gezien, ontstellend scha.
mel en geheel ontdaan van fran)es en opsmuk! Onbarmhartig geplaatst tegenover het
beeld van je eigen lnnerlijkste wezen, bespeurt men nauwkeurig alle rimpels en
plooien. In een onafzienbare reeks trekken
alle zonden, alle fouten, alle daden, die
beter gedaan hadden kunnen worden, aan
de geest voorbij.
Het sc!Ujnt, alsof er voor het goede ·geen
plaats meer is. Een droevig beeld der menselijke onvolmaaktheid.
En geleidelijk gaat het tot je doordringen,
hoe veel en velerlei onrecht uit Je zelf
vocrtkomt, In h-:>e ernstige "-ate je er zeH
mede-schuldig aan bent. En scherp en duidelijk gaat God je tonen, hoe je fe levenshouding als oud-illegaal hebt te bepalen,
hoe je het onrecht kunt bevechten en aldus
in volledige gerustheid de verantwoordelijkheid voor de toekomst van het Nederlandse volk kunt aanvaarden.
In die ogenbUkken grift Hf} als het ware ln
je ziel, dat hiertoe uitsluitend en alleen
slechts twee wegen leiden: de weg van een
genadeloze ontmaskering van je zelf en de
weg van het nauwgezet en gewetensvol
vervullen van z'n monotone dagelijkse
plichten, waar men ook staat.
Voor het eerste is een geweldige moed nodig, voor het tweede een taaie volharding,
die wij niet in ons zelf vinden, maar in God,
zoals dat was In die vijf jaren van verbeten
strijd.
Deze en andere · dingen, die richtinggevend
behoren te zijn voor het leven van ieder uit
het verzet, ziet men eerst scherp in de stilte
en rust rond het graf van een dierbq;_en
vriend, waar men tevens staart in het oog
van God en waar men zichzelf niet durft
bedriegen'.
JOOP
1
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Wilt U geen incassokosten betalenf
Stort het abonnementsgeld vo9r het
2'W kwartaal ''67 dan In de loop 9GD
de maand Maart.
Ons giro-nummer la: · 109511.
Mau doet 11 het s.v.p. tijdig!

DE GEVARENZONE
Overgenomen uit "De VJ:ije Sfom" )
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~ r was eens een vredig en veilig ommuurd

.aJJ slot.

Daarin leefden ouderen en jongeren.
De ouderen zwaaiden met wijsheid de scepter en de jongerc:n werden zoetjes aan gedwongen
in de weldadige regelmaat van het slotleven. Het
jeugdig vuur werd getemperd en het enthousiasme
gekanaliseerd.
Zo werd het leven vo:>r allen ordelijk, welvarend
en veilig. Ordelijk als de deftige, goed onderhouden zalen in het slot en de schone rechte paden er buiten, welvarend als de bloeiende sloltuin, veilig als de brede gracht en de sterk~ muren.
leder verrichtte de hem opgedragen taak; de één
wr.>liswaar met een innerlijk verzet tegen de dagelijkse tredmolen, maar anderen toch ook weer met
de kleine, maar waardevolle vreugde van een stil
en gerust ieven.
En de wijsheid stond aan het roer om al dat nijver
bewegen binnen de slotmuren af te stemmen en
te regeÎen.
En de jeugd moest met haar spontaniteit en bezieling wel in een dromenwereld vluchten en luchtkastc!E:n bouwen, omdat liet verboden was buiten
de p:iden te lopen en de jeugd nu eenm:ial liever
paden maakt, dan gemaakte paden betreedt.
Toen kwam de dag, dat de wijsheid het roer !os
moest laten. Dat was de dag, toen de muren vielen en de vijand bruggen over de gracht sio~g.
Eerst scheen alles, zij 't met andere mannen aan
bct roer, bij het oude te blijven. Maar langzamerhand voltrok z:ch de verandering. Er kwam n
nieuwe paden en vele oude werden verwoest. De
tuinen werdm venvaarloosd en er was een regelmatig gesleep met de bezittingen van het slot over
de bruggen naar buiten. Ja, ook werden vele mannen weggevoerd.
Het was gedaan met de wijsheid, met de veilig·
heid en met de welvaart.
En toen gebeurde het merkwaardige. Wat lang
sluimer~e, wat bedwongen en gekanaliseerd was,
brak uit als ~en vuur. Er waren m.inncn, d·e door
een onheilig vuur tot handelen gedreven werden
en anderen, die door een 1-tcilig vquc ~rteçrd werden. Zo bracht de stonnachtige verandering a.in
het licht, wat er in de harten leefde.
Enigen zagen hun kans schoon en hielpen den indringer met het leegslepen van het slot, om er
zelf wel bij te varen. Anderen begrepen, dat er
grote d·ngen op het spel stonden, en dat ze niet
ledig mochten toezien. En nu de wijsheid g~en
leiding meer kon geven, moesten ze zelf de weg
uitstippelen en opeens was daar voor hen de kans
om werkelijk te leven, zichzelf te zijn, de luchtkastelen vaarwel te zeggen en bij de daad te gaan
leven. Om waarachtigheid· te beleven, niet meer
zoals die uitgezet is door anderen op g?ijkte paden,
maar zoals alleen het geweten, d'e voorschrijft. 0,
zeker, hun taak was beperkt en de daad rechtlijnig. De oneindige verw:'kkeling van het rijke
volle leven kwam op non-actief en de brandstof
van hun innerlijk vuur was van een eenvoudige
substantie: verzet. Maar ze leefden, en ze geloofden en ze streden met inzet van alles.
0

Toen brak de dag aan, waarop de wijsheid het
toer weer in handen nam en men begon de oudé
orde en regelmaat te herstellen. Wel ging cl'at niet
gemakkelijk, want er was veel .verwoest en er was
armoede. Bovend·en mo?st er toch ook met de
ren~aten gehandeld worden, ja men moest een
weg zoeken om de roergangers, die den indringer
hand- en spandiensten verleend hadden, daarvoor
te straffen.
't Was -tiog moeilijker geworden dan voorheen om
het slot te regeren, zo moeilijk, dat van de radicalen, diz de roep van hun geweten volgden, van
de ontwaai<ten uit de droom, van de nieuwe klasse mannen,. van de idealisten vao het verzet, niet
verwacht kon worden, dat zij deze problemen met
wijsheid en takt :z:ouden kunnen oplossen Daarom betrokken de ouderen dan ook haastelijk weer
<le bestuursposten en ze lieten hier en daar zelfs
mannen toe, die meer van diplomatie dan van
w~arachtigheid getuigd hadden tegenover • n iodrrnger.
Hun voornaamste zorg was het herstel der oude
paden en der nette zalen. Daarom vreesden zij
ook zeer voor die in vrijheid zelfstandig gewordl'Tl
verzetters, voor die mannen, die geleerd hadden
zelf paden te maken. Die moesten weer in het
gareel.
Och, en dat zal misschien ook wel nodig gewee,:

zijn. Maar er blijft een beklemmende vraag over.
Deze mannen, die de eer van het slot oph•elden,
zijn het gare~\ ontwassen en heb:,en de 1uchtkaste)en voorgoed de rug toegekeerd.
Ze hebben werkelijk geleefd, intens overgc3evl!n,
vrij om naar hun geweten te handelen. Zij ·,,.,Jen
ook nu leven, zich geven, geloven in het )even.
W.iar moeien zij blijven? Waar nn~tl!n zij h(en
met hun beziel"ng, hun energie, hun waarachtighe.d? Moeten zij de woestijn ingestuurJ worden?
Och, zij begrijpen noch de halfheid in <l~ compromissen, noch het lapwerk in het herstei; die zijn
hun wezensvreemd Maar. zij zullen zich ook daarin schikken, als ze m,111r ,riet overbodig zi;n Men
bedenke wel, dat ze zich willen geven, ::.aais ze
gc1vordc11 zijn. Zij willen er niet n:iast slaan. noch
als automaten in het gareel lopen. Mo~t het hun .
niet vergeven worden, dat de bloedighe1d en hardheid van het verzet hen gemaakt heeft tot radicalen en rechtlijnigen? Zij konden immers niet
anders?
Zou het werkelijk zo zijn, dat ze thans alleen 11<;g
brnikb'.lar zijn voor de geschiedenisboeken, om een
glorierijk tijdperk te vereeuwigen? Zal de toekomst niet leren, dat de 11wijshe.d" ten a,mzien
van hen gefaald heeft, dat ze in h:iar ijver tJm
orde en veiligheid, ·welvaart en regelmaat te her
stells:n, haar doel voorbijschoot en de belangrijkste
taak verwaarloosde?
Zal niet blijken, dat de wijsh?id in h:iar vo:>rzichtigheid, in haar angst voor alles wat anders
is, dan dat, waarmee ze vertrouwd was, de toekomst van ons volk smoorde in de stem van dit
verzet, die ze zo graag negeert, bagatelliseert en
zoet houdt met vage beloften?
't Leven vindt zijn krachten niet in de bezadigdheid, gelijkmatighe'd, ordelijkheid en welvarendheid, maar in de spontaniteit van mensen, die zich
willen geven, in cl~ bezieling van mensen, die door
de voorzicht;gheid durven heenbrcken.
Zullen zij overbodi~ zijn? Zal men voor hun energie geen weg vinden?
Dan zal men de tol van dit beleid eens moeten
betalen.- - - - ~ ~
H. v. R

ELE vrienden uit de oud-illegaliteit
beseffen niet, dat zij n:i de bevrijding nog steeds zijn blijven leven
in een ernstige gevaren-zóne Uiteraard
bedoelen wij h·er een geestelijke zóne.
Zij. die in zulk een zone leven, zijn niet
onder te brengen in een enk~le, gestandaardiseerde categorie. Daarvoor vertonen zij een te grote en een te levendige
verscheidenheid. Daar heb je den verbitterd<:" KP-er, d ·n ,,ntnuchterrko
onderduiker, den opstandigen geestelijken strijder, den tcrugg.:trokken er,
gekeerden
piloter,helper,
inzichzclf
enfin, vul zelf dit lange lij~tjc
maar aan. Velen van hen blijven
zich
voeden met de hennui!ring
uit spannende dagen der bezetting
<:n komen er dan dikwijb toe,
mensen en verhoudingen uit die tijd
te idealiseren. En het is dan van uit
dt:1.e sfeer en vanuit dc:ze gesteltenis.
dat zij de wereld van vandaag beoordelen.
•
Het bestendigen van zulk een geestelijke
toestand, houdt voor de betrokkenen innerlijk grote gevaren in. llet is immers
helemaal n;eL denkbeeldig, dat zij op den
duur voor zich zelf een irriële wereid
scheppen, waaruit zij niet meer kunnen
ontsnappen. In de practijk :.:al dit betekenen, dat het leven ondraaglijk gaat
worden, vennits zij het contact met de
werkelijkhe:d verloren hebben.

V

•

Over dit thema kwamen wij te spreken
met een jongen vriend, die in de laatste
twee jaren van de strijd een leidende
post had bezet in de illegaliteit Ondanks
zijn jeugd, had men hem een belangriike
f~nctie gegeven, waarin hij energie1< leiding gaf :ian ouderen. Na de b?vrijd·ng
trok hij met de Stoottroepen Duitsland
in, hij trad op als tolk en werd nadien
officier van de voorlichtingsdienst. Een
jaar duurde dit avontuurlijk levcntj::.
Maar op zekere da~ kwam de beziIUM~·
Dit was t och eigenlijk n·ct dat, wat hij
zich tijdens zijn studen~cntijd h:,d voorgesteld. Bovendien, zo redeneerde hij
nuchter, hier vind ik geen blijvende positie. Nog is het tijd om om te sch::iketen
op meer nonnale ver!toud:ngen. Hij n:im
zijn studieboeken weer op en bezet sedert kort de baan , waarnaar hij reeds
vroeger had uitgezien.
Maar hoevelen h~bben van zulk een
werkelijkhe'dsûn en z?lfcritiek blijk iegeven? Velen hebben zich, in het licht
der realiteit, een onwerkelijk bestaan
gedroomd en kunnen d:iardoor niet of
zeer moeilijk "der Weg zurück" maken.

......Reinout CDK slaagde voor zijn semi-artsexamen ..... .
. . . . . . hij zijn oude gewoonte om één van zijn haarlokken om zijn wijsvinger te draaien, nog steeds
trouw bleef..... .
......de haarlok door de ingespannen studie danig
in de knoop raakte ..... .
...... de knoop zo onontwarbaar bleek, dat hij de
lok he?ft moeten offeren ..... .
...... hij toch iets moet hebben, om om de vinger
te winden, zodat nu een andere haarlok voor deze
draaierijen dienst doet. .. ...
...... hij nu weer lastig draait, tenzij z'n ijsmuts
hem zulks belet. ...
...... Op de vragenlijst voor aanvrage van een legitimatiebewijs, om. de vraag wordt gesteld:
wensen heeft U met betrekking tot de
11 Welke
toekomst?" ....
...... een dominé-K.P.-er, als antwoord gaf: ,,Een
gemeente zonder Farizeërs" ....
...... een groepscommandant van de "Rijkspolitie te
Wate~'' i~ de provincie Noord-Bràbant, die in de
bezettmgsiaren sterk pro-Duit~ was en over H.M.
de Koningin en de Regering in Londen zeer beledigende woorden bezigde, dat we ze hier niet
willen afdrukken en in verband hiermede na de
bevrijding van Nederland voor ca. een jaar gestaakt was, thans weer in ere is hersteld en de
scepter zwaait over personeel, dat tegen hem ietuigdc, hem gev;mgen oam en bewaakte ....

De eenvoudige ambtenaar, die op verdienstelijke wijze illegale lectuur hielp
verspreiden, waardevolle inl"chtingen kon
verstrekken en door de moffen werd opgedreven, is daarmede nog niet geschikt
voor de vervulling van het ambt van
hnrgemeestPr, dat hij thans ambieert. En
e_en ~.P -er is op grond van zijn prestaties in het verleden nog niet de aangewezen man om officier of politie-inspecteur te worden. Bij alle pleidooien, die wij
v~~ren voor rechtsherstel, mogen wij deze
z11de van het vraagstuk toch ook niet
uit het oog verliezen. Het is verkeerd
zulke vrienden nog in hun verwachtingen aan te moedigen. De desillus:e wordt
er slechts door gevoed en men houdt op
den duur een totaal verbitterden en onmaatschappelijken mens over.
Op weg naar het geestelijk en maatschapp?lijk herstel, kunnen zij, die do:>r
het verleden niet ontwricht werden ten
opzichte van deze categori~ oud-jllegalc
werkers, een zeer humaan werk verrichten. Wij weten het, het is niet gemakkelijk en dikwijls ook zeer ondankbaar.
Maar het zal toch moeten gebeuren.
Daarom, haal ze weg uit die geestelijke
gtvaren-z6ne.
Overgenomen uit: ,,De Vrije Stem" van
8 Maart 1947 .

.,
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Zonder Aruba en Curaçao had de lucht..
macht niet kunnen vliegen.

Techniek contra natuur.

Reeds iu 1939 werkten belde raffinaderijen
voor de oorlogsvoering. In 1940 werd de
CPIM meer rechtstreeks erin betrokken.
Sedert Pearl Harbour, ook de Noord-Ameri"Nl,_T a de ol~-raffinaderij aan de Perzische
kaanse Lago. Op Aruba zowel als Curaçao
1 ,i golf, zijn die op Aruba en Curaçao, werd
voor tientallen millioenen bijgebouwd
eilanden van ons eigen, soms verom aan de steeds toenemende vraag te
waarloosde Wes:-Indië, de grootsten. Een
voldoen.
vitaal onderdeel in de grote oorlogsmachbe,
Om het Schottegat, een groot binnenmeer,
die in Europa eri Azië draaide, stond op
staan de installaties thans tot aan het oude
ónze twee West-Indische eilanden.
Joodse kerkhof. Het Schottegat zelf, geIn de betrekkelijke rust van het Westelijke
bruikt voor afval, heeft aan de kusten een
halfrond zoemden tijdens de afgelopen oorsoort bassins gekregen, waar de afval in
log de motoren, draaiden de wielen, stroomgaat. Een weinig fraaie vertoning helaas.
de de olie, de benzine, de 100 octaan olie,
die doet vragen of het niet anders gekunq
zonder welke de geallieerde luchtmacht
had. Het landschapsschoon van Curaçao is
niet had kunnen vliegen. Alleen wie Curain de omgeving van de hoofdstad door de
çao en Aruba zelf kent, kan zich een voorolie practisch verwoest. Er s:aan thans meer
stelling maken van de enorme omvang dezer
dan duizend tanks en de hq_eveelheid benbedrijven. Men ka:1 met een 35 km. vaart
zine, die er geproduceerd werd, liep gedu·
ongeveer een uur op de terreinen van de
rende de oorlog zo enorm op, dat er thans
Curaçaose Petroleum Industrie Maatschapper dag 25 tot 30.000 ton geraffineerd wordt.
pij (C.P.I.M.) rijden zonder tweemaal deDat is ongeveer een hoeveelheid als in 30
zelfde weg te nemen. En dit zijn werkelijk
treinen, elk van 100 wagons, zou kunnen
wegen. Wegen van een breedte, waar met
worden vervoerd!
gemak grote auto's elkander kunnen pasGrote uitbreidingen werden bijgebouwd
seren. In de olieproductie culmineert de
voor alkylatie- en isomerisatie-processen.
oorlogsinspanning van het gebiedsdeel Cuwelke gebruikt werden bif de fabricage van
raçao. Zijn de raffinaderijen op Aruba en
de 100 octaan olie, die nodig was voor de
Curaçao gélegen, de bevolking van alle zes
benzine-slurpende
krijgsvliegtuigen.
Op
eilanden werkt erin. Zo werken op de CPlM,
Aruba alleen werd voor een waarde van
naast 500 employé's - krach:en, die in de
15 tot 20.000.000 dollars voor de uitrustiug
regel in Europees Nederland zijn aangenoaangevoerd. Bij het lossen en ontladen van
men - nog een 7100 .arbeiders, waarvan de
deze uitrusting werd op Aruba meer gehelft ook Nederlanders of Nederlandse onlost in minder tijd dan ooit te varen in de
derdanen zijn. Hiervan komen er 2200 van
zestien Jaren, dat de Lago op Aruba werkt.
het eiland Curaçao, 50 van Aruba - weinig,
De CPIM houdt de cijfers van haar uitbreiomdat de meeste Arubanen vanzelfspreding geheim, maar het is een publiek gekend in de Arubaanse raffinaderij, de Lago,
heim, dat deze nog hoger zijn en tot stand
gaan arbeiden -, 240 Bonairianen, 20 van
gekomen zijn, krachtens een speciale overSint Eustatius, 100 van Sint Maarten en 15
eenkomst met de Noord-Amerikaanse regeva-:i Saba, benevens nog een 650 uit het
ring.
andere West-Indische gebiedsdeel, SuriAlle materiaal moest van buiten worden
name.
aangevoerd. De Lago QP Aruba deed zulks
Deze arbeiders werken allen in ploegen.
voor een deel op Amarikaa-:ise wijze, door,
Alles klopt precies en het begon dan ook
als het enigszins kon, de zaak per KLM te
te spannen, toen niet minder dan 250 arlaten vervoeren. In verband met vervoersbeiders onder de wapenen geroepen wervraagstukken werden gehele torens zo ontden. Aanvankelijk was hun aantal hoger,
worpen, dat zij gemakkelijker vervoerd
maar omdat de olie een meer dan vitaal
konden worden. Bij de bouw werd een tienoorlogsbedrijf was, heeft men het hierbij
urige werkdag ingevoerd. Dag eo nacht
gela'en. Va:1 deze 250 waren er een twee
werkte men, de verduistering, die .na de
honderd van Curaçao en vijftig van Suriaanvallen van Februari 1942 permanent
name.
werd, ten spijt. Regelingen werden toen ge• troffen, om zonder dat het licht van zee uit
zichtbaar zou zijn, voort te kunnen gaan. Een
Overvloed a an w erkgelegenhe id.
katalysator-kraakinstallatie van twintig verOp de raffinaderij van Aruba, die van de
diepingen boog kwam in December 1943 geLago OH & Transport Company, werken
reed. De bouw had ongeveer een jaar geiets minder mensen, ,,slechts" ,7000, waarduurd, was punt van urgentie geworden,
van evenwel verhoudingsgewijs meer van
toen de Verenigde Staten zelf in de oorlog
het eigen gebiedsdeel, n .l. 6400. Bij de aangingen.
stelling van werkkrachten geeft de Lago
eerst de voorkeur aan Arubanen, da n a an
Gigantische havenheweging
Curaçaoënaars (van het g eb iedsdeel), in d e
derde plaats aan men sen uit het Ca ra ib1Aruba en Cura çao hebben tezamen, na NewYork, de grootste havenbeweging ter w esche g ebied. Zeer velen van d e Nederlandse Bovenwindse ella nden en van d e Britse
reld. Men kan belde ook inderdaa d teza eilanden in de omgeving w erken in de olie.
men nemen. omdat één hav enmeester b eide

bestuurt. Eerst was dit Overste Willem Gauw,
die in de loop der oorlogsjaren werd opgevolgd door Overste Hemmo W. Hemmes.
Maar als men bijvoorbeeld Aruba alleen
neemt, behoort het nog, wat tonnenmaat
aangaat, bij de grootste tien havens van
de gehele wereld. In 1944 was de gemiddelde maandelifkse omzet 422 schepen. Ongeveer 300 hiervan waren ondiepe tank·
schepen, z.g. .,!akers". Deze schepen, waarvan de Curaçaose Scheepvaart Maatschappij eveneens een groot deel onder zich beeft
voor de voorziening van de Curaçaose
raffinaderijen, voeren in grote convooien
op en neer tussen onze eilanden en Maracaibo. Wie 's morgens wakker werd, zag
soms tientallen schepen voor de havenmonding liggen, omgeven door oorlogsbodems ter bescherming en vliegensvlugge
motortorpedoboten, die kris en kras tussen
en om de tankschepen cirkelden om eventuele duikboten af te schrikken. Helaas is
het een enkele maal toch voorgekomen,
dat tankschepen eraan zijn gegaan.
Een versneld vaarplan moest worden ingevoerd, hetgeen v an de bemanning het
uiterste vergde.
Tet scholing van het personeel werden zowel door de Lago als de CPIM beroeps-scholen opgericht. Die van Aruba heeft tus.
sen de 50 en 100 Arubaanse jongelui in opleiding (tussen 14 en 18 jaar). De beroepsschool van de CPIM, die aan de weg om
het Schottegat verrees, telt omstreeks 150
leerlingen.
Daarnaast werden ook administratieve cur
sussen ingesteld, die op velerlei gebied
nieuw personeel, voortkomend uit de plaat.
selijke bevolking, opleiden en bekwamen
voor een speciale taak.
Eigen dekken worden bijgebouwd.

De enorme toeneming van het scheepvaartverkeer bracht voor Curaçao ook mede,
dat- naast de drijvende dokken, waarover
de CPIM al jaren voor de oorlog beschikte, nog een groot gegraven dok werd gebouwd. In 1943 kwam dit enorme dok gereed. Met zijn werkplaatsen en herstelwerven vormt het dokbedrijf thans een volledig uitgeruste inrichting voor de reoaralie
van schepen. Het gegraven dok ka':l zelfs
oceaanschepen bergen. In dit opzicht heeft
Curaçao zich gedurende de oorlog ontwik.
keld tot een middelpunt van industriêle
activiteit op scheepvaartgebied in de Caraïbisçhe zee. Schepen onder velerlei vlag
worden in deze dokken geïnspecteerd en
hersteld, waarna zij hun reizen over de
oceanen kunnen verv.olgen.
Naast al deze industriële voorzieningen,
moest, zowel op Aruba als op Curaçao, ook
voorzien worden in de gerieven voor het
personeel. Het personeel, dal zich met de
dag uitbreidde. Beide raffinaderijen beschikken over eigen electrische centrales,
watervoorzieningssystemen. Ook moes! wel
zoet water met tankschepen worden aangevoerd. Voorts werd water gedestilleerd
uit zeewater; waterputten werden geëxploiteerd. Er kwamen nog -meer sportterreinen, waterplantages, reserveterreinen .
Zelf opende de CPIM een eigen openlucht- ,
bioscoop zodat de mensen van Emmastad
niet meér zoals vroeger naar Willemstad
behoeven te gaan en daardoor dus banden
en tijd besparen. In totaal beslaat de CPIM
thans een terrein van ruim 45 ha. gronds 1
Aanvallen op deze grote Industrieën bleven
niet uit. Bij de eerste aanval, die op het
Westelijk halfrond plaa:s vond, werden In
de nacht van 16 Februari 1942 eerst enkele
ta.n kschepen bij Aruba en enkele uren later een tankschip bij Curaçao getorpe·deerd. Op Aruba, waar de raflinaderij aan
zee ligt, was dit nog gevaarlijker, want
het vuur we.rd op de taffinaderij geopend,
gelukkig zonder veel schade te doen. Beide raffinaderijen stonden onder militaire
bewi;iking. Neutrale zones waren met prikkeldraad om de terreinen afgebakend. Eigen
barakken en voorzieningen voor de militairen, uitkijktorens, waar men het gehele
terrein kon overzien met zoeklichten enz.
lieten den voorbijganger niet in twijfel, dat
Curaçao in oorlog was en paraat.
Nederlands West-Indiê bleef vrij van rechtstreekse vija ndelijke actie, m aar als deel
van..het Kon inkrijk - een los-van-Hollandb eweging b estaat er niet - voerde het de
oorlog aan het th uisfront.
Het Kleine Nederla nd voorzag de Groten
van benzine!

./

Dr. JOH. HARTOG.
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In ons nummer van 22 Februari J.1. Is op blz. 1 onder de
bekende Sti htingskolom een artikel opgenomen onder het
hoofd: .. Bedenkelijke voorli hting ' •. Zoals bekend worden
~~ artikelen onder dit hoofd geplaatst onder de 'guamen111 kc verantwoordelijkheid van ae Stichting 1910-'15 en de
Rc?actie . van "De Zwerver··. Dat was met het genoemde
artikel met het geval. De Stichting 1910-'15 was daarin
niet gekend.
De fout is ontstaan, doordat het artikel van blz. 6: .. De
Stichting f_e lkiteerde", dat wel onder verantwoordelijkheid
van de Stichting werd geplaatst, verwisseld werd met het
.eerstgenoemde artikel.
Het laat~te had In de Stichtingskolom ondergebracht moelee worden .

Uit,·eis -

et

In ,l,e n,uht over

tftt

rivieren.

een gezellige boel bij de startplaats. Het kleine
?ovenkamertj e in Kees' woning was geheel g-evuld met
il_I_egale medewerkers, die hun aandeel hadden geleverd hl] het aanvoeren door de binnenlanden van de officieren
en manschappen, die in de aanstaande nacht moesten worden
overgebracht naar het bevrijde Brabant.
De avond was donker als een Egyptische duisternis. Een dicht
bewolkte lucht deed regen verwachten. Pracht-weer om te
1.
crossen.
Dikke gordijnen sloten het kamertje van de buitenwereld af,
want het clandestien verkregen electrisch licht mocht door de
omwonenden nit't gezien worden. Op zachten toon werden gcsprck~en gevoerd, zowel in het Hollands als in het Engels.
J:?e piloten zaten nog te eten. Zij waren in de vooravond per
fiets aangebracht door Hans, een jonge koerierster en Jan. Zij
hadden vanaf de . Lek de tocht door de Ad.blasserwaard gemaakt, gekleed in hun officiële uniform, met een blauwe overall gedekt tegen al te nieuwsgierige speurogen van S.D.-aaen0
tcn en actieve ~.goede" vaderlanders.
WM

\

REDACTIE.

Wat GIJ kunt doen.
Het vorige artikel eindigde met de toezegging, dat deze
week meer concreet zou worden aangegeven wat van
ons, als Stichtingsmedewerkers moet worden verwacht.
Zul~s doende, dient voorop te worden gesteld, dat men
er met mee klaar is, eerst dan in actie te komen wanneer van Stichtingswege een rechtstreeks beroep ~p ons
WC?rdt gedaar_i, ~oals dit het geval is bij collectes, contnbuanten-wmnmg, propaganda-acties enz. Het spi;-eekt
vanzelf: deze directe medewerkin~ is zeer belangrijk.
Maar gemis aan plichtsbesef in dezen doet zich niet
het zwaarst gelden.
Er is echter nog een andere vorm van medewerking.
Een, die ik ter onderscheiding van de hierbovcnbedoelde, de indirecte medewerkin~ zou willen noemen.
Daarover in het bijzonder is het, dat ik iets ze~gen wil.
Daarop ook doelde ik speciaal, toen in het vorige artikel, na~r sommiger smaak, met een ietwat te scherpe pen
werd geschreven.
Onder indirecte medewerking nu versta ik, die, welke
niet rechtstreeks aan het orgaan der Stichting wordt verleend, maar uiteindelijk toch het doel ten zeerste dient.
Medewerking meer naar de geest dan naar de letter der
statuten. Of eindelijk de helpende hand bieden, niet alleen waar zulks welomschreven door de Stichting wordt
gevraagd, doch overal, waar naar die hand wordt uitgezien.
En dan denk ik aan de vele en velerlei zorgen en moeiten, waarmede menigeen in het leven van alle dag te
kampen heeft; zorgen, och, te gering om er een Stichting
voor lastig te vallen, maar te zwaar ook weer om alleen
te dragen of op te lossen. Ik behoef ze niet uiteen te
rafelen. die zorgen; 'n ieder kent ze wel, 'n ieder heeft
2e op zijn tijd, de één meer, de ander minder. Maar juist
in dat verschil, tussen dat meer en minder liggen zo
dikwijls kansen om te helpen. Kansen om het "meer" te
bren~cn op het peil van het ,,minder".
In de jaren der bezetting werd deze verantwoor<lelijkheid sterker dan ooit gevoeld. Er was een gevoel vaa
saamhorigheid, een solidariteitsbesef, waar velen wel
zeer speciaal aan denken, als ze spreken van "die mooie
tijd". In die tijd was het in al1es met elkaar mee-leven
en mee-leven zoiets vanzelfsprekends, dat een ieder, die
hierin tekort schoot, alleen kwam te ,taan. Helaas, in
dit opzicht is er wel iets veranderd. Zoveel zelfs, dat
teleurgestelde idealisten zich somtijds in arren moede afvrag·en, wat de jaren van strijd nog anders hebben opgeleverd dan pagina's vol "In Memoriams", niet in geld
te waarderen stroppen en een aantal gcdesilJusionneerdc
mensen. Waat de schuld ligt van deze verdrietige veranderin~, ik laat het in het midden. Een feit is, dat een
aantal onzer de dupe dreigt te worden van die venmderde mentaliteit. En dat moet worden tegengegaan, met
alle middelen die ons ter bt>schikking staan.
Hier nu ligt, duidelijk en klaar, een taak voor om allen; de taak om, binnen het verband van de Stichting,
de nadelen op te heffen, die door baatzucht en onverschilJigheid zijn opgeroepen. or, om het maar heel iewoon te zeggen, de taak om elkaar te helpen.
Helpt elkaar, waar dit mogelijk is; of het nu is bij het
vinden van een woning of bij het invullen van het belastingformulier: helpt elkaar.
Laat elkaar niet in de steek; drie jaar geleden noemden we dat nog -verraad.
Laat elkaar niet in de stuk. ziedaar mijn antwoord op
de aan het begin van dit artikel gestt>lde vraa~.
Brcn~t een ieder dit devies tt>n volle in practiik, de
Stichting zal haar taak voor vijftig- procent als beëindig-tl kunnen beschouwen.
TOON.

Het wa:i een gezellige boel . . . .

De vreemdelin~~n wa:.en ½e~nclijk blij, dat zij nu eindelijk de
tocht door de v1.1andelt.1kc linies zouden kunnen wagen. Zij hadd~n het reeds zo vaak geprobeerd, bij Oo:;terbeek, Wageningen,
Tiel, doch steeds was het op een fiasco uitgelopen. Maar nu
zou het dan eindelijk zover komen, dat zij weer terugkeerden
naar. hun onderdeel, waarvan zij reeds zoveel maanden ge1che1dcn waren geweest. Het vertrouwen, dat sprak uit de ge1prekken der cros'!ers, gaf hun moed. De onderneming moest slagen. Hier waren immers Ho11andsc mannen, bekend met het te
crossen terrein, meermalen deze tocht ondernomen hebbend en
precies op de hoogte met de Duitse po ten.
Het was een gezellige boel, daar op die bovenkamer. be rook
was er om te snijden, weliswaar van zelfgedraaide eigen-teelttabak, maar het vooruitzicht, dat met enkelë dagrn dë crossers
weer een cadeautje, bestaande uit echte Engelse sigaretten, mee
terug zouden brengen, vergoedde veel.
Het liep tegen tienen, het uur waarop ingescheept moest worden. Om elf uur was het hoogwater en dan moesten wc aan de
,,rol" zijn bij "de Huiswaard".
De beide Hollandse crossers gingen zich verkleeden en staken
zich eveneens in hun Gealliëerde uniform, die zij uit Brabant
hadden meegekre~en. Dit om het ri ico bi,i een eventuele aanhoudin~ door de Duitsers te verkleinen. Met een van buiten geleerd les ie .omtrent de gegevens van een gefingeerden Canadesen soldaat zouden ze er misschien "doorzwijnen" als krijgsgevangenen.
"Come on, boys," zei Max, de oudste gids, ,,it's time to go". Er
ontstond nog enkele ogenblikken een verward kluwen van opstaande mannen en vrouwen! Handen werden geschud, goede
wensen geuit, afscheid genomen tussen Canadezen en Hollanders en tussen Sliedrechters onderling!
,.Nou, Max en Kees, ouwe jongens, houdt je goed! Goede reis!"
,,Jack, good luck, this night you will be in freedom!"
.,Thanks for all your kindness and hospitality."
"Kalm aan mannen, niet dringen, ik kan ,ie niet de hele tijd
op m~jn schoot houden. Wees maar zoet, aanstonds gaat de dame
te water!"
Heel stil schui fdend ging de stoet naar beneden, fluisterend de
laatste instructies ging de optocht naar het sousterrain, van
waar men door een achterdeur in de tuin kwam en achter in Jie
tuin lag de boot te wachten in de Merwede.
Het was stikdonker. De overzijde van de rivier was niet te
ondt>r cheiden. Er stond een stevige Zuidwester bries. Vanaf
de Singel klonk hondengeblaf. Rusteloos sloeg het gal fgeklots
tegen de stenen. Geluidloos, zonder een woord stond de ~roep
' mannen aan de waterkant. Voorzichtig werd daarna een kano
te water gelaten. De verkenner, Lange .Jan, die voorop moest
iaan om aan de sluis en aan de rol te iaan testen of de moffen wellicht posten hadden uitgezet, nam plaats in zijn smalle
vaartuig. Hij was gewapend met een moderne sten en enkele
handgranaten hingen aan zijn koppel, alles prima Gealliëerd
spul. Even later was hij in de donkere nacht verdwenen, overstekend naar de Helsluis.
Voorzichtig werd de boot nu dicht aan de wal g-etrokken. Fluisterend volgden de bevelen. Eerst twee man in de boot om de
handbagage aan te pakken. Diverse ru~zakken, regenjassen,
T"oedsel voorraad jes enz., enz. werden aan boord gereikt. To~n
alles zeer voorzichtig en zonder al te veel :duid gestuwd was,
•e~onnen de mannen één voor één i• te stappen. leder werd
cjn vaste plaats aang-cwezen. Twee Toorin, twee achterin, twee

PILOTEN C
tunen de doften in het midden en de beide gidsen op de roeidoften. Fluisterend werden nog afscheidswoorden gewisseld met
de achterblijvenden.
,,A good trip!" - .,Goede reis!"
Toen werd losgegooid en afgestoten. De tocht begon. God alleen
wist, of ook ditmaal alles naar wens zou verlopen. Een stil gebed om kracht en kalmte steeg omhoog. De nacht was als uitickozen voor een dergelijke onderneming. De moffen langs de
Nieuwe Merwede zouden g-oede ogen moeten hebben, om te
kunnen onderscheiden, wat over het water passeerde. Maar men
k?n nooit weten. Misschien waren inmiddels zoeklichten langs
de oevers geplaatst. Wellicht waren schnellboten in bedrijf gesteld. . . . Een risico was en bleef het. Daar ging het. . . . op
Gods g~nëlde.
De overtocht over de Bcneden-Merwede leverde niet veel moeilUkheden op. Met het lichtgevend kompas op het dijbeen gegespt was de koers gemakkelijk te controleren. Maar nauwelijks
aan de overkant komende en roeiende onder de rietzoom werd
men het geplof van een motorboot gewaar. Even later dr~ef op
korte afstand een kleine motor voorbij, waarschijnlijk een patrouillebootje van de moffen. Met ingehouden adem werden
acht mannen in spanning gehouden. De riemen bleven rusten.
Eerst afkijken, wat er ging gebeuren. Gelukkig, het hakkepoffertje ging verder. Men had niets verdachts opgemerkt. De riemen kwamen ,veer in beweging en kort daarna werd het toeleidingskanaal tj e van de sluis ingekoerst.
De sluisknecht was reeds op zijn post, gewaarschuwd door den
verkenner. De sluisdeuren stonden al open en de boot gleed g~luidloos naar binnen.
"
,,Niks aan de hand, lui," fluisterde de sluisknecht.
,,Ginne mof te zien. Ook nie geweest hier."
,,Mooi zo," antwoordde één der gidsen. ,,Man, jij bent onbttaalbaar. Ook voor jou zullen we sigaretten meebrengen daar
kun je op rekenen."
'
Na "goede reis" en "tot kijk" gewisseld te hebben, schoot de
boot even later de andere deuren weer uit en het laatste H,JJlandse woord in bezet gebied was gesproken. Als alles goed
mocht verlopen, zou men over een paar uur de eerste mocd~rtaal weer horen uit een Brabantse mond in een smeuïg dialect.
Voorzichtig werd verder gevaren. De polderkade aan stuurboord werd steeds in de gaten gehouden, immers die wal was
begaanbaar. Men wist nooit of de moffen soms de lucht hadden
gekregen van de· cross-route en op hun hoede waren.
Zonder wederwaardigheden kwam men in de kil en even naar
bene~~n gaand stak men een kreek in, die tussen hoge grienden
c_nerz1Jds en een polderkade anderzijds met enige bochten uitliep op een stenen overlaat aao de oever van de Nieuwe Merwede.
Zonder een woord te spreken werd de tocht gemaakt. De piloten waren té gctrainèl, om door een onnodig gesproken woord
de veiligheid van zich en hun gidsen nodeloos in gevaar te
brcl?-gen. ~oevend ging de wind door de l}.oge griendstruih·n.
Dikke wolkgevaarten dreven door het iuchtruim. In de Brabantse Biesbos ging een lichtfakkel omhoog ....
"Als ze die grappen maar achterwege laten," zei Max..,Ben je
mal," antwoordde zi_jn makker, ,,de moffen langs de rivier zijn
te lui om die dingen te gebruiken. Déze zal wel van de Enael0
sen zijn aan de Amer."
Het water van de Nieuwe Merwede bleek hog-er te staan dan
in de kreek, zodat het over de rol met behoorlijke kracht in de

· • · Schoot de boot ecen later

e andere deuren weer uit . . . .

kreek stroomde. Uit de donkere griendwal schoot plotseling een
kano naar voren. ,,Rode", zei de inzittende. ,,Baret", antwoordde Kees. Het wachtwoord was gewisseld. De verkenner meldde
niets bijzonders_. _Geen mof te bespeuren bij de rol, alles veilig.
Wel waren er JUist twee boten afgevaren naar het Zuiden, toen
de verkenner aan de binnenkant arriveerde.
Hij had de gesprekken duidelijk kunnen verstaan. Zeer waarschij_nlijk zat in één d;er boten een gezin met twee kleine kinderen. Zij hadden twee bundel jes heel voorzichtig aan de kade
neergelegd. Een vrouw was er bij achtergebleven en twee mannen hadden, met drie anderen uit de tweede boot de beide
vaartuigen over de rol getro ken. Daarna waren de bundels
weer omzichtig opgenomen en in de boot KCVlijd. ,,Worden ze
niet wakker?" had de vrouw evraagd. ,,Neen," antwoordde ééo

ROSSING
der mannen, ,,het slaapdrankje helpt goed." Waarschijnlijk
vluchtelingen voor de honger.
De piloten werden aan de wal gezet. Eén der gidsen roeide een
eindje terug en daarop full "'speed op de rol af. Met een vaart
schoof de kop van de boot op het steenstort van de rol. De aan
de wal staande mannen en de verkenner schoten toe en met vereende krachten werd de zware roeiboot stukje voor beetje op de
rol getrokken. Na ongeveer een kwartier zwoegen lag het vaartuig in de inham, die de rivieroever vormde ter hoogte van de
overlaat.
·
De verkenner nam afscheid en vertrok weer naar huis. De- piloten kwamen aan boord en hernamen hun vaste plaa.tst>n. Nog
e·.,cn werd gepausc:erd alvorens te vertrekken. De laatste consignes werden gegeven. Ieder kreeg zijn S"'Ctor van de kompasroos toegewezen om doorlopend en ingespannen uitkijk te houden naar alles, wat maar enigszins verdacht kon lijken.
Jack, een captain van de Canadese Airborn Troops, die uit een
Apeldoorns ziekenhuis, waarin hij als krijgsgevangene was verpleegd, ontsnapt was, haalde uit zijn zware overjas een grote
litenveldfles met leger-rum en liet die eenmaal rondgaan.
uThis is for our couraîe", verduidelijkte hij, ,,what's left we·u

( door J. Hollebrands
drink all in Low Swallows."
Moed hadden de Hollandse gidsen echter niet nodig, maar voor
de gure nachtwind was zo'n slok armyrhum probaat.
Inmiddels was de boot haar tocht begonnen naar de vijftien kilometer verder liggende haven van Lage Zwaluwe, waar een
warm bed en een stevig maal wachtten ....
De riemen bewogen geluidloos in de scheigaten, waarin zakken
gelegd waren, om ieder geluid te smoren. De wind veroorzaakte
echter zoveel deining in het water, dat het golfgeklots het gebruik van die zakken welhaast overbodig maakte. De ebstroom
trok al aardig om de West. Het midden der rivier werd opgezocht, want enkele kilometers beneden de startplaats bij de rol
was de Kop van het Land, het veer van het Eiland van Dordt
naar de Brabantse Biesbos. Op beide rivieroevers bij dat veer
was een duitse post . geplaatst . .Dit was wel het gevaarlijkste
punt van de gehele route, want men moest precies het midden
van de rivier houden. De piloten waren ook nauwkeurig geïnstrueerd betreffende de gevaarlijkste punten, die men ·voorbij
kwam. Ieder zat gespannen uit te kijken. De oeven waren nauwelijks te onderscheiden. Een vage donkere streep · aan beide
zijden boven het watervb.k duidde ze -aan. (Wordt vervol:d).
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EEN ONTMOETING

•

anneer ik in "De Zwerver" iets ga venelW
len over het bovenstaande, dan is dat ten
dele op verzoek van één der Redacteuren, maar

Hans Todt, die medeb!elp de gwlllttrdc troepen In J9i0
bij Duinkerken het Kaaaal la te dr~ven. was glstecen met
andere Du.hst kdJgsgevë1a.gene1t aan het 1necuwruli:ne.n op
de weg, waarlangs Bevla en B!dault :ouden gaan aaar
de plaats vaa ondertekulng van het Brlts-Prans verdrag.

(.,Evening News").
Het kan verkeren.
W[i dachten, dat het intussen reeds "Organisation
Tot" was geworden. En nu blijkt ze wegbereider
voor een nieuwe toekomst.

•

Het voormalig hoofd van de Rjulnspectlc bevoJltingsreglsl•ts. de heer J. L. Lent:. thans gedetineerd In de cellen.
barak te Scheveningen. zal. verdacht van hulpvt.dening aao
den vlj~nd ea het blootstellen ven een :ijae< ondergescbll:·
lta ..... .

(,,Trouw'').
Als dat blootstellen maar niet ter ore komt van
de Amsterdamse studenten.

•

Ik heb oen vee'belovende :aak. De (abrlkante11 beloven mij
goederen. ea die beloof Ik dan weer nan mijn klantea.

(.,News Chronicle").
Dat belooft Teel goeds ....
Alles onder het motto: .,veel beloven en weinig ·i
geven doet een gek in vreugde leven".
....._.

•

Prof. Pompc staat vervolgens !til bi/ do samenstel'!t,g du
vcr:etsbeweging en mackt hierbij onderscheid tuHen groe•
p~r!ngen, die de strijd tegen den vijand tijdens de be:etting
voorden (b.v. on:e organisaties) en een gcoep van hen. die
:lch alleen gtr<•d maaLten om na de bevrijding de orde
te haodbavtn (b.v. de bode-dienst).

(,,De Zwerver").
Dit was eerlijk een vergissing.
Het betreffl!nde redactie-stuk was blijkbaar ondu.ideli_jk geschreven, zodat bode-dienst werd gelezen i.p.v. ordedienst.
0
Terwijl de overheid vroeger geen geld voor het toneel onr•
bod. ,al nu een bedrag van f 800.000.- tu beschikking
komen voor tonetlgezebcbappen In ons lnnd.

'•

(,,Prinsestad").

.,Arm" Ncd~rlan& volle..

•

New York Is de gt,d, waor leder~ S mlnuicn een kind ge•
boren rn tedere 7 'rnnuten c-en huwct,k. gulottn. w~rdt.
Meor dan 3 millloen New Vorken zl;n In hc.t buiten and
geboren . t:\'enwel ondcrtu,sen grotc.nde~l.s Amcrjkaan~e: b~~ger, gewordtn . Meer dan J m!llloeo kwamen uit lta ,e.
900.000 uit Rusland en b~na een mll'loen uit Duitsland.
l«Jand en Polen, Naast Rome Is New Yock de st•d met
de meest~ Italianen en er wonen me.er leren dan in Du..b'in, 8000 FarnCles wonen In de beste wijken c~ betol~n
de hoogste buren aan de st,d. tlijna 200.000 woningen :11n
zonder badkamtr, Alle New Yorkers te sarnen kopen dage•
lijkt 6 mlllloen kr~nten. ,t Mtllloen mensen lenen boeken
uit de Publlc Library, die ISO filialen heeft. In het stads,
district zorgen meer dan 40 hogere scholen en 1800 ver&ehlllende kerken voor het welzijn van ziel en geest. .,

l

(. N;~,,w Nederland ).
Hoeveel inwoners heeft New York nu?.

•

,';
1

In een restaurant zitten: een handclarcltiger, een fagcr. cm .._'
verloofd paar en het mannetje Mussert, Wat bestellen •iJ1
Dt bandclsrel,lg<r: wat de pot schaft,
De Jager: wat het schot paft.
Het verloofd, paar: Wat de ,chat po(t.
En Mussert: Wat dw 5cb.olt past.

•

De grote iulverlng va1t collaborateurs In P,ankri)k, welke
,lnd~ de bevrijding aan de gang Is, loopt thans ten einde:
4.000 gevallen, voornamc'fJk. kleine verraders. moettn nog
berecht worden. De Fronstn zijn nog steeds bitter Jcg~ns
ben gestemd en volgen met wroakzucht:gc enthousiasme de
grote processen tegen de leden van het kabinet van Vicby.
Een .rccbt3e mhtdttbeid ageert voor amnestie, maar dit ont"
moet grote teiwnstand bij de aoelollsten en communisten.
Sinds de zuivering begon, zijn meet daa 130 personen tu
dood veroordeeld, 60 werden terechtgesteld, 60 kre!!•n gra•
tic en de rest i• nog in de gevangenis,

(,.Nw. Drentse Crt.'').
Er schUnt dus toch veel overeenkomst te zijn tussen "de Franse slag" en Hollandse degelijkheid.

•

PAS OP VOOR DB KNOKPLOBGII
De Ned. Bond v. S,hoenmakcrsgezellcn ver:ockt ons om
opname van ondustaand btricht:
Kort gtlcden Is er In Den Haag 'n clrcula!re verspreid,
waacfu gtdtcigd werd. dat. nis de patroons bun personeel
'• avonds lieten werken. de "knokploeg'' zou ultruklcea en
b.v. de ruiten zoudtn ingooien.
Wie dêïe clrcu'aires opgeste'd en verspreid hebben. is ons
olet bekend: ondanks de vele naspor!t,gen l.s het ons nog
niet gelukt bier achter te kom•n.
Om een vecdergaand mtsverstand te voorkomen, willen we
hiermede bektnd maken. dat zij ln geen sevol van de Ned.
Bond van SchoenmakengucJ!t.11 afkomstig :ljn. One Bond
boudt zich met dergtlijl,e misselijke methoden niet op en
voert zijn strijd voor de geullen 10011• de ofüciële wieg e11
met eerlijke wapens.

(Vakblad v. d. &hoenbandcl).
Schoenmaker houdt je bij je leest. En blijf van het
woord "knokploeg" af.

voorts voor mijn vele vrienden, d 'e ik van Maart
-October in de gevangenis in Groningen en later in 't kamp Laan 1914 ontmoet heb.
Zij, en nog wel duizenden met mij, herinneren zich
hoe het leven in 't kamp in 1942 was. Het was
rauw en nrw. Zelfs het leven in het, eigenlijke
Häftlingen-Lager was ellend'g. Wanneer men de
waarheid wil zien van het woord: ik ben van nature g:neigd ook mijn naaste te h:i.ten, dan moet
men zo',;i kampperiode hebben meegemaakt.
In plaats van lotsgemeen en eensgezind te worstelen om er door te komen, zag men steeds weer hoe
ieder vocht, zelfs met de meest walgelijke middelen om enige bevoorrechting te krijgen.
Zeke;, er waren wel kleinere groepjes, waarin men
elkander volkomen verstond en elkander steunde,
(ik denk b.v. aan de groep uit Block II A, en .ian
de groep in de dissenterie-barak, achterin), maar
dat waren uitzonderingen.
Welnu, in die tijd ontmoetten wij ook den allen
b?kenden Commandant Berg, Hij was voor het
besef van de gevangenen de man, die het had te
zeggen. Hoezeer velen door hem, direct of indirect,
geleden hebben, ook in onze tijd, valt moeilijk te
berekenen. Nog steeds kan ik zijn grijns niet vergeten. Heel aardig vond hij vaak het commandohinlegen. Dan moesten we ons, dikwijls over de
modderige zandbodem, uitstrekken, en wee d~ngene, di? niet geheel plat op de grond lag. Het
was een gewring met lichamen, armen, benen en
klompen. En Berg grijnsde.
Eenmaal heeft hij mij ech!er bijzonder geraakt.
We stonden op appèl. Het duurde lang. Op r.en
gegeven ogenblik kom·m er Engelse vliegtuigen
over. We kijken even En daarop reageert Be~g,
missch'en om eigen angst te overwinnen: ,,Nem,
die Tommics kommen nicht. Gleich wie Jehovah,
der kommt auch nicht."
Op dat moment heb ik voor hem gebeden.
Maar ook heb ik toen een besluit genomen. Mocllt
ik ooit na de bevrijding daarto~ in de geicgenheid
zijn, dan zou ik hem ::ian de-i:e \\o,r<len heritt·
neren, en aan al het le~d, dat hij ons heeft :1a11gcdaan en wijzen op zijn zondeschuld
.
Welnu, wonderlijk heeft de Heer mijn weg gektd.
In 't voorjaar 1946 werd ik predikant in Amersfoort. Ik moest, ook gezien de droeve herinneringen
van 1942, wel veel overwinnen, om dit besluit ·,e
nemen.
Op verzoek van Ds. Flinterman, één dei: gtcstclijkc verzorgers van de gedetineerden m "ons
kamp", zou ik een Zondagsdienst in het kamp·
leiden. Van tevoren wilde ik echter nog graag
eerst eens in de sfeer terugkeren.
Nu ik kan mijn medelezers, d"e daar ook vertoefd hebben, moeilijk beschrijven, wat er in mij
omgino. toen ik de sfagboom weer gepasseerd was.
Ik zag het terrein, waar ik met de jongens werkte. Commando 41 ! Ik zag de witstenen barakken,
die als 't ware door e,ns gebouwd zijn. We moesten
de stenen lossen, de stenen tassen; wat een ellende
in d1t Joden-Commando.
Bloed en angst, honger en koude. Het "Kerstman
netje'', nu eens goedig, dan weer dol van sadistische lusten, Franzka, die ons schold voor: Verfluch te Pfarrer".
Ik trad Block Il binnen, ik zag mijn slaapplaats.
Plaats van heimwee en sterke gebeden! Ja, ik :zag
alles! En op etke plaats schoten mij herinneringen
te binnen. Maar ik miste de pet en laa!-s. Waar
was Tito? En waar was Max, de Arbeitsdienslführer?
Nu heb ik koffie gedronken in het "Führcr-hcim",
waar ik anders tegen half twaalf de open haard
moest aanmaken en mijn verkleumde leden meteen
verwarmde.
Wanneer het niet zo vreemd klonk, zou ik willen
zeggen: ik kreeg de plaatsen van verschrikking
lief, toen ik ze weer z;rg Lief, omdat God daar
zo goed voor ons geweest is.
Altijd leefde daar in miin ziel het woord uit Ps.
56 , 4, ,,Ten dage. als ik zal vrezen, zal ik op
U vertrouwen". Dat. was het laatste schriftwoord,
dat ik in de cel Jas, toen de deur openging en mijn
transport begon.
En Berg was in de bunker!
Zoa ik hem nu mogen spreken? Een kort gesprek
tussen den Commandant der Bewakingstroepen en
Ds. Flinterman verschafte mij de toegang tot hem.
Toen ik de bunker binnentrad, huiverde ik. Ik
dacht vol eerbiedige hulde aan hen, dié ook daar
voor hun vaderland geleden hadden en ban ge-

loofsstrijd gestreden. Ik noem geen namen alhoewel ze me op dit ogenblik weer voor de geest
staan.
In een klein wachtkamertje van de bunkerwacht
komt Berg binnen.
We zijn met z'n drieën. De bunkerwacht, ietwat
bescheiden op een afstand, Berg en ik.
En nu volgt het gesprek, zoals we het ongeveer
voerden. Ik 1:et Berg in een lage stoel zitten. Zelf
zat ik op de rand van het tafeltje. Alle d:stinctieven waren van het eens zo schone uniform verwij•
derd. U kent zijn foto uit De Spiegel!
,,Berg, ken je me nog?"
.,Ja, een beetje "
,,Berg, ken je den schilder uit Groningen nog?"
"Ja, maar kunt U niet Duits spreken, dan kan ik
het beter verstaan."
. 1k bracht hem aan het verstand, dat het voor een
vrijen Nederlander in zijn vrij Vaderland teveel is
om de moffentaal te spreken tegen iemand, die heel
goed Nederlands kent,
.,Berg, hoe bevalt het je bier?"
,,Men kan hier geen appèl afnemen."
Om dit an:woord moest ik glimlachen.
Meen~ hij nu wc~kelijk nog, dat dat belangrijk is
om zich onder z11n omstandigheden druk over te
maken? Zit dan het slagwoord: ,Befehl ist Befelil''
den Duitser toch d:eper in 't bloed, dan wij den:
ken?
,
,,Berg, jullie zijn de mensen geweest van 't appèl,
:naar tegen de Hollandse illegaliteit moesten ju1lie
t ook afleggen. Voor elken neergeschoten Vader!an~er sprongen er meerderen in zijn plaats B~rg,
1ull1e hebt het Nederlands · verzet niet b?grepen en
ook niet aangekund."
Dat gaf hij toe!
V?_'.lrls_ sprak (~ met hem over zijn berechting.
HtJ zei, dat h11 de kogel niet verd end hJd,
Maar toen kwam ik tot het punt1 waar ik wezen
wilde. Niet, omdat ik prE'dikant b~n, maar als
Christen wilde ik hem het Evan<>elie verkondigen.
"Berg, je hebt eens God gehoo~d )!! hebt ècns
gez'egd: ,,Gleich wie Jehovah, der kommt auch
nicht."
De aardse Rechtbank wacht jou. !\1aar voor de
Hemels:! Viersch:iar moeten we beiden verschijnen.
Jij evengoed :ils ik!
Dan kun je niet zeggen: 11Befehl war Bcfchl." Dan
is er maar één woord, dat jou en mij p:i.st te zeggen: Mijn schuld.
Voor Gods heiligheid kunnen we geen van beiden
bestaan, Berg.
En daarom, Berg. naar Jezus Christus!
Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, rein'gt
ons van alle zonden.
Alleen in Zijn bloed worden schuldigen door God
vrijgesproken.''
De bunkerwacht luisterde geïnteresse?rd.
B~rg...... ja, ik weet, wat hij .van mijn woorden
dacht. Hij grijnsde, als altijd. Hij luisterde, hij
zei: , kh danke Jhnen sehr ''
Toen zei ik: 11Ab".
Amersfoort.

DAZ.

Onlangs publiceerden wij van Mr. van Epenhuysen
een artikel over annexatie. Dit artibl was n et
van recente datum en Mr. van E. stelt het op prijs
om, gezien de ontwikkeling van de toestand, enkele aanvullende opmerkingen te maken.
,,De practische mogelijkheden voor een ann~xatie in de door mij toen bepleite zin zijn
gebleken niet aanwezig te zijn. In hit
midden latende wat daarvan de oorzaak is,
zou ik thans willen stellen, dat op precies
dezelfde gronden als waarop ik tot een an·
nexatie-eis beslo:>t, kan worden gepleit voor
het inruimen van een belangrijk~ invioedssfcer
voor Nederland in Midden- en Oost-Europa.
De onlangs door onze regering ingediende
nota's hebben in grote lijnen dezelfde strekking, zij het, dat zij wellicht te zeer zijn beperkt tot Duitsland (zie het artikel van J. H.
Cohen Stuart in Ecoo. Stat. Berichten van
12 Febr. j 1 ). Het komt er op aan, dat ons
land de gelegenheid krijgen zal te tonen,
wat het kan en een flinke bijdrage levert voor
het herstel van een geordende samenleving in
het centrum van Europa. Dat zal èn Europa
èn ons zelf ten goede komen."

•
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IN MEMORIAM
i·Viliem Frederik Oo$lerheerl

;

Job Brink

Tymen can der Vuursl

Tymen v.d. Vuurst

WiHem Frederik Oosterheert

K1aas van Dijk

Job Brink

's-Graveland

,,P-irn"

Dokkum

Nijkerk

eboren te Groningen, 6 !kc. 1916,
Reeds als klein kind (niet ondcT dan anderhalf jaar)
toonde "Pim'' bijzonder muzikale aanleg: verschillende wijsjes, die hij thuis boorde spelen en zingen, neuriede
hij volkomen zuiver na, Die aanleg bleek ook duidelijk, toen
hij - nog slechts dertien jaar oud - op 25 Juli 1932 het
.,Getuigschrift voor de practijk van Kerkorgelspcl" behaalde, uitgereikt door de "Nederlandsche Organistenvereniging"
te Amsterdam.
Pim was toen graag uitsluitend in de muziek doorgegaan.
Maar hij volgde de raad van z~jn vader - die hoofd ener
bijzondere school in Groningen was - en werd ook leerling
van de Kweekschool met de Bijbel te Groningen. De lessen
aan de Kweekschool leerde bij getrouw, maar zijn hart was
bij de muziekstudie, die hij onder leiding van Frieso Moolenaar, Jonny Ponten en George Stam onderwijl voortzette.
10 Juni 1937 slaagde hij voor het onderwijzersexamen, 5 Juli
1939 behaalde hij het Staatsdiploma voor kerk- en concertorgel, lager onderwijs en 8 Juli 1942 slaagde hij voor het
Staatsexamen kerk- en concertorgcl, middelbaar onderwijs.
Reeds jarenlang was hij organist bij de Geref. Kerk_ van
Groningen en uit stad en provincie stroomden de leerlingen
toe voor zijn lessen. Verschillende composities verschenen
van zijn hand, die uitgevoerd werden op ouderavonden van
de leerschool en andere samenkomsten en zeer de aandacht
trokken en veel bijval oogstten, maar door de oorlogsoi:nstandigheden niet in druk verschenen. Veel was nog niet
afgewerkt.
..
,
Inmiddels woedde de vresel1Jke wereldoorlog, En Willem
Frederik Oosterheert, hoewel zacht en vriendelijk en meegaand van aard. koos hier streng partij. Hij verfoeide hartgrondig heel het nazi-règiem en deed nooit ook maar de ge•
ringste concessie.
De herhaalde oproep tot hem gericht, om zich aan te sluiten bij de Kultuurkamer, negeerde hij volkomen. Zijn hart
ging uit naar de strijdende ondergronds_e werkers e~ naar
de vele berooide omzwervers en onderduikers. ,vat htJ voor
de laatsten gedaan heeft bij dag en nacht met een club
trouwe vrienden - waaronder Marinus Boot van Helpman
moet worden genoemd, die later in Duitsland de ~?od vontl,
is slechts aan ingewijden bekend, Tegenover z1.1n ouders
sprak hij iteeds: ,.Ik ben heel voorzichtig; maar ik kan en
mag niet anders".
Lang ging het goed, Maar eindelijk kwam de slag. Op 29
Mrt '44 viel bij - tegelijk met 2 KP-ers - in handen van
de Duitse beulen. Niemand van de familie heeft hem ooit
weer gezien, Als "gevaarlijk terrorist" we_rd hij sne! berecht. Elf dagen is hij in het Scho!tenshu1s te Grom_ng~n
mishandeld en gemarteld, Het geheim van de ~rgaf!!sa~!e
kon men hem niet ontpersen, Door een bewaker wist h1J z11n
ouders nog te berichten: ,.Ik heb mijn vrienden nooit verraden".
.
..
,,
Later kwam nog eens dit bericht: ,,Ik zweeg en zal zw1.1gen .
Na die elf dagen werd hij - met anderen - zwaar geboeid - naar het Huis van Bewaring gebracht. Later volgde het nachtelijk tff1nsport naar Amersfoort, Plot~l"ng werd
hij vandaar overgeplaatst naar 't LaRer Haren in Brabant en
- na kort z.g proces - op 26 Mei '44 te Tilburg vennoord,
Zijn ouders ontvingen van Pims medegevangenen - in hd
Seholtenshuis, in het Huis van Bewaring, in het kamp ~e
Amt'rsfoort - onafhankelijk van elkaar - een cenpang
getuigenis, niet alleen van Pims nobele inborst, maar bovenal
van zijn kinderlijk geloof en zijn rustige overgave aan Go1ls
Wil.
Bijzonder troostend was het, toen - een jaar na Pims dooJ
_: nog een gevangene uit Duitsland verscheen, Hij wa~ bij
Pim in de cel l\'eweest - met vele anderen - de nacht v66r
Pims dood. Alle, geestelijke bijstand ontbrak in die cel en de
meeste der aanwezige gevan,l!'enen moesten de komende dag
voor het vuurpeloton. Toen heeft Pim op eenvoudige, m3:ar
aangrijpende wijze het Evangelie van Gods genade in Christus yerkondigd en met allen gebeden.
De volJ!'ende morgen om drie uur werden de veroo:ueclden
weggeleid. In rustig geloofsvertrouwen ging Pim, als een
goed Christen en een dapper Vaderlander: naar het vuurp• lofon,
"Mij komt de wrake toe; Ik zal het vergelden", spreekt de
Heere.
0.

n het hoge Noorden van
ons dierbaar Vaderland ligt
Dokkum, een oud, klein
stadje, grotendeels bewoond
door Friezen, wier hart warm
voor het vaderland klopt. Stelt
U voor: een stadje met veel
oude' geveltjes, grachtjes, hobbelstenen en in één von de
straten met al datgene, waarvan men het verleden zo af kan
ruiken 1 een schoenwinkel. En
in die schoenwinkel een. man,
die iets van 't Friese karakt~r
in zich draagt.

e
"Noodlanding",
zo
heette · de woning van
onzen thans nog betreurden vriend Job Brink.
vr·endelijk lag ze verscholen
achter wat hoge dennen en
gelukkig leefde hier het echtpaar Brink met hun enig kindje, In dit vriendelijk huisje
stond een lieve gastvrouw
steeds klaar om te helpen, wie
hulp nodig had. Nooit werd
er tevergeefs bij hen aangeklopt, Waren het onderdu:kers
of Joden, bij Job vonden ze een
gastvrij onthaal, ze konden een
poosje uîtrus:en en Job zorgde
wel, dat zij de plaats van bestemming bereikten.
Behalve dit werk was hij onmiddellijk bereid ander, even
zeer gevaarlijk werk te verrichten. In 19·13 werd hij gevraagd toe te treden tot de
R V,V, Al gauw hadden we
zijn hulp nodig. Toen gedropte wapens naar Nijkerk werden gebracht en deze daar niet
meer veilig opgeborgen lagen,
was het Job, die de wapens
op klaarlichte dag naar zijn
woning vervoerde.
Contai~r na container werd
thuis lceggepakt, schoon gemaakt en verborgen in het
varkenshok. Eke week werden
ze opgegraven en 11agezien.
Later werden ook stenguns
naar zijn huis gebracht.
Toen de fusie van de illegale
groepen te ,Nijkerk tot stand
kwam, ging Job meermalen
met de KP op stap.
Op Maandag 16 April 1945
trok hij er met enkele KP-ers
en gedropte parachutisten op
uit, om de omgeving van Drie.
dorp en Slichtenhorst te verkennen. Zelf was hij ongewapend en in boerenkleren,
Bij de terugtocht schijnt hij
door de moffen herkend te zijn.
Hij werd aangeschoten en stierf
in diezelfde nacht in het Nood.
ziekenhuis te Nijkerk, Op Zaterdag 21 April, de dag na
Nijkcrk's bevrijding, werd Job
door zijn vrienden de laatste
eer bewezen.
De bevrijding, waar hij zo naar
verlangd had, mocht hij niet
meer smaken,
Een eenvoudige steen op het
strne kerkhof te Nijkerk vermeldt de plaats, waar onze
trouwe vriend rer ruste werd
gelegd,

E

nk~le wekèn geleden werden wij
opgeschrikt door
het bericht, dat onze
vriend Tymen van der
Vuurst een ongeluk was
overkomen; enkele dagen later ontvingen wij
zijn overlijdensbericht.
Met een militaire auto
was hij tegen een boom
gereden en was tenge·
volge van een schedelbasisfractuur overleden.
Tymcn van der Vuurst
kende als boswachter de
. omgeving het best. Altijd stond zijn huis in
het bos open, ook voor
ons; als we 's nachts
"op pad" waren geweest
en via zijn woning weer
naar huis gingen, was
er altijd nog een kop
koffie voor ons bewaard.
Ook ziin garage stond
illtijd voor ons opm, en
vrle Joden hebben bij
hem onderdak genot<èn.
Wij h~bbcn hem in die
tijd leren kmnen, als
een kalm, maar vastberaden vriend.
Na de bevrijding ging
hij over -in militaire
dienst als sergeant. Het
laatst was
hij
bij
de Repatriëringsdienst,
waar hij ook bij zijn
meerderen goed stond
aangeschreven. Dit getuigde wel de toespraak
bij zijn graf, waarin hij
geschetst werd als een
man met veel plichtsbetrachting.
Tymen van der Vuurst
is niet me:r hier, maar
de herinnering aan hem
blijft.
God trooste zijn vrouw
en k'nderen in dit grote
verlies.
Namens zijn vrienden,
VISSER.

G

I

Zo zie ik hem nog stilan in die
winkel achter z'n schocndozen
en al, wat nu eenmaal in zo'n
winkel te koop is. Een stugge
man, maar met een zo wannvoelend hart. Wat kon hij begrijpend lachen, wanneer je in
de b~zettingstijd z'n zaak b'nnenkwam om allerlei zaken, die
toen het daglicht niet konden
verdragen, le behandelen. Maar
ook wat kon hij haten; gelukkig was het een haat door
{iefde _ingegeven. Liefde voor
het Recht, de Vrijheid en het
Vaderland, Het valt moeilijk
van Dijk's vc!rdienstcn alle op
te sommen. Hij wist veel te
goed, dat 's mensen doen en
denken in het Jicht van de
eeuwigheid verzengen.
Toen de SD van zijn wcr'klucht
kreeg,
zaamheden
moest hij 15 April 1944 onderduiken. Wat een moeite het
hem heeft gekost om zijn illegale werk, dat o.a. bestond
in het censureren van post door
nazi-instellingen aan N S.B.-ers
en niet N.S B-ers gezonden, het
in het groot verspreiden van
illegale lectuur en het distribueren van bonkaarten los te
laten, weten alleen enkele in·
gewijden,
Toch kon hij niet helemaal op.
houden en dit is mede oorzaak
geweest, dat hij toch nog door
den vijand is gevonden en op
8 December 1944 lafhartig is
neergeschoten.
Herinneringen ophalen is dikwijls (en zeker nu) pas geheelde wonden openrijten. En
dat wil ik niet,
Klaas, ge blijft voor ons in de
herinnering bestaan als één van
hen, die ons hebbén bemoedigd
en geïnspireerd om het verzet
ook in de donkerste dagen te
blijven volhouden, Ge w:iart
êén van de pioniers. Rust zacht,
rust in Vrede,

PLANTINGA.

D

Sterke God zijn vrouw, die
met haar kindje, in zalk een
grote rouw werd gedompeld
en geve Hij haar kracht, dit
smartelijk verlies te dragen.
v, d, H,

r-----------~-------------.. . -----------------•

~f4,l)AAGSE RUBRIEK VÀti A (Ol'ITACTCON\ISSIE
DER 8~ CO/'\P. GEZAeSTROf.PfN (DIHR.DAENTE)
Secr.:

J.

WIELINGA, Taco Mesdagstr. 6, Gronlncen

ONZB RBUNJB.
Ala drt nrslag In De Zwernr komt " de re0nle alweu
~lge .,.,keo achter de rug. We hebben een gezellig 14,._,.
::>jn gehad en daarom mag ontt eerste reünie gealaagd • .,.
tea. Vaa de 130 personen. die zich oorspronkelqk enthouslaot
tellnle heloben opgegeven, kwamen er i7 opda,
f ·
UI Otlgeveu 33<f.. Bovendien waren er een 7-tal
iodat In het geheel er een goede 50 man warea
,,,;n 21 lede,, d wa• b<:rleht von verhrnderlng gekomea ·
anaeer we
an bovendien obcdenken. dat de hevl ;
me.wwval van de. TOorolgaande nacht velen nog bad wet:~·

v::• :"'
t-es.

houdca de rels te ondtrneme.n eci e1 natuurlijk ook nog e.~n
aantal wa.,, dat door werkzaamheden ve-rhinderd wa, t~

komen, rnag
worden .

liet

annu,f

deelnemers bevredigend

genoemd ,

~e openint wa• un"ankelijk om 1 uur vurgesteld. d<><:b
~cos de &nee-uw kwat'lltn dfvtr.st ga1ten later dan d~
bedoeling waa en was het tegea 3 uur geworden. dat allen
rondom de tafel geztten waren. De aanweilgen hebben :leb
""1,ter lntu»en niet behoeve,, te vervelen, daar de tijd gekort 'lferd met gezellig gepr~at en hernieuwde kennbm•·
klng .
O.,. 3 uur werd het samenzijn door Harry geopend. De
Kapitein had voor deze ee, bedankt bij wilde een keer van
.ite offit!fle dingen af zijn. Vandaar dat bij ook zijn burgerpak bad aangetrokken en hij ..,as blij op de:c wijze zlfo
fouden horloge ceni te kunnen dragen . wan• anders bied
.. t toch maar In de kalt liggen.
Tijdens de opmingu~e kwam no~ etn reünl'it binne:n. 1:1.l
oud Sergt. Majoor Straatman. d!e hartelijk toegejuicht werd
De geesUge rede van Harry veroor:aakte no11al bilar!telt.
dnr vrrschUJe-nde aAn..,ezlg_eo ft1 het "zonnetje·• gei.et

we,r"

den. Nadat we een kopje thee (met gebak) genuttigd bad.
dea, werd een polonaloe gehouden, die opeens we,d gestoord door de binnenkomst ,..n S man. die helemaal uit
het Zuiden kwa111en. Dit was een ur,-a applausje waard,
Yat dan ook grif werd pegenn. Nu m dan werd " eens
flink heen en weer geschreeuwd, foto'• werden genomen.
herinneringen -werden opgehaald. kottom, het wat een ,.
9
zelllge boel. De borrel, en consumptie'• vielen in goede
•monk, getuige •
grote kring aan de tapkast. wat Hatry
de ultro,-p ontlokte: .. Het lijkt wel een Cadlcantin•' Allern
dan met dit verschil. dat je kotk kon kop•n ,o~der dr
•trpllchUng er tlatt. bij te nemen.
Om 5 uur begonnen we
d, broodmaalUjd. Ook d,
tombo111. was «n succ.e..s,
Toto nam Harry nog •~en het woord e,i •telde voor. vol.
gmd l•or .,,., een reünie te houden. Manr d,,t Olldokte
pro(ute:a en .~ werd •aa metr d.,o 1 kant otrMpe.n ,.N~e.
dit l•ar nog • Aldu., werd bttlot~•. dat In Aug. te dof'n
De b~doe\l,,g f! dan ~ eutobuatocht ,~ maktn van Gronit\gm. vta Wta.schoten. naar Emmen~ vuvotgcn~ GePu.-t.nbruça
en du Edde. t!nff,.. node.re m•deddtagen volg,n oog

••n

Laing:amPrb.aad moe.,,te-o dt eerst~n Ytctrekk.en ( met Joden
voettn) rna~r voordat het zo"tr was votrden Kapt. v. d. Zee
m Kopt. Karstcn (legerpredikant) het woord. Deze foatst•
had :ich volkomen aan dt sfeer aangeput, bl,ld dus geen
preek, maar eca. toe.sptank. waarfo hij o.a. naar vore
bracht. hoe Kapt. ,. d. Z,e. die toch voot gun kleintje
vervaard l'I, de boel eens op sttlten had gez<t toen dch
een muJs op djn tlaapkamer bevond.
Al m,t al. tom de laobtcn pl.m. half aegen vertrokken .
was er weu een band gehecht tussen oni. oud-compagn.leln
rn wc mogen op ec.o geslaagde reünie terugzien. Laat dft
eu unsporiug rijn voor dltjj<ntn, die er om Un of ander-.
reden niet war~ . om toch et o vol9.-nd~ kf"l?r tu,nwezig tt
rijn . /T.W.).

•
Wc ontvingen verachflltode brieven , wat1rtn mtt votdo~UJ,g
ge"ag geuiaaltt ,..,d van de gehouden rennle. Plaat,.
ruln,t, belet ons allu i,, publiceren, maar tnktle grepen
nemen we bier: e-n daar- uft.
...... Toen Ik in Gouda op de trdn stapte. kwam de gedachte
hi/ me op. dat Koning Winter wel eens een atreep door
de rekening kon balen. Ma"f /n Zwolle. waar ik verscbllleodc oud comp. leden ult alle wlndsttehu van b.et
land. die de reis naar Eelde ondcrnomtn hadden. aantrof.
wist Ik al. dat bet goed zou woeden, En toen we enkel,
uren latu de zaal van Arends binnen ataptu. kreeg ik
t"ffl vreemd gevoel over mt. Je •iordt ecut evai kouci~ er
komt een brok la je kttl en dan zou je i•tJ willen ultsobreeuwen. en als dan plotaellng het Comp. lied luid klinkt.
d1n weet Je je weer thuis bij de comp.
Wat mij het meest opviel ,.,.,, dat er geen deltige eJJa,.
l.ange toeapraJ.ee werden gehouden. t!eu geesUg opc>fngs.
.,oord waarl.a nlcmnnd •• persoonlijk" werd welkom gebeteo..
:odat geen du auwerlgen de Indruk krreg dot bij eon
b,j,onder mta. """' IDO )

•
•..... Ik beb vcr,tcmd ge"tun . dar dt kap,te,n bij de O .
voering van "Tante Da" nog :o'n grote dosis Jenigbefd
aao de dag legde. Jonge. Jonge, war deinde bij vrolijk mee
Maar dat ltwam zeker. omdat hij dat al!jve uniform Dltl
••• la~d. Trouwens. '1 atut bem ook beter dat bur gerpalt.,
vooral dJe hoed. Wil er ook wel 10 tên hebben. \VII I•
vrag.,, waar bij die gekochr bedr' .... (). Pr.)

•<a•

•
.•...• ~lijn iadrUk wa.s. dat on.ze oud•compognltf.ts beter in d
gelda:iddelen zateu dan vn,eger In diensttijd. Als cantin•~
bohecrde.r had Ik tenmuute op de 22st• van de maand
•I bef!l -wat pall<.laAteo. maar thans bl•ek, dat de mt<:iten
(gelukkig) u "warmpju" in zaten. Ho, h,t komt "'""
Il n,let. Ik. constat,ude slcchu het feit. Ovufgen• moc<t
J• .b~ somaugen goed kijken. wi, Je v6ór had. want wat staat
=.o D. (.Mtuwin toc.h ge:be.tJ ~ndus ab zo'n wiUorm. (M.Jia
,touw no,md, hd lr0UW<tl8 •ltljd .• apcnpakk1,·. (H. Ot.) .

JKAN

.,,,,

INUCl:ITINGEN VERSCHAFFEN?
810 Jan Lontennan, geb. 17
Mrt. 1921, op 22 Oct. '43
gedwongen tewerkgesteld
in Duitsland te Ncuendorf-Brandenburg-Havel.
Vandaar verplaatst naar
Landes-Hüt
(Silezië).
Van Jpli 1944 tewerkge·
steld bij de bunkerbouw
te Erbenveld (Breslau). Op
7 Jan. 1945 gearr. door
de SD. Op 12 Jan. 1945
waren de Russen op deze
plaats aangekomen.; na
de arrestatie, niets meer
vernomen.
811 Willem Adriaan Beunis
geb. 19-10-24 te R'dam.
Begin April 1943 vanuit
R'dam vertrokken. Laat·
ste bericht van hem ontvangen vanuit Frankrijk
op 15 Mei 1943. Nadien
niets meer gehoord. Vermoedelijk bevindt hij zich
in de Russische zone of
in Rusland.

REUNIE UTRECHT EN OMGEVING
K.P.-us, L.O,•tn en medewe.rkus
De K.P. Utrecht organi4tett voor ZATERDAGAVOND 12
APRIL a.s. eu grote teUnle-avond. Het wordt geen avond
met zware dcbatte.n. maar een gc:elllg samcn:ljo.
Een voordracht, een stukje mu:ick, een verloting ~n tco
le.ogc ...... pauze om de oude k~rmisUlakingen te vttnicuweo.
De bgdrage la de kosten Is gesteld op f l .SO ptr persoon.
Voor man met vrouw of verloofde f 2.50.
Stort Uw bijdrage zo spoedig mogelijk op glro•nr. S0197i
t.n.v. B. Wllkens. Obtechtst.raat 13. Utrecht, of pet postwlsul aan htuellde adres,
Dear de K.P.-Utrecbt van mening la. dat ooit de nagelat,.,
bttrtkldngen la ons midden behoren te zijn. worden hun.
op aanvraag bij h•t •ecrttariaat: Obrtchuttaat 13. Utrecht .
graUa dttlnemerskaarten toegestuurd
K.P .• UTRECHT.

BESTE LEZERS.
Hoewel nog maar een kleine baby van nauwelijks
één jaar, kom ii< ditmaal even Uw aandacht Vr3gen.
.
U kent mij toch zeker wel? Ik ben het K.P.·
Vacantiehuis op Ameland. Er zulltn deze %omer
weer veel gasten komen, dames, kinderen en her·
stellende vrienden. die naar ik hoop hier veel gezondheid, zowel lich:m-1elijk, .ils gce~telijk, zullen
vinden
Maar ik heb nog dringende behoeften, voor ik
weer uitgerust de zomer in kan gaan.
O.a. ziet de boekenkast er nog zo leeg uil. Het
ontbreekt hier nog aan veel goede lectuur.
Hadden wij nu het vooruitzicht, een zelfde zomer
te krijgen, als wij een winter g~had hebben. dan
konden wij optimistisch zijn. Wij hadden dan
niet veel lectuur nodig.
Helaas kunnen wij hier niet op rekenen, en er
moet dus gezorgd worden voor een behoorlijk
gevulde boekenkast .
Verder hebben wij ook een orgel ontvangen. Hiervoor %ijn wij zeer dankbaar Doch de muziek ont·
breekt nog.
Lezers der "Zwerver", kijkt alle11 Uw boekenkast
eens na en staat één boek af aan mij. Gaat Uw
muziekboeken eens langs en zendt ons er iets van.
Mag ik hierop rekenen? Dan komt er de volg,·ndc
keer in "De Zwerver":
Wist U dat. .....
"De Terrorist" zich moest vergroten, wegem
overstelpende toevoer van boeken?
lk ben tot April nog gesloten, dus zendt Ü\\
boeken naar Fonteinstraat 18 te Leeuwarden. De
portokosten worden gaarne vergoed.
Met heel vriendelijke dank.
,,DE .JERRORIST".

ADVERTENTIES
(Jamflie-adoerlenlie• ,.,IJ• f 0./0 p. m.m)
JAN GEUZEBROEK
en
WILLY C. VAN DUIN (Maud)
geven kennis van hun voorgenomen huwelijk, waar·
van de voltrekking zal plaatsvinden op Donderdag
20 Maart a s. om 10.45 uur ten stadhuize te A'dam.
De Kerkelijke bevestiging vindt plaats in de Gerefor.
meerde Kerk aan het Raphaelplein te Amsterdam-Z"
om 3 uur en wordt geleid door den WelEerwaardcn
Heer Ds. Jac. Geuzebroek. Na beëin,diging van de
dienst zal in de consistoriekamer gelegenheid worden
gegeven tot gelokwensen.
3 Maart 1947.
Haarlem, Wilhelmi11astraat 111.
Amsterdam, Okeghemstraat 10.
Toekomstig adres: Santpoorterstraat 3, Haarlem
D.V. 15 Maart is de dag, dat wij met onze geliefde
oudeN
H v. d. VEEN
en
M. v. d. VEEN-OUDMAN
dankbaar gedenken, hoe God hen 25 jaar voor elkaar
en voor ons gespaard heeft.
Zuidhorn, de Gast.
Hun dankbare kinderen·
Bia
Wim, Soerabaja N.0.J
Wobbe
Roetie.
Gelegenheid tot feliciteren Dinsdag 18 Maart van
4-5.30 uur in Hotel Wegter.
(Pecroneel gewaagd en aangeboden prij• f 0 ./0 p. m,m)

BIEDT ZICH AAN:
Een nette jongeman van positief Christelijke beginselen, leeftijd 24 jaar, v.g.g.v., oud-illegaal werker, in
het bezit van rijbewijs A, ziet zich gaarne geplaatst
als chauffeur voor pers.· of ziekenvervoer, Brieven
onder No. 174, Bur. v. d. blad.
Bedrijfsleider, oud-K.P.-er, P.G., wemt van betrek•
king te veranderen, th:ms als zodanig werkzaam op
platglas en kasbedrijf. Zag zich gaarne geplaatst, of
als boven, of als VERTEGENWOORDIGER in hem
passende branche. Dip!. R.T.W.C., 24 jaar oud
v.g.g.v .. rijbewijs B. ± 16 jaar in het vak. Brieven
onder No. 175, Bur. v. d Blad.
Dl-.er•en en Inlichtingen.

CORRESPONDENTIE .
Oucl-ill. werkc-r. 2-1 jaar van pos. Chr. beginselen,
vraagt correspo11de11tie met dito dame. Brieven ondl'r
No. 176 Bat. v. d. Blad.
INLICHTINGEN GEVRAAGD
Het Hoofd van de Politieke
Recherche Afdeling te Emmen.
Hoofdstraat 89, verzoekt inlich- ·
tingen omtrent:
Ie. ALBERT OLIJVE.
geboren 30·10·1911 wonende te
Nieuw-Dordrecht, gem. Emmen,
die vanaf 31 Oct. 1942 tol 15
Juni 1943 bewaker is geweest
in het kamp "Erica" te o,nmen.
Na die tijd is hij als wach·t
meester van het Kontroll Kornmando werkzaam geweest te
Zaandam, Den Haag, Middelburg, Maastricht, Schalkhaar, Barneveld, Meppel, Amsterdam, Amersfoort en
Ede.
Hij heeft in die tijd, volgens zijn eigen verklaring 100
tot 150 onderduikers gearresteerd.
2e. PIETER SCHOÖNEWILLE.
geboren 23-11-1917, wonende te Klazienaveen Gcm
Emmen, die vanaf Augustus 1942 tot Januari 1944
bewaker is geweest in het kamp "Erica·• te Ommen
Na dje tijd heeft hij als A.K.D.-man dienst gedaan
te Nijmegen, Tîel en Apeldoorn.

Geef "De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter Inzage en laat hem(haar)
- onderstaande bon Ingevuld zenden aan de administratie van "De Zwerver",
Prins Hendrlkkade '52 le Etage. Amsterdam.
0
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Naam,

Adres:
Plaats ,
Provincie:
Ingang abonnement :
Abonnementsgeld W(?rdt per glro/postw1asel/of bij aanbieding van een postltWltantle betaald.
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LXP-SUcbttng.
(Doorhalen wat nlet verlangd wordt).
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Weekblad
der LO-LKP-Stichting
LANDELIJKE ORGANISATIE VOOR HULP

LANDELIJKE KNOKPLOEGEN
Losu nammen 20 cant

Uit de correspondentie .'!ver het onderwerp door Rossumse Dirk
:ngesn_eden, heb~en WIJ een brief gelicht, die door vorm en inhoud
d moedte waard is om op een belangrijke plaats in ons blad onder
e aan acht van onze lezers gebracht te worden.
Redactie

,,Ik heb ze geslagen,
maar ze hebben geen pijn gevoeld"

D

c brief van vriend Dirk uit Rossum en het
commentaar vau onzen redacteur H. v. R.,
geven me aanleiding op deze zeer ernstige
zaak nog een ogenblik nader in te gaan.
Zeer terecht heeft H. v. R. deze brief een hartekreet van een oud-illegaal-werker genoemd en
het is Dirk niet alleen, dje met deze tijdsproblemen worstelt en er geen raad mee weet.
Ik ben dan ook zeer blij, dat de redactie van , De
Zwerver" niet geschroomd heeft deze slormk;eet
door de Sprc<·kbuis te laten horen, hoewel de aanval op de TOP zeker niet verdiend was. Dat wil
natuurlijk niet zeggen, dat de Topleiding feilloos
haar weg is gegaan. Ik meen echter wel dat d~
TOP de juiste weg heeft gevolgd, al be~ ik r.èlf
ook niet zonder critiek.
Vvanneer Dirk schrijft over dat zaakje van corruptie, ~-u~eaucratie, landverraad - ook nog nà
de bevr1Jdmg - door collaborateurs. onzuiveren
en vuilgewin-zoekende Meikevers en Septemberartisten, dan kan ik me dat heel goed begrijpen. Je
behoeft maar in de trein te reizen, om te weten.
wat er zo al onder ons volk leeft en ook de cou·
raoten melden uit den treure de degeneratie van
ons volk.
Er ioudcn boekdelen te schrijven zijn over de verwording der volkeren, niet in het minst van on~
-~-~~-eiJrcn :"D)}k! Wij staan daar schier machtcloo~ tcl(cnover. maar daarom beboert men ons n og geen
verwijl Le maken, dat wij met een .•Jan Salie-geest~
h,~vangen zouden zijn.
W c moeten m.i. deze dingen ved rcëell"r iien en
d,: di<:pere oorzaken trachten op te sporen. Als we
dat doen, kunnen we onze houding ook bekr bl"paleo en worden we er voor bewaard van de
hoofdzaak af te dwalen. Ik zou dan ook Dirk
willen toeroepen:
"Graaf dieper, o, mensenkind! Maak het hedi:11
niet los van het verleden! Zie het hl'(/en in zijn
volle -werkelijkheid. al is die n6g zo droef. Veel
droever nog dan jij het ons tekende. En bedenk
ook. dat uit dit heden, de toekomst - zek~r /!een
- rooskleurige - zal worden geboren. \Ve behoeven
ons daarover geen illusies te maken. Houd v 'iór
alles echter het verband der dingen vast en vol~
niet de revolutionnaire weg, d.w.z. de weg van d•
miskenning van hi:t verleden. terwijl het zirh richt
op een toekomst zonder uitzicht:'
Ik wil even in ' t kort een paar feiten JOeml)rer.:n
wt de tijd. kort vóór de inval der Duih::rs in ons
land, zonder natuurlijk op deze feiten idf in te
gaan. Ik doe dit alleen, omdat Dirk meent, dat
wc alleen maar denken en mijmeren ov<'.r ..de
goeie oude tijd". Zo goed was die tijd heus nirt!
0

q.i"')S:,

Het recht struikelde ook toen reeds op de straten van Askelon! Denk maar even aan de "affaire
Oss", waarbij uiteindelijk de ,geridderde Marechaussee!'' in de goot werd getrapt. Miskenning
en vertrapping van hel recht , dat wijken moest
voor persoonlijke- of groepsbelangen van deze of
~ne. die de lakens uitdeelde. Dirk. je hebt in di e
lijd toch ook wel eens gehoord vnn de zaak Zwa-
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Hebt U het abonnementsgeld voor
het 2e kwartaal 19'7 reeds 91t11lorl!
Wij komen bimlenkort met de kwitantie aan de deur.
Wanneor U dit wenst te ,roorkomen, kan dit door thema / 1.50 te
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EWONNEN EN TÓCH VERLOREN 1
ncnberg en van een opzienbarend zcdeo8chandaal
te Den Haag? Is daarover ooit recht gesproken
en re~~t gedaa~? . Ik heb het nooit gelezen. 't
Kan ~Jn, _dat m1J d1t ontgaan is, maar wel heb ik
horen flu1sjercn, dat de misère van de oorlog een
welkom_c a~leid.ÎJlg is geweest voor der tijden ongcrechtighe1d.
Ni~t anden was het met het verraad door de
umformsmokkclarij en wat daarmee in verband
stond. Çorr~pt was Nederland reeds v66r het de
oorlog m gmg.
Ik zat destijds vlak tegen de Dwtse grens en interesseerde ..me voor spionnage en berichtgeving:
De brug btJ Venlo werd in de voor-mobilisatiedagen tot drie keer toe onklaar gemaakt door
n.b. een Nederlandsen officier, die op inspectietocht was. Op de Veluwe werden ·s nachts verschillende lichtseinen gegeven bestemd voor de
Duitsers, terwijl op verschilldnde boerderijen in
de school'lltcnen uitkijkposten ingericht waren. Ook
waden er acininslallaties aangetroffen. In de
Tweede Kamer volgde hierover cm interpellatie;
CT werd een ondenoek n>gesteld, waanran het
resultaat Wil$ •••• , dat het Nederlandse volk jn de
courant kon lezen. dat al die berichten over uni•
formsmokkclarij en spionnage naar het rijk der
fabelen konden worden verwezen, want dal daarvau niets was gebleken ! ! Later zijn wc het wel
anders aan de weet gekomen! Maar toen was het
te laat)~). Ik vroeg omstreeks begin Mei 1940,
een officier van de Stelling Den Helder of hij
van oordeel was, dat we in de oorlog zouden
worden betrokken en zo ja, van welke kant dit
oorlogs)('evaar dan dreigde? Z'n algemene gcdachtcngang was, dat het oorlogsgevaar_ niet zo erg
groot was. maar zo we in de oorlog zouden worden betrokken, wu zijn mening, dat dit te wijten
zou zijn aan. . . . een inval der Engelsen ! ! ·H et
gevaar - _aldus was zijn mening - komt uit het
Westen; niet van Duitse zijde!
Ik prob~crde hem van het tegendeel te overtuigen . . Duitsland zou, ondanks al zijn schone toezcggin~en. onze neutraliteit schenden.
De officier bleef echter bij zijn mening.
Nu, als je op l Mei 1940 nog niet wist. waar het
gevaar vandaan zou komen, leerde je het nooit !
En zo waren er velen met blindheid geslagen.
Vandaar de grote ontnuchtering op 10 Mei 1940!
Er was ~tecd3 geroepen: .,Vrede. vrede, en geen
gevaar!''. doch een h'aastig verderf kwam over
ons allen! Over het officierencorps te Den H elder, zei mijn 1.egsman, dat er wel officieren waren,
die men niet ten volle vertrouwde en dat het
daarom nodig geacht werd veiligheidsmaatregelen te nemen ten opzichtl' van de stellingen. Ze
moesten bedacht zijn op de verbreking der verbindingen en contacten met de commandoposten!
Zó was de toestand vlak .vóór 10 Mei 19401 Aan
de ene zijde grenieloze onbezorgdheid, terwijl
anderzijds het verraad op de loer lag. Verraad
van hoog lot Jaag. zoals het weinige dagen later
zich openbaren zou.
~~

En vraa,;t men mij nu, hoe dit all~ mogelijk i~
geweest, dan zou ik het antwoord aldus willt'll
formuleren:
,.Door de valse voorlichting en de corruptie; door
de miskenning der feiten; door de zorgeloosheid;
door de tcr7ijdestclling van groepen en personen,
die deze misleiding onderkenden. die deze tactiek
doorzagen, maar aan wie de gelegenheid ontnomen werd hiertegen handelend op te treden. Ix
Zieners van die tijd werden of genegeerd, M uitgescholden voor zwartkijkeni en broodetende profete.ul Hun stem was ab die eens ~ ia

de woestijn. Veler ogen gingen te laat open. Toen
voo: de N.C.R.V. gesproken zou worden over·
"Spionnen en Spionnage", werd deze uitzending
afgelast door den Minister! Er moest worden gezwegen, omdat. de tijd v~.n spreken reeds voorbij
was! En dàt m een vrq-dcmocratisch land als
Nederland!"
Als een donderslag bij helder blauwe hemel overkwam _ons de invasie. Op Maandag, 6 Mei 1940,
kreeg 1k van betrouwbare zijde mededelingén van
Nederlan~e grensarbci~ers in de Duitse venen.
dat een inval van Duitsland in Nederlnnd zou
plaats _hebben. ;_\Is datum werd genoemd 10 of
11 Mei 1940. Dmsdagsmorgcns werd dit bericht
doo~ mij telefonisch doorgegeven aan het Minis~_ene .!an Oorlog en telegrafisch bevestigd. Tegelt1kerhJd w~rd telegrafisch mededeling gedaan
aan het Kabmet van H.M. de Koningin.
Wat er mel deze medede1in1ten gedaan is m of
ze _nog _effe~t hebben gesorteerd, meldt de gesc~aedems met. _Wel is mij bekend, dat oog op
D~n,dag d.a.v. m Nederland en in België militaire verloven werden ver]tt.nd. maar dat deze op
Donderdag weer ·werden ingetrokken, Toen ik ml't
de laatste· trein, Donderdagsnachts, 9 Mei 1940, de
IJsselbrug ovcrdenderde en over de Veluwe
spoorde. was allt>s in alarmtoestand en waren al
de. 5tellingen bezet door de manschappen. De
trem kwam met I½ uur vertraging op het C.S.
te. Amsterdam aan. De soldaten, waarmee ik de
reis maakte, waren diep onder de indruk en niemand bad de moed zich optimistisch uit te laten
en de op handen zijnde inval te loochenen.
.,Laat ons het maar eerlijk onder de oiren zien·
wii staan er belabberd voor", was de 'algemen~
opinie. Drie uren na mijn thuiskomst donderde
reeds het afweergeschut. Ik was juist op tijd
thuis. De inval was een feit geworden. Ze kwnm
als een dief in de nacht en vond velen slapend<·!
Slapende! En dan bedoel ik natuurlijk niet de
slaap des lichaam,, maar de geestelijke inguoukenheid, waarin velen verkeerden.
'<7;s:>

Een groot deel van ons volk had zich getroo~t
met het verleden. In 1914-1918 was het gl:'cd
afgelopen, waarom nu het ergste gevreesd? En nis
wc ons de voor-mobilisatiedagen weer in de gedachten terugroepen, was het in ons leger weinig
beter gesteld. ,.Vrede. vrede en geen gevaar!''
Men was etende. drinkende en spelende tot op de
dag, dat God o_ok ons volk sloeg met de scherpte
des zwa ards. Diepe schaamte moet het aangeiicht
van ons volk bedekken, als we in onze herinnering terugroepen de z.g. ontspanningsavonden
van onze militairen. Aan de rand van de oorlog.
aan de rand van het graf, maar ook aan de rand
van het verderf! Avonden, die ons ten voeten uit
tekcnder:i de__decadcntie van ons volk. dat zich nog
wel christel1Jk noemde, maar dat niet schroomde
met den Christus der Schriften de meest gruwzame spot te drijven en Zijn wetten te verachten.
Maar God laat niet met zich spotten. En een
barbaars geweld kwam over ons volk.
Het wapengeweld duurde vijf bange dagen, maar
de geestelijke strijd ging door, ja. iaat nog door!
Ook na de bevrijding!
Nu zijn er weinig oorlogen in de geschiedenis aan
te wijzen, die het moreel van een volk hebben
verhoogd. De oorlogen der 20-stc eeuw kunnen
daarop zeker geen aanspraak maken. Het is dan
ook niet te verwonderen, dat, waar de to~tand
vóór Mei 1940 al zo in-droevig was, nà een bezetting van vijf jaren de.te toestand nog cnona
slechter werd. Laat ons 111aar eerlijk tot de tr-
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kenning komen, dat de tweede grote wereldoorlog
door de overwinnaars io feite ook is verloren!
Niet, dat Duitsland, zijn satellieten en Japan niet
militair verslagen zijn, maar in deze overwinning
ligt tevens de nederlaag voor de anderen, omdat
men de geestelijke stuwkracht, die achter het
wapengeweld van den vijand school, niet heeft
kunnen keren!
Deze oorlog is geëindigd, zonder dat de volkeren
bij machte waren. . . . vrede te sluiten! Dat is de
tragiek van onze tijd! En niet alleen, dat de volkeren daarin onmachtig bleken, maar óók - en
dat is veel erger - ze bleken niet immuun te
zijn voor het gif van het nationaal-socialisme,
waartegen de volkeren de strijd hadden aangebonden. En dil geldt zeker niet het minst voor
ons volk, dat, hoewel rijk gezegend en bevoorrecht, zijn bereidheid getoond heeft, om de geest
dezer eeuw zijn offers te wijden. lk ben het dan
ook in genendele eens met de opvatting van één
onzer eminente figuren, toen deze, bij zijn terugkeer na een .5-jarigc ballingschap, zei: ,,Ons volk
is gaaf uit de strijd te voorschijn gekomen!"
"Neen, Excellentie, dàt kon niet, want het was
niet eens gaaf, toen het de strijd inging. Het is
rotter dan ooit tevoren! Dat hebben de bezettingsjaren ons duidelijk getoond."
En ook de na-oorlogstijd vertoonde geen beter
beeld.
Talrijk zijn de voorbeelden, Dirk, zelfs om in
onze Christelijke kringen te blijven, van zwarthandel, collaboratie, corruptie, hielenlikkcrij,
schuilkelder-politici, die, toen er geen gevaar
dreigde wel zongen en leerden van: ,,Zij zullen
ons niet hebben, de goden dezer eeuw!", maar
die, toen het op het beleven dier beginselen aankwam, dapper mecheuldcn met den vijand, meedansten om het gouden kalf en hetzelve aanbaden! Vuilgewinzoekers, die bogen als knipmessen
en hun mede-vaderlanders {illegale werkers) aanbrachten bij de Duitsers.
Talrijk waren de voorbeelden van hen, die medeburgers bestalen met hun zwarthandel, die stedelingen tot op hun hemd uitkleedden en zelfs hun
linnenkasten tot bersténs toe vulden; die grote
hypotheken op landerijen en huizen aflosten van
de zuur verdiende spaargelden van den minderen
man, die alles moest brengen, om maar in het
leven te kunnen blijven. Toen hat leger der ,.karakterlozcn" steeds groter werd en zijn triomfen
behaalde op een weerloos en vertreden volk, toen,
Dirk, vochten fü en ik met vele anderen, Gode zij
dank en ènkel door genade, tegen· den bezetter,
gaven w~j ons geld en goed en leven voor de
rechtvaardige zaak van ons verdrukte volk! Reeds
toen wees men ons met de vinger na, schold men
ons voor roekeloze avonturiers! Wij gingen aan
l1en voorbi_j met diep medelijden in ons harl. Zo'n
slavenvolk, vertreden door den vijand en bovendien verstrikt in eigen netten van zonde en ongerechtigheid.
•
Voor dàt volk zijn de besten onder ons gevallen,
opdat het weer als volk zou kunnen leven!
Versta je nu, Dirk, het dubbele offer, dat zij
brachten? Versta je nu de grootheid daarvan? En
wi.i, die ons leven, vijf jaren hebben ingezet en
ontkomen zijn, leven weer in dàt volk voort en
met dàt volk mee, een ieder op de hem van God
gegeven plaats, om. . . . telkens maar weer te ....
offeren! Om telkens maar weer ons uit liefde te
geven, totdat ook God ons aflost van onze post.
Dat is juist de zwaarte van onze levensopdracht,
maar tegelUkertijd ook het schone. Dat vraagt
van ons zelfverloochening.
~

Eén kapitale fout, die velen van ons gemaakt hebben, was, dat wij als illegalen ons schromelijk
vergist. hebben, niet in de kwaliteit van het verzet, maar in de kwantiteit van dat verzet. Deze
fout lag niet alleen bij ons, maar ze werd eveneens gemaakt door onze wettige Overheid in
Londen.
Het principieel actief verzet in Rooms-Katholieke
en Protestantse kringen bedroeg m. i. naar schat-

DE

'HOOFDROL
1

--,

IN DE LO-LKP-FILM
Wie is bereid in onze LO-LKP-Film de
(ernstige} hoofdrol te spelen van intdligent ,arbeider (metaalbewerker).
Gegadigden mo~ten ca. 3S jaar oud
zi;n en zich gedurende enige maanden
voor p.e opname beschikbaar kunnen
stellen, (tegen salariëring) en doordrongen zijn van de zeer hoge eisen
die aan bun 11itdrufddngsvermogen ge.
steld zullen worden, .
Briev.en met goedgelijk'ende foto's opzenden naar: Multi-Film-verhuur (A.
Schlosser), Keizers.gracht 530, Amsterda~ _c_:_.________________
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ting hoogstens 10 %. Ik bedoel hiermee het verzet, dat uit innerlijke levensovertuiging werd gevoerd, in gebondenheid aan Gods geboden. Dit
verzet dus gezien, als een van God gegeven opdracht.
En deze kwaliteit en kwantiteit boden juist voldoende waarborgen, om ons Nederlandse volk
weer als volk te doen herleven. Dat verzet was
de kurk, waarop de natie dreef! Dat is geen
grootspraak of zelfverheffing, Dat is Gods bestel over ons volk geweest. Daar is niets van den
mens bij. Enkel genade! Niet wij, maar God
redde Nederland! En verkoos daartoe ons principieel verzet. evengoed als God de geallieerde
legers liet zegevieren.
Onze strijd in de bezettingstijd ging dan ook niet
tegen corruptie, bureaucratie, zwarthandel, landverraad, enz., enz.
Ook was deze strijd niet aangebonden om een
verings- en berecbtings-probleem tot een oplossing te brengen. Neen, wij streden voor oneindig veel hogere levenswaarden. Onze strijd ging
tegen den dwingeland, die ons van onze vr~jheid
beroofde, die ons land leegplunderde, en die ons
zelfstandig volksbestaan bedreigde. Het ging om
het àl of niet bestaan van ons volk. Het ging
daarbij bovenal om de geestelijke waarden van
ons volk.
De aspiraties van vuilgewinzoekers, collaborateurs
en zwarthandelaren gingen naar heel andere din·
gen uit. Hun leuzen waren: ,,Waar mijn brood is,
is mUn vaderland, en wat interesseert het mij, of
ik door Koningin Wilhelmina of door Hitler geregeerd word. Als IK het maar heb, al is het van
de moffen".
Om geestelijke waarden bekommerden deze lieden
zich al evenmin. Verder had je nog de categorie
van ,.kat uit de boomkUkers". Dat waren de "collaborateurs van de toekomst", die hun jasje naar
de wind hingen en zich na de bevr4iding ontpopten, als de meest goede vaderlanders. Mannen.
die na de bevrijding' hun vermeende rechten weer
opeisten en de zetels weer gingen bezetten. Die,
omdat ze zelf boter op hun hoofd hadden, gemene
zaak gingen maken met het corrupte-collaborcrcnd- en zwarthandelend Nederland en die daarbij hun meest gevreesde tegenstanders - het pr,incipieel-illegaal verzet - in de goot trapten, besmeurden en belasterden; die erop stonden, om
deze verzetslieden maar zo spoedig mogelUk te
elimineren.
Deze actie werd met zoveel haast ondernomen,
dat er amper t\id overbleef, om te weten te komen, wie nu eigenlijk wel aandeel in dat principiële verzet hadden gehad. Zonder een feitelijke
erkenning dus, werden de honderden aan de dijk
gezet, hoewel hun beloofd was, dat er voor.Jtuo
rechten zouden worden Ópgekomen.
En uit vrees voor mogelijke excessen is ook de
leiding der illegaliteit er m.i. te snel toe overgegaan het organisatorisch verband met haar medtcwcrkers te verbreken.
Die vrees blijkt b.v. uit het commentaar van
H. v. R., als hij schrijft: ,,Maar wij hebben steeds
voor ogen gehouden, dat de ontsporing van één
oud-illegalen werker veel belangrijker was, dan
het aanblijven van 10 ongezuiverde burgemeesters en die ontsporing wordt in de hand gewerkt,
door de oud-illegale werkers in een actieve organisatie te blijven binden aan deze problemen van
zuivering en berechting."
M. i. wordt hier de kwestie niet zuiver gesteld.
Ik beschouw die lO ongezuiverde burgemeesters
een blijvend gevaar voor de toekomst! Een breken van onze volkskracht! Een ondermijning van
het gezagsapparaat!
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Maar afgezien daarvan, ligt de kwestie - dunkt
me - tocb anders. Mogelijk denk ik te idealistisch, maar reden om te vrezen voor een dergelijk
deraillement van den pdncipiëlen, illegalen werker bestond er m.i. niet, indien men van bovenaf
tijdig een overschakeling van oorfogstoestand naar
vredestoestand had bewerkstelligd. Het is aan
innerlijke zelf-onderschatting te wijten, dat de
geestelijke daadkracht van het principieel verzet
zo spoedig verloren ging en dat er zovelen gedesillusionneerd naar huis gingen.
Niet in de eerste plaats is dit aan het verzet zèlf
te wijten. Het is hier cle foutieve voorlichting van
de Londense regering geweest, die uit propagandistische overwegingen, mede om de daadkracht
van ons volk te stimuleren, doelbewust verband
beeft gelegd tussen de illegaliteit en de a.s. zuivering en berechting. Immers, er zou voor landverraders en collaborateurs geen plaats meer z~jn
in Nederland. Dit verband had m.i. niet mogen
worden gelegd, Daarna kwam in de tweecle plaats
het tekort aan voorlichtiug, betreffende onze: naoorlogse houding. ·
Het principieel verzet had zich nooit met zuivering en berechting moeten inlaten. Na vaststelling der verschillende rapporten, gedurende de
bezetting, was haar taak beëindigd. Dat wil zeggen in daadwerkelijke zin! Niet in de zin van op
nonacticf stellen van de gecstelfjl,e dandllracht
van dat verzet l
Hel was m.i. de weg ge.weest deze geestelijke
daadkracht te bundelen, in organisatorische, ver-

banden naar eigen karakter. Op deze wijze had
men het geestelijke-deraillement van velen kunnen voorkomen. De toenadering van de RoomsKatholieke en Protestantse volksgroepen, het beter
verstaan van elkaar, de onderlinge waardering
voor elkaar, op basis van de algemeen erkende
Christelijke normen van gezag, wet en recht, hadden zovele belangrijke factoren kunnen vormen
voor een geestelijke herbewapening van ons
Christelijk volksdeel. En dit klemde te meer, nu
b~eek, ~at ~c oude partijverbanden er organisatorisch nret m slaagden elkaar op breder basis te
vinden. Dat organisatorisch-oud-illegaal verzet
had m.i. in de toekomst een belangrijke bijdrage
kunnen leveren voor de meerdere eenheid van ons
Christelijk volksdeel. En dit zou weer op zijn
beurt een invloed ten goede kunnen ocfcnén op
ons staatsleven:
Nu ging de geestelijke daadkracht vao het verzet
vervloeien_. Nu heerst er in onze kringen diepe
teleurstelling, grote terughoudendheid en in vekr
harten grove onverschilligheid. Of, als er nog
daadkracht wordt gevonden, zo zou men die willen gebruiken in revolutionnairc zin, blind voor
de hogere roeping, die ons allen is opgelegd. Nu
is het gevaar zelfs niet denkbeeldig, dat vele oudillegale werkers geestelijk ontsporen en zich mee
laten sleuren in de maalstroom der revoluti~ of
apathisch koud staan tegenover de geestelijke pro,
blemen van onze tijd.
Door zulk aaneengesloten organisatorische verbanden zou dan tevens de mogelijkheid bestaan
dat. althans enigermate, aan het gekrenkt rechts~
gevoel van de principieel-illegale werkers zou
kunnei;i worden tegemoet gekomen. Het zo-maaraan-de-dijk-gezet-zijn, zou kunnen plaats maken
voor officiële erkenning. Dit is toch wel het minste, waarop we recht hebben en wat de Overheid
moreel schuldig is te doen.
Dan zou ze nog maar een minimum van haar gedane toezeggingen zijn nagekomen. Het principieel ondergronds verzet was io de eerste plaats
onze roeping en ereplicht. Het verlangt als zodanig dan ook geen beloning, maar heeft - mede
op grond van zijn vri,iwilligbeid - recht op erkenning en verdiende zeker niet de bejegening.
die het nu te benrt viel. Dat het degènererend
Nederland zoiets deed, was te verwachten uil
oogpunt vao zelfbehoud, maar dat een Overheid
deze weg bewandelde, is zeer laakbaar en zeker
niet dienstig voor de geestelijke opbouw van on,
volk. Dat zal zich vroeg of laat wreken.
'4"°_,.;:,:)

Een Overheid. die wèl regeert. moet in het regeren denken aan de toekomst ! Immers. regeren
is vooruitzien! Maar ook in daL..2;pzirbt hebbc:u_~ - ~ - ~ ,1
we de wind fcgen. Wij moeten ook" zelfvooruit
zien.
"Ja." zal Dirk zeggen, .. we moeten er bovenop
springen'' en hij verwacht en wacht daarbij op
het sein: ,,Val aan!" Zo denkt hij niet alleen. 10
denken we allemaal, zo denkt de top ook! Het is
alleen maar de vraag, of we het doen en hor wc
het doen.
Zeggen en denken zijn niet voldoende. Hier moeten daden volgen. Immers wij weten, wat we willen en willen, wat we weten! Maar daden, die
verantwoord zijn en effect zullen kunnen sorteren. Daden. die op het behoud van ons volk gericht zijn. Maar onze daden moeten het doel niet
voorbijstreven en onze middelen moeten passen
bij het karakter van de strijd. Wanneer ik wandluizen wil bestrijden, gebruik ik niet een revolver
of sten. Als ik onkruid wil uitroeien, gebruik ik
njet een tank of vliegtuigbommen.
Na het vorenstaande zal het ons allen duidelijk
zijn, dat de strijd met geestelijke waf,enen moet
worden gevoerd. Daartoe is nodig een scholing
en herscholing van geestelijke krachten in ons
volk. Een geestelijke herbewapening dus. Ontstellend is het gebrek aan kennis van de meest
elementaire begrippen van gezag, wet en recht
in hun onderlinge levensbanden. Ontstellend ook
het gebrek aan inzicht in de ontwikkeling der
verhoudingen op allerlei gebied. Een volk gaat
verloren. omdat het geen kennis heeft ! Zonder
kennis en inzicht raakt men gemakkelijk op dwaalwegen en wordt, men een speelbal van allcrl~i
wind van leer. Dan beheersen we niet meer de
omstandigheden. maar worden door de omstandigheden beheerst. Dan leven wij niet meer, maar
worden geleefd. Een mens is tot kennis geschapen. terwijl zonder kennis de liefde dood is. Wij
moeten dus trachten ons volk terug te vocrtn tot
de ware bron -van het leven d.i. tot God, 20:ils
Hij zich in Ziin Woord aan ons geopenbaard
beeft.
"Tot de ·wet en de Getuigenis en 1.0 ze niet
zullen boren naar dit \Voord. het zal zijn, dat ze
geen dai:-eraad zullen hebben.''
Die _gebeilig-dc kennis werkt en versterkt ons geloof en doet ons in de bangste dágcn blijmoedig
voortgaan. ·
In dat geloof hebben ook on~c gevallen vrienden
onbevreesd gestaan voor het vuurpeloton en hebben zij hun ovcrwinuingsliederen gezongen. Tn
dat geloof brachten zij het offer van hun leven.
Dat was zonder kennis niet mogelijk, zomin het
mogelijk was zonder liefde. Immers, niemand

.
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heeft meerdere liefde, dan wie zijn leven geeft
voor zijn vrienden. Niemand. En hierin ligt nu
ook onze levensopdracht. Wij moeten al de
krachten en gaven, die God ons geeft, dienstbaar
stellen aan de geestelijke en morele opbouw van
ons volk. ,,Niet door geweld, maar door Mijn
Geest zal het geschieden." Alleen in de onderwerping aan Gods geboden ligt zegen. Dat vraagt
veel zelfverloochening en dat kost veel strijd. Het
lijkt ons schier onmogelijk. Dat lijkt een eindeloze weg. Toch moeten we die weg gaan. Toch
wordt dat offer van ons gevraagd. Onze troost
ligt juist hierin, dat deze strijd zeker tot de overwinning voeren zal, al zien wij de uitkomst niet.
En daarom, blind voor de toekomst, doch ziende
op het gebod, zullen we deze geestelijke strijd
aanvaarden, de uitkomst toevertrouwend aan
Hem, Die gezegd heeft: ,,Mij is gegeven alle
' macht in hemel co op aardet" en die ons de belofte geschonken heeft: ,,En ziet, Ik ben met
ulieden alle dagen, tot aan de voleinding der
wereld!"
Dat is de weg, Dirk, die wij moeten gaan, ook in
de strUd tegen alle ongerechtigheid, die ons omringt niet alleen, maar die ook in ons eigen hart
en leven woel~n werkt. Alleen in die weg kunnen wij tot rijke zegen: gesteld worden voor ous
volk en land! En daarom:
.. WIJ VALLEN AAN! VOLGT ONS!"
,,Het leven is geen vrede alhier,
geen wapenstilstand vragen
Het leven is de kruisbanier
tot in Gods Handen dragen!"
(SLAPPE WILLEM)
Hoe komt het, dat de Duitsers bij hun inval
over de modernste kaarten van Nederland (voorzien van kaartcoördinaten) beschikten, gedrukt in
Utrecht, en dat o.b. terwijl onze Waterstaat dergelijke kaarten op dit moment nog niet eens bezit?
REDACTIE.
1)

Lichtende Sporen ?
Oc . Pe-n Gun .. , ., enige ti1d geledtn .. aan de w,fgcn ·
S3changcn. Wat ervan overbh·d wa:-i slecht..~ c~n
.. Licht.spoor"' van de e~ns 10 ijvcri~ door de "Pen
Gun" ,·crschoten munitfe. Er :ichijne-n veel 11JllitairCl,
te ujn. die heve.r ec,n tastbare .. Pen Guo" hanteren.
dan te ~tnre-n naar Lichtsporen, die snel vuvagen .
Er was een tijd, dat iedere miUtait niet alleen met
ten Sten Gun, maar ook tnt't de .. Pen Gun"' was
uftgc-ru~t.
Maa.c van htt ,.Licbt!tipoor'• :let men biJ hto meestal
geen &pooc. Komt dat, omdat aten er licht het sp00r

bij bijster :ou worden 1
Otn meer licht in deze zaak te krijgen.

zou me:n

natuurlijk bij Gene,aal Spoo, kunnen informeren.
Maar die is spoorslags naar lndil: (pardon Indonesië)
ttruggcvloge.n.
Hij kan on:e le:en dus niet mee:de:e:len, of bet juist
dat be:t "Lichtspoor'' ook Spoor niet ügt.
Maar wel staat voor mij va~t" dat be:t "Lkbtspoo.c··
niet licht de spotto ::al verdienen, welke de .. Pen

1~.

Gun"' op -dood spoor :cttt: ,
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at,, SCHERPSCHUTTER

Nu het eenmaal zover is, dat het thans volgende
historische verhaaltje in "De Zwerver" kan worden geplaatst, kan ik verzekeren, dat het schrijver
dezes heel wat moeite heeft gekost, het zover te
brengen, dat één der mede-redacteuren van ons
blad, zich met plaatsing hiervan kan verenigen.
Het verhaaltje, dat ik thans doe, betreft nl. miJn
mede-redactielid H. v. R.
Een KP-vcrgadering was niet geslaagd, als er niet
geoefend werd op de wapenen.
To dat opzicht was de KP-Topvcrgaderiog, in Nijkerk na de bevrijding gehouden, geslaagd.
In een ander opzicht ook. En daarvan zal ik thans
vertellen:
Meerdere malen wer d door de LO en KP wederzijds ter gelegenheid van T-opvcrgaderingen
een afgevaardigde ge~onden. Het was voor de
KP'ers_,in de regel een evenement, wanneer e"n
der WIJze heren van de LO aanwezig was. en
het mag dan ook als een publiek geheim worden
opgemerkt, dat de KP eeoVoudig nie't zonder de
LO kon .... (Alle KP'ers hiermee eens?).

•

Het is prettig weer eens op je tenen te mogen staan en naar de bovenste boekenplank te reiken om er een nieuw boek bij te zetten, dat een plaats waard is tussen
het weinige goede, dat tot nu toe op het gebied van de verzetsliteratuur verscheen.
We wisten, dat het op komst was, het bock over het Dordtse verzet. En we verwachtten er ook iets goeds van. Maar het heeft de stoutste verwachtingen ovcrtroffcn.
Zoals het daar voor ons ligt, in zijn voornaam formaat en z'n 365 met illustraties,
foto's en houtsneden verluchte bladzijden, is het reeds een lust voor het oog. Maar
dat is de buitenkant en de inhoud is aiet bij alle boeken in overeenstemming met
de eerste aanblik.
Gelukkig is dat met het boek van K. van Loon ,,Verzet in en om Dordf' niet !,et
geval.
De schrijver is geen man, die is gaan graven in het gebeurde tijdens de bezetting,
om eigen en anderer nieuwsgierigheid te bevredigen eR daarvan nu een meer of
minder geslaagd beeld verkregen heeft. Hij heeft er middenin gcs.taan. ffij kent
niet alleen de verschijningsvormen vai:i, het illegale leven, hij peilt ook de innl'rlijkc diepte. De sfeer, waarin dit alles zich afspeelde, was hem niet vre.-md en dit
zette onmiddellijk een stempel op zijn werk, waardoor het zich als echt en onvervalst kenmerkt. Bovendien heeft hij veel waardevol documentaticmatenaal bijeen~<.bracht, dat zijn beweringen staaft.
Zoals reeds uit de titel blijkt, heeft de schrijver zich niet beperkt tot bepallde fa cetten van de ondergrondse strijd, doch tracht hij het geheel zo goed mogelijk weer
te geven. Daarbij neemt het werk van L.O., K.P. en B.S. een zeer belangrijke plaats
in. Het is vanzelfsprekend verheugend voor ons, wanneer het werk van onze mensen
op zo, uitnemende wijze naar voren wordt gebracht. Wij zijn overtuigd, dal deze
beschr~jving volledig juist en verantwoord is. Toch rijst bij ons het vermoeden, Jat
de schrijver zich iets te veel op deze organisaties georiënteerd heeft om nok aan
ander verzet die plaats te kunnen geven, welke het toekwam. Hij heeft dit wellicht
ook zelf aangevoeld en aan het slot van zijn bock een vijftal bijdragen opgenomen
over de CID, de illegale pers, het verzet der kerken, dat der artsen en der ~cholcn.
De RVV komt niet ter sprake, omdat hij in deze streken niet bestond.
De 0D wordt slechts terloops genoemd, waar het gaat om de strubbelingen bij
het lot stand komen van de B.S. Kennelijk heeft Van Loon de geschiedenis van de
OD buiten beschouwing gelaten, omdat deze niet in den eigenlijkcn zin van hel
woord "verzetsorganisatie" was, doch de taak had na de bevrijding op te treden.
Dit nu is naar mijn mening niet geheel juist. Met name het werk van de oude
0D had hij niet geheel mogen voorbijzien. Ook van het bestaan der oudste vcr1.ctsgroepcn in de eerste jaren van de oorlog worden wij in zijn bock niets gewaar.
En wij achten dit jammer, omdat het daardoor wel niet onjuist. doch onvolledig
werd. Tenzij er in die eerste jaren in Dordt niet anders dan de "Z-:ernanspot'',
waaruit de L.O. aldaar geboren werd, bestond. Maar dat kunnen wij moeilijk
geloven.
Van Loon bthaodelt in zijn bock achtereenvolgens de wordingsgeschiedc:nis van de
L.O., bespreekt het werk van onze vrouwen en meisjes, geeft kostdiikc voorbeelden van het werk der knokploegen bij kraken, crossen co droppen, belicht hij
spionnage en sabotage vooral het werk van de groep Albrccht. om daarna de
historie van het strijdend gedeelte der Binnenlandse Strijdkrachten weer te geven.
Het boek werd geen aaneenrjjgsel van praatjes en verhaaltjes, hoewel die allerminst
,mtbrcken. Zeer uauwgc:r.et wordt het organisatorisch deel beschreven. volkomen
juist de sfeer getekend en eerst dan komen, ter illustratie enkele verhalen .
Wie enigszins weet wat er vast zit aan het verzamelen van stof voor een gedenkboek, kan niet anders dan grote bewondering hebben voor hetgeen Van Loon bijeenbracht. Denk daar vooral niet gering over. Er komt nogal wat kijken voor dat
mensen, die praten en schrijven moeten, hun plicht zijn nagekomen. Van Lc,on
bokste het, ondanks de moeilijkheden, die er ongetwijfeld geweest zijn, voor elkaar.
Voor het resultaat daarvan nemen we ons petje af. Als er van elke streek in ons
vaderland een zo gedegen werk verscheen als van Dordt, dan was ons werk voor
het Landelijk Gedenkboek heel wat eenvoudiger.
Het mooie van dit boek is, dat het geheel belangeloos tot stand kwam. Schrijv<:r,
drukker, tekenaars, binder en uitgever werkten samen om de opbrengst voor de
Stichting 1940-'45 zo hoog mogelijk te doen zijn. Het werd uitgegeven hij G. B.
van Goor & Zonen, Uitg. Mij. te Den Haag. Otto Dicke verzorgde de illustraties
(naijr onze smaak niet steeds even geslaagd) en Bert Bouman maakte de houtsneden.
Evenals "Jan Jansen in bezet gebied", geeft "Verzet in en om Dordt" een boeiend
en juist beeld van het L.O. en K.P.-werk. Het is prettig te mogen constateren, dat
ook hier de anonimiteit omtrent nog levende personen gehandhaafd bleef.
Ad.

Het laat zich verstaan, welk bijzonder evenement
het dan wel was, toen de voorzitter der LO deze:
vergadering bezocht.
En voorzover dit nog niet voor de aanvang der
vergadering tot alle KP'ers was doorgedrongen.
lieten de warme en toegewijde woorden van den
voorzitter der KP vergadering aan duidclijkhc:id
niets meer te wensen over.
De vergadering had dus een zeer bepaald acc.:nt
en het betekende voor menigeen a.h.w. een opluchting, toen de pauze en daarmee de traditionele schietwedstrijd aanbrak.
Als LO'er een KP-vergadering bijwonen, betekende uiteraard ook: de schietwedstrijd meemaken.
Maar wat te doen, als je nooit met een vuurwapen hebt geschoten, ja zelfs zo'n "akelig diug"
nooit hebt vastgehouden?
Dit was natuurlijk een -prestige-kwestie, En - het
mag gezegd - onze .bezoeker hield zich uitermate flink; hij zag wat wit, maar dat zag hij altijd al.
Op enige afstand werd ·in de achtertuin ~n deksel van een schocncrêmedoos je geplaatst en Henk

- tussen diverse KP'ers opgesteld - richtte md
vaste hand de pistool op het doel.
Zonder aanwijzingen kneep hij zijn linkeroog goed
dicht en ging zijn rechterwijsvinger naar de trekker.
De spanning was merkbaar en niemand sprak een
woord.
"Knal" klonk het plotseling uit de pistool van
een KP'er, die vlak achter hem, op hetzelfde doel
schoot.
'
Henk trok zijn pistool terug en vroeg - triomphantelijk wijzend op het gat in het doosje ·-:
"Is 't ie. er nu al uit? Nou, als dat alks is, gaat
, het ook gemakkelijk".
1 ••

,.FR'tTS".

PILOTEN-CROSSING

Jaarverslag der Stichting
Verschenen is het jaarverslag der Stichting over
het boekjaar 1 Mei 1945 tot Mei· 1946. Gezien de
belangstelling in onze kringen voor het wel ·en wee
onzer Stichting kwam het de redactie gewenst voor
aan dit verslag ruimere bekendheid te geven door
in dèze rubriek het belangrijkste daaruit te releveren.
Na in korte trekken ontstaan en doel der Stichting
te hebben geschetst, waarbij is opgemerkt, dat
eerst dan de nood der verzetsslachtoffers gelenigd
wordt geacht, wanneer voor de getroffenen het
oorspronkel~jke levenspeil · naar redelijkheid is
hersteld, wordt uitvoerig weergegeven, welke werkzaamheden in de verslagperiode werden verricht
om het gestelde doel te bereiken.

In Juni 1945 werd eèn begin gemaakt met een enquête, welke een overzicht moest verschaffen over
het aantal te verzorgen gezinnen, de aard van de
nood en de financiële eis-en, die de ieniging van
de nood aan de Stichting zou stellen. Onnodig te
vermelden, welke hoge eisen dit verzamelen van
gedocumenteerde gegevens, op grond waarvan aard
en omvang der te verlenen hulp kon worden vastgesteld, aan de Stichtingsorganisatie stelde.
De aldus verkregen cijfers en feiten dienden a.h.w.
om het bestek voor het bouwwerk te vervaardigen, waarna met het eigenlijke bouwen kon worden begonnen. Hierbij werd speciale aandacht besteed aan de volgende belangen:
huisbezoek, arbeidsbemiddeling, hulp bij bedrijfsorganisatie, juridische bijstand, geldelijke bij1-tand,
credieten, naturavoorziening, vacantiekampen, herstellingskampm buitenland.
J. Huisbezoek. Hierb~j stond voorop een geregeld
contact tussen de Stichting en de verzorgde gezinnen te waarborgen, teneinde voortdurend op __de
hoogte te blijven van de zich voordoende moe1hJkheden. Soms gebeurde zulks in hoofdzaak door de
daartoe aangestelde sociale wcrk(st)ers, in ande_re
gevallen waren het de vrijwillige medewerkers, die,
onder toezicht van de sociale dienst het contact
onderhielden.
2. Arbeidsbemiddeling.

Vanaf November 194:~
werd in samenwerking met andere instellin!en,
die zich op soortgel~jk terrein beweg~n ~Is de
Stichting, het probleem der herinschak~lmun het
maatschappelijk leven van de velen, . die tengevolge van hun verzetswerk hun werkkring verloren,
ter hand genomen door de Afdelingen Bijzon~~re
Vormen Arbeidsbemiddeling van de Gewestel1Jkc
Arbeidsbeurs in overleg met de Stichting e.a.
!J. Hulp bij bedrjjfsorganisatie. Dank zij de mede-

werking van het Ministerie van Economische Zaken werd in enige tientallen gevallen op advies
van de Stichting een vestigings- of bedrijfsvergunning uitgereikt aan ondernemers, die in verband
met hun verzet niet in de gele~enheid waren deze
eerder te verwerven. Adviezen van de Stichtinr
aan Rijksbureaux ten aanzien van wensel~jke wijzigingen in bevoorrading van de door de bezettin,g-edupeerde winkeliers vonden herhaaldelijk een
welwillend oor . .

4. Juridische bfjstand. Waar nodig, wordt op kosten van de Stichting juridische bijstand verleend.
In een aantal ~evallen is hiervan met :oed g-evol1
rebruik gemaakt.

5. Credieten. Met succes kon de Stichtin~ ook herhaaldelijk bemiddelen ter -verkrUging van een herstelcrediet b~i de Nederlandse Middenstandsbank,
waarvan bijzondere medewerking werd ondervonden.
6. N«tur«voorziening.

Hierbij stelde de ·Stichtin1
zich op het standpunt, dat bij de voorziening ÎD
deze nood van bijzondere bevoorrechting geen spraJce mocht zijn. Slechts streefde zij er aaar om bij
-f-nf-~~1
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volgc van hét verzet~ de eerste nood te lenigen.

(Wordt YcrYolg-d).

TOON.

De stroom zette aardig door. Daar had je aan stuurboord al
flauw zichtbaar de grote bomen bij het zomerhuisje op de polder nabij de Ottcrsluis. Zo, nu een beetje naar bakboord, rechtzo-die-gaat ! En daar aan bakboord doemde reeds het huis op
van· de voormalige zalmvisser~j. Nou uitkijken hoor, want daar
zitten ook moffen. En warempel, daar zie je al flauw de grote
hoogspanningsmast aan de Kop! Nou komt het er op aan jon~ens. H'oud je haaks! Kalm bl~jven en goed uitkijken. Daar was
ook de mast aan de Brabantse kant al zichtbaar. Stel je voor,
dat ze nou eens een lichtfakkel oplieten! Dan was je er gloeiend
b~j. Want reken maar, dat ze je niet over de kop zouden zien.
Eén van beide kanten zou allicht zijn ogen niet dicht hebl-::n.
Maar kalm doorvaren was het enige. Er dóór moest je toch!
Als je dat niet wilde, moest je maar thuis blijven! Dacht je,
dat die kerels, die daar ineengedoken aan je voeten op de
buikdenning zaten, ook zo sikkeneurig waren geweest, toen zij .
daar boven de heidegronden van de Veluwe uit hun, vliegtuigen
moesten springen, of met hun gliders daalden boven de bossen
en zoeken moesten naar een landingsplaats in vijandig gebied?
Kom, nou niet gaan m~jmeren als een oude vrouw. Die lui
moeten naar Brabant en dat zal gebeuren ook.
,,Beetje bakboord, Kees! Goed zo. Recht-zo-die-gaat."
't Liep best nog. De moffen aan beide oevers hadden' sch~jnbaar geen idee, welke vracht daar onder-hun-neus-langs werd
vervoerd.
Er zat aardig schot in. De boot maakte een behoorlijke vaart,
daar zorg e het hoge bovenwater wel voor. Voor eventuele
vloed, als je soms onderweg door één of andere oorzaak zou
worden opgehouden, behoefde je niet bang te zUn, De vloedstroom was nauwelijks merkbaar bij zulke hoge waterstanden.
Gelukkig, de masten waren reeds achterlijker dan dwars. Het
grootste te berekenen gevaar was zo goed als voorbij. De posten van de moffen langs de rivier, welke nu nog gepasseerd
moesten worden - bij Noordhaven, Zuidhaven en het Huis van
den Deen - lagen zodanig, dat je er net tussendoor kon siingerèn als ze geen lichtfakkels gebruikten. Bovendien had je het
voordeel dat vanaf net Gat van de Spiering (even beneden het
veer) tot' even hoven het Huis van den Deen er. langs de. Zuid- L
wal een brede uiterwaard lag, geheel begroeid met net en
griend, welke voor moffen onbegaanbaar _was, zodat men enige
kilometers vrijwel zonder gevaar langs die oever kon koersen.
Tenminste als geen motorboten op de rivier kruisten. ~ch.~er
moest je op dit gedeelte van het traject deksels goed thms z1Jn,
want de kribben stonden bij deze waterstand onder en het was
altijd nog een open vraag of er voldoende water boven stond,
om er overheen te varen.
Je was hier wel eens spelev~~end &'eweest op een mooie zomt!rdag of voor je waterwerk b~1 daglicht, maar dat ~as toe? heel
wat anders dan in een s,tikdonkere nacht (want die had .1e n.h.
zelf nog het liefste) hier op de rivier te zitten zonder behoorlijke verkenning val} de opvallende punten a~m .. de wal. 1:Iaar
alla, geen muizennestjes in je hoofd halen, mtkIJken en lmsteren, dat was het voornaamste.

•

Zie zo, het Gat van de Spiering hebben we ook _al weer gehad, vooruit Mina!
Stel je voor, dat straks die rot-moffen zouden beginnen met
lichtfakkels en dat je uren zou moeten verbeuzelen onder' de
griendwal. Of dat er een motorboot kwam opdagen, zodat je
veiligheidshalve je boot met cquipao-e moest opbergen in , en
griend. Het zou heus niet de eerste keer zijn, dat, een volle dag
moest worden doorgebracht in een rietgors of een griend door
activiteit van dfo moffen. Je was toch maar uit, als je daar de
volgende nacht moest afwachten, voordat je verder kon gaan.
Ellendig toch, dat je ' door dat staren in die duisternis op het
laatst meende allerlei gedaanten op het watervlak te ontdekken ..... .
,,Stil 's even, Kees! Niet roeien! 'k Geloof, dat ik een motorboot hoor, maar hij is nog ver."
Geruisloos dreef de zwaarbemande boot stil voor de stroom
weg. Allen luisterden gespannen, nadat Max. z~jn bevinding ook
in het Engels had herhaald.
Ja, werkel~jk, het wàs het ploffen van een motor. Wat zou er
nou weer te wachten staan. Snel . werd koers veranderd en ,)p
de Zuidwal aangestuurd. Het water stond precies gel~jk met de
bovenkant van de steenglooiing, zodat de boot gemakkelijk aan
een griendstronk kon worden vastgclegp.. Allen hid<len 7.icb ·
gereed, om eventueel de boot te verlaten met medenemin~ <kr
bagage. De wapens werden gereed gehouden, om op alles voorbereid te zijn en zich zo nodig te weer te kunnen stellen in de
griend.
_.
Zonder twijfel, een motorboot naderde vanuit de richting van
het Hollands Diep. Hij had een hele torn tegen die stroom,
want het ding liep volle kracht, dat was duidelijk te horen. Het
eigenlijke patrouilleren, dat toch zeker wel wat geruislozer
moest gebeuren om succes te kunnen boeken, kwam op dèze manier nie,t erg tot zijn recht. Doch de mannen prezen zich gelukki~, dat de mof aldus te werk ging. Hij maakte weer behoori~jk tam-tam bij zijn werk, evenais aitijd.
In spanning zaten allen met ingeho,uden adem te luisteren naar
het monotone getokker van den vijand. Hij kwam al nader en
nader. Gelukkig, dat aan deze oever kribben lagen, zodoende
kon hij toch nooit pal onder de wal varen. En het was donker
genoeg, om de boot met crossers aan zijn speurende equipage te
doen ontglippen. Trouwens met de hoge griendstruiken als coulissen, was ontdekken haast ondenkbaar. . . . als er maar ge~n
irneklichten aan te pas kwamen. De patrouilleboten hàdden
meestal behoorlijke lichtpuntjes op hun stuurhuis ....
Het scheen, dat de boot door het midden van de rivier ko~rste.
Hij moest nu zo ongeveer op gelijke hoogte zijn, te oordelen naar
het geluid. Te zien was hij niet, dat was nog al een voordeeltje.
Er kwam wat verademing.•Het gevaar toog hogerop. Het knrrlpotgeluid nam al weer af. Gelukkig, dat liep al weer mee!
,,Vooruit, Max! Ik denk, dat het wel weer kan."
"Wd ja, maar laten we meteen even wisselen. Laat mij nu
maar op de riemen."
En voorwaarts ging het weer, op weg naar het land der vrij-

( door J. Hollebrands
heid. De rhumfles ging nog even rond, want het was beh )or-

Iijk koud als men uren moest stil zitten.
Wat zou het volgende avontuur zijn? Afwachten maar, er door
moesten ze toch! De stroom had behoorlijke snelheid en de eerste kilometers kon nog veilig langs de Zuiderwal worden gevaren onder dekking van de rimboe. Nimmer was gebleken,
dat moffen zich tot aan de steenglooiing hadden gewaagd.
Dus maar weer "Good luck" en "On Lord's Mercy''.
De lucht bleef dichtbewolkt, alles was gunstig.
De tocht verliep verder naar wens. Toen het Gat van den Brabander. werd gepasseerd, ging er èn aan de Noorderwal èn bij
het Hms van den Deen een lichtfakkel op. De hele rivierbreedte
was hel verlicht. De bemanning dook ineen en zocht dekking
achter de dolboorden. De boot dreef voort op de stroom. Toen
de fakkels doof den werd nog enige ogenblikken gewacht, want
àls men ontdekt was, zouden er aanstonds nog wel enkele lucifers omhoog gaan.
Niets gebeurde er. Geen tweede serie fakkels, geen vuurgeven
waarschijnlijk was men onopgemerkt gebleven. Voorw:iarts da~
maar weer. Met een grote bocht van de Zuiderwal afgierend
ter hoogte van den Deen, werd dit punt zonder ongelukken
gepasseerd en daarmee was het grootste gevaar voorbij. Als
men op het punt van samenvloeiing van Nieuwe Merwede
en Amer geen schnellboten trof, was de tocht als gelukt te
beschouw en.
Zonder wederwaardigheden, die vermeldenswaard zijn, werd
vanaf de punt van de Jacomien de Amer overgestoken. De
boot ging hevig te keer in de deining, die vanuit het Hollanrls
Diep kwam aanrollen, maar dat was niets vergeleken bij de
gevaren, die de Nieuwe Merwede kon opleveren, Hollandse
knuisten trokken wat ze konden aan de riemen, de boot
danste als een veulen in de voorjaarswei, maar dat was eerst
je ware varensleven. Varen op een effen plas kon iedereen.
Gekomen onder de Zuiderwal van de Amer voer men lang~ de
kust der vrijheid naar het Oosten. Daar was de grote golfbreker al met de lichtopstand op zijn kop. Het ronden van
deze grote stenen dam viel niet mee. De stroom rond de kop
was allerhevigst, maar ook die werd overwonnen met behulp
van een paar stevige Canadese armen op iedere riem extra.
Donker ~n toch veilig - een heel ander gevoel gevend dan
de oevers van de Merwede - lag aan stuurboord het bevrijde
Brabantse land.
- ,,That's the land of liberty, friends!"
Er kwam beweging in de piloten. Zij rekten zich eens wat uit,
begonnen wat luider met elkaar te spreken en het was kennelijk een emotie voor hen, dat hun leven van maanden-langonderduiken en vluchten-van-pfaats-tot-plaats thans voorbij
was.
Daar doemde de boomgroep bij de ingang van de haven van
Lage Zwaluwe reeds op. Nog even en de boot scheerde naar
binnen tussen de polderkaden.
Vanuit de donkerte bij wat rietschelven klonk een Hollands:
,,Halt !"
,,Ja, goed volk! Wij komen van Sliedrecht!" ·
.,Kom aan de wal !"
De begroeting w·as zakelijk-militair. Een B.S.-er stond er in
gezelschap van een Geallieerde. Nadat met een zaklamp het
aankomend gezelschap gemonsterd was, werd het, begeleid
door den B.S.-er naar het dorp gebracht.
Na enkele korte formaliteiten bij de Hollanders (de aankomst was de dag tevoren radiografisch gemeld) kwam ee•
legerauto voor en met een razende snelheid ging het door
de nacht naar Hooge Zwaluwe.
De captain van de Special Forces kwam ogenblikkelijk uit
z~in bed. Hij begroette gidsen ·e n piloten op hartelijke wUze,
zittend in zijn pyama in de protserige salon van een geïnterneerden N.S.B.-er. Hij knipperde tegen het felle, electrische
licht. De slaap zat hem nog in de ogen. Maar toch dacht hij
om alles, wat een goed gastheer betaamt. De menagemeester
en de kok werden direct wakker gepord en een grote fles
army-rhum kwam op tafel: de behouden overkomst moest even
nat gemaakt worden! Een tinnetje En~else cigaretten werd
ernaast gezet en zo zaten daar 's nachts om drie uur çen clubje
Canadezen en Hollanders broederlijk bUeen in een rommelige
kamer vlak achter het front, elkaar vragend en vertellend van
de avonturen, die men beleefd had. Toen het gesprek gebracht
werd op de tepasseerde motorboot, vertèlde de captain zo
lan~s ziin neus weg, dat zijn collega deze nacht op pad was
op de Nieuwe Merwede met een veroverde duitse patrouilleboot.
,,Prosit, Max," zei Kees, ,,1c wou dat-ie ons aangehouden hadf"
en hU bracht zijn glas army-rhum aan zijn mond.
Zo kortte men de tijd totdat de menagemeester waarschuwde.
dat in de achterkamer het nachtelijk ontbijt, bestaande o.•.
nit gebakken eieren, saucijsjes en meer van die lekkernijen.
die in bezet gebied een mens deden watertanden, op tafd
gereed stonden.
Tegen ~jven werden de Teldbedden opgezocht en enkele urca
later vertrokken de piloten per auto. Het afscheid was hartelijk, maar kort. Stevige Canadese en Hollandse handen grepen · elkaar (samen gedeeld gevaar legt banden), korte krachtige zinnen ~aven uitin~ aan dank. Maar "plicht-is-plicht, ook
voor ons, Hollanders!" was het antwoord. Daar gin~en ze
heen, de joniens ..-an Canada. Zij waren in vrijheid. Zij
gin~en weer naar hun onderdeel terug, nadat zij verlof hadden ~ehad, om wat op verhaal te komen.
Daar draaide de auto door een bocht van de weg, nog een
laatste zwaai van een kh~ki-arnt uit het portier en weg waren
:ze, onze vrienden van tén da~ .... Maar toch VRIENDEN
onze BEVRIJDERS! "Good Luck_ Boys!~

EWordt vervolgd).

KAMELEONS
We hebben het weer gezien en gehoord.
Een ieder heeft het kunnen zien en horen. Het was weer het oude liedje, U
weet wel, dat van die kameleon.
Er werd een prinses geboren. Iedere
rechtgeaarde Nederlander was ~,erblijd
en verheugd en-natuurlijk ook wij. Plechtigheden vonden plaats, redevoeringen
werden afgestoken, feest werd gevierd.
En terecht. Hoe zou het ook anders kunnen bij zo'n belangrijke gebeurtenis voor
ons land Nietwaar, waar het hart vol
van is, daar loopt de mond van over.
Het zou al heel bedroevend zijn geweest,
als bij deze belangrijke gebeurtenis in
ons Koninklijke Huis, de feestklanken in
ons Vaderland niet werden gehoord.
Neen, dit bedoel ik niet, ook dit hebben
we gezien en gehoord en we hebben flink
meegedaan. We hebben tussen die vele,
zuivere feestklanken en vreugdebetoningen, minder zuivere klanken en tonen gehoord en gezien.
Hebt gij ze niet gezien en gehoord in de
redevoeringen en toasts van hen, die tijdens de moeilijke periode voor datzelfde
Koninklijke Huis en Vaderland, Oranje
en Nederland in de steek lieten en hun
baantje en positie ook al lang veilig
hadden gesteld als de bevrijding nog
eens jaren op zich had laten wachtenî
ten?
Hebt gij ze niet gehoord en gezien in die .
ontroerde stemmen, gedrenkt in krokodillentranen?
Hebt gij ze niet gehoord en gezien in die
zelfde verklaringen van aanhankelijkheid
en trouw van vóór de oorlog, die ach- 1
teraf even laf als voos bleken te zijn?
Zaagt gij ook die grote, oranje rosetten,
met vaag op de achtergrond nog de verbleekte, maar toch indertijd aanbeden,
adelaar?
Hel;>t gij ze gezien en gehoord diezelfde
mensen van vóór 1940, al die gezagdragers, burgervaders, invloedrijken, de g.o eden (of waren dat de verkeerden?) uitgezonderd?
Hebt gij ze ook gezien en gehoord, in de
goede betekenis van het woord tijdens de
bezetting?
Ze zijn er weer!! l Ja. daar hebben za. wel
voor gezorgd. Ze zijn er weer en wel op
de eerste rang!!I Och ja, waarom ook
niet! Le roi est mort! Vive Ie roil
Is het dan eigenlijk wonder, dat wij temidden van de feestroes, terwijl we de
zaak eens nuchter bekijken, zoveel valse
.... klanken horen en we vele malen ons
hoofd moeten schudden bij zoveel toaeelspel, dat openbaar is geworden door
de bezettingsjaren?
Zo vierde Nederland weer feest. We hoorden zuivere, en onzuivere klanken, wa
zagen tweeërlei feestgroepen. Beide in
feestroes, beide ook met hun ergernis. Zij,
die tijdens de bezetting zich niet ontzagen den vijand te behagen, zich ergerend
over hen, clie zich niet laf hebben gedragen en hun aanwezigheid voelen als getuigen van hun barstende vlemerij en
eigenwaan. mensen, die hun valse spel
. doorzien en dus onuitstaanbaar zijn; zij,
die tijdens de bezetting- blijk gaven ook
tn moeilijke tijden hun IConinklijk Huil
trouw te willen blijven, met hun ergernis
over al die verwaande, politieke weerhanen.
Nederlanders hebben de naam nuchter
te zijnl Welnu. landgenoot,. was het niet
zó? Hebt gij ze niet gezien ·en gehoordl
Houdt ze in de gatenllll

LO-XP..er, Assen.
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Naar aanleiding van het ~rtikel "De door on,~
v~rraden veertienduizend m "De Z~ervc_r
van 8 Febr. j.l., van Jacques F. M., zou 1k willen vragen, waarom niet ronduit gesprok7n van
verraad door onze regerinlf· Wa~t dat _,s toch
de bedoeling. Dan weten WIJ tenmmste u,t welke hoek de wind waait.
.
.
Ik geloof, dat de~Jteli~~e heethoofdige ~rhkeleo niet bcvorderh.1k ZlJn voor de eenheid van
onze verietsmcnsen.
..
Het riekt te veel naar anti-regeringspolitiek.
Gezonde critiek vind ik pr~ch!ig, maar dan
met open vizier. Niet zo gemep1g.
..
Laat Jacques F. M. ronduit zeggen, V.:~t WIJ
dan wel moeten doen, dan kunnen WIJ tenminste de mogelijkheden onderzoeken. .
Er is mij eens verteld, dat, toen de Geallieerden over de Nederlandse grens kwamen en
de Duitsers maatregelen gingen nemen om
Vught te ontruimen, de verzetsmensen in
Vught en omgeving beraadslaagden om d~ze
ontruiming te voorkomen en iemand naar . de
geallieerde linie stuurden om de medewerkmg
te kr~jgen van valschermtroepen.
Deze hulp werd om strategische redenen geweigerd. Mijn onvergetelijke vrouw zat in
Vught en is later in Ravensbrück omgekomen.
Hebben de Geallieerden nu in dat geval verraad gepleegd? Neen, natuur.~ijk; zij hielden
alleen rekening met de mogelijkheden.
Neen, Jacques F. M., kom tot bez.~nnîng of kom
met duidelijk uitvoerbare mogelljkhedcn. Lees
en doordenk eens goed het artikel in dezelfde
Zwerver", .,Een Volk met Roeping", van H.
;_ R. Met dank voor de plaatsing.
Hoogachtend,
A. BLOKLAND.

...... na een der overvallen op de strafgevangenis te Arnhem de K.P. vao Johannes uit Twente
een vuurgevecht leverde met enkele moffen· · · ·
. . .... één van hen - Harry -

gewond werd ....

. . . . . . hij toen op een divan in een bestelwagen
geschoven werd ..... .
. . . . . . op deze bestelwagen geschilderd stond:
,,Coöperatie tot Steun in.de Strijd. Enschede" ....

•
...... er io Noord-Brabant 2 wachtmeesters der
Marechaussee (nu Rijkspolitie) waren, die zich zelf
flinke illegale werkers noemden, uit angst ondergedoken en toen er opdrachten van de Feldgendarmerie kwam, dat de politiemannen hun pistolen moesten inleveren, even boven water kwamen en hun pistool inleverden, uit angst, dat de
moffen zouden merken, dat ze ondergedoken waren ..... .
...... deze pistolen niet bij de moffen· gekomen
zijn maar door de KP gekraakt zijn tijdens de
overbrenging ....

•
. . . . . . de hoofdwachtmeester dezer Groep. die
uitdrukkingen gebruikte als: ,,Ik wou dal ik 10
landwachters had in plaats van mijn pers0neel,
dan kon ik meer doen dan nu", na het bekend
worden van deze kraak, huilendë bij den N.S.B.Burgemeester der gemeente Made c.a. aankwam
en hem smeekte, samen naar den Ortskommandant in Breda te gaan, om toch vooral te getuigen, dat de Hoofdwachtmeestcr nooit, maar dan
ook nooit, iets tegen de Duitsers had gedaan ... •

Ik meen de opvatting van den schfijvcr, dat
Jacques F. M. onze regering van verraad beschuldigt, te moeten bestrijden. Het maakt toch
wel enig verschil met verraad, wanneer men
de regering een ernstig verzuim vc~jt.
Sprekende van .,de verraden veertienduizend",
doelde hij op de gevoelens van die gevangenen, die zich verraden zullen achten, zonder
onze regering or ons volk letterlijk als verraders te betitelen.
Ook is de Nederlandse regering niet de eerste
geweest in dit verzuim. Het Engelse comman-

...... de Burgemeesle>' later zei, dat deze hoofdwachtmeester zijn dienst alleen deed uit angst . .
. . . . . . deze hoofdwachtmccster na het bekendmaken van de herwaardering der rangen, z_e er ontstemd was, dat bij niet bevorderd was ..... .
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GAAN BEGRIJPEN?

De vergadering van de pas opgerichte knapenvereniging loopt ten einde.
Ik stel de rondvraag aan de orde, waarbij één
van de jongens opmerkt, dat de vereniging oog
een naam moet hebben.
,,Inderdaad, jongens", is mijn antwoord, .,maar
wc hebben afgesproken, dat jullie met voorstellen
zouden komen. Ik heb nog geen voorstel geboord."
Een kleine, blonde lachebek kijkt me plotseling
ernstig aan: ,,Meneer, ik heb een voorstel."
,,Wel, laat eens horen."
"Meneer, laten wc onze vereniging "Johannes
Post" noemen.'!
Ik zit verstomd. Op mijn kamer, waar de wekelijksc vergaderingen worden gehouden, hangt een
p0ortret van Johannes. Nooit hebben de jongens
gevraagd, wie dat is. Ik heb het ze ook nooit verteld.
Van alle kanten komt er bijval.
Ik weet er zo gauw geen raad mee, maar toch
voel ik een blijde hoop in me opkomen. Waarom
willen die kleine druktemakers juist deze naam?
- Is Johannes ook voor hen een soort legendarische
figuur geworden, een Old Shatterhand? Terwijl
ons volk niet begrepen heeft, zouden deze jongens .• _,.?
'.- I:

Ik wil méér weten.
.,Maar, jongens, wat heeft onze knapenvereniging
nu met Johannes Post te maken?"
En dan komt datzelfde blonde manneke met het
antwoord, dat me zo blij heeft gemaakt:
"Meneer, Johannes Post was niet alleen een verzetsman, maar hij was ook een Christen; hij heeft
voor ons land gevochten, omdat hij God liefhad
en als
onze vereniging noemen naar een man,
dan moet het iemand zijn, waarvan we kunnen
zeggen: Zo'n kerel wil ik ook worden."
Als ze gaan stemmen, krijgen "Samuël" en "Karel Doorman" ieder één stem, maar Johannes
krUgt er acht!
Misschien had ik voor mijn knapenvereniging licver een andere naam gehad, maar hierin beslissen de jongens zelf en dat ze dit willen, geeft me
een gevoel van diepe vreugde.
Laat dit dwaze volk ons werk miskennen; laat
men ons uitmaken voor heethoofden of avontiiriers ! Zolang er nog Hollandse jongens zijn, die
mannen als Johannes durven vereren .,omdat ze
God lief hadden en daarom helden waren", zol ang
zUn onze vrienden niet tevergeefs gevallen.
Jij kleine, blonde man, jij hebt velen onzer beschaamd gemaakt.
DOLF.

do dat de opdracht kreeg, de orde in Indië te
he;stelleo, faalde daarin; of dit n~ met opzet
of onder de drang der omstandigheden geschiedde. De Nederlandse regering continueerde dit verzuim.
Men kan zeggen: het kost enige tij_d om de
concentratiekampen in Indië te liqu1de_reo en
de gevangenen in vrijheid te stellen en rn draaelijke omstandigheden te brengen, maar m~"D
~ag dit niet afhankelijk stellen van de een of
andere politieke ontwikkeling in Indië. Noch
d~ Engelsen, noch de Nederlanders mochten
toestaan, dat de gevangenen der J~panners, g~vangenen der Republiek werden. Ja. een poli.
tiek wapen in handen van Soekarno c:s.
In dit opzicht verzaakten alle instanties, die
met dit problet'm te maken hadden ~un
plicht. O,m dat in te zien behoeft . men z1cb
niet eens te verplaatsen in de ellendige en ~evaarlijkc omstandigheden van die ongelukkige
landg.enoten. Het ligt er dik bov:en op.
Hier past rechtlijnig denken en me~ :cchtvaardigt hier de kronkels van het politieke com·
promis.
De Japanners sloten onze Nederlandse en Indische landgenoten op. Zij werden _v_erslagcn
en dan mag men het van geen politiek oogmerk afhankelijk stellen, dat deze gevangenen
bevrijd worden.
Deze· zaak is zo helder als glas, zo helder als
ons verzet was.
.
Het probleem, dat Soekarno 1:1et zijn rep'!?hek
opwierp, werd wel geboren wt de mogehJkheden, die de Japanners hun gaven, 1:11aa~ het
had niets te maken met de eon~en~rahonm~~e~.
Die moeten bevr~jd worden. Dit lS rec~thJlllg
handden in dat verband; consequentie van
verzet.
d
Voor zo'n opdracht moet een mens ~~ gro_n ;
rechtlijnig denken. Zo was 't eerhJds 10 t
durven gaan moet een volk te gronde dur...-en
gaan. Wij ~oeten trouw bewijzen aa~ de~c
gevangenen, niet op de lange duur, met via
politieke koehandel. Nu, en met dwang, als
het niet met overleg kan.
'
In dit opzicht heeft ons volk,_ he:ft onze Regering, l{efaald. Men is voorz1cht1g geweest en
heeft de dingen afgewogen. Maar men vrrirat,
dat sommige dingen niet afgewogen mogen
worden, dat men in sommige gcvalle~ {denk
aan het verzet) niet ziet naar . de u,tkom~t.
maar zijn plicht doet en trouw 1s, ook al z?u
de hele werdd er tegen 111 opstand komen. ~at
malen wc om 't grote Amerika, het machtige
Albion. als wc weten, wat ons te doen staat?
Zijn wc klein en kuncn we niet ~eg~n de wereldopinie op, moeten we voorzachhg zijn in
onze kleine kracht?
.
't Is één van de kapitale fouten m ons mo·dcrne leven, dat men het handelen af~ankclijk stelt van de kansen op succes. Dat 1s economisch denken en de wereld is allang ziek
van dit denken. Wij moeten weer leren. het
handelen afhankelijk te stellen van een P~~-ht.
een beginsel, een norm, ongeacht de . moe1ltJkheden en de kansen op succes. Dit laatste
komt pas aan de orde in de tactiek van het
handelen. Het handelen zelf wordt bepaald
door een hoger norm, dan de kans op succes.
En als wc zo leven, gebeuren er wonde~~n. Dat
heeft de historie bijna op iedere bladz11dc bewezen. Het principiële denken en handelen
rechtvaardigt zich steeds weer (ondanks __ de
schijn van het tegendeel) door de wonderhJk<!
uitkomst.
Het economisch denken en handelen heeft de
wereld in de soep gebracht. Zie naar Rusland
en Amerika.
Wij hadden de tevangenen in Indië moctt:n
bevrijden. Dat was plicht.
En God zorgt voor de uitkomst. Daarov.:r
behoeven wij niet bezorgd te zijn.

H. v. R.,
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IN MEMORIAM
~

Kees van Sambeek

Anton Kran_enburg
Geb. 4 Februari 1899 te
Alphen a.d. Rijn.

geb. 3 NotJember 1921, Nijmegen.

Gefussileerd 12 Maart 1945
Ho/plein - Rol/erdam.

eeds vóór er van een georganiseerd verzet sprake
,was, begreep onze trouwe medewerker, dat er geholpen moest worden, om, waar
enigszins mogelijk, den vijand
afbreuk te doen.
Door zijn bedrijf kwam hij
met verschillende gezinnen m
aanraking.
Zo kwam hij op de hoogte
van de moeilijkheden. die
ontstonden in de gezinnen.
waarvan de vader of de zoon
gedwongen waren de maatregelen van den bezettt'r na
te komen. Als goede vaderlanders konden en mochten
zij deze niet volbrengen, dus
weigerden zij.
Met een ruime hand, een gevoelig hart en ook op handige
wijze. hidp Anton Kranenburg dan, waar hij kon en in
alle eenvoud.
Enkele honderden werden door
zijn ijver geholpen, op een
wijze, die geen om:er hem zou
verbeteren.
Is het wonder, dat zo iemand
niet verborgen kon blijven
voor de inmiddels ontstane
Landelijke Organisa(ie (LO)?
Hij gaf r.ich dan ook spontaan voor deze zaak. Veelzijdig was zijn medewerking.
Wat heeft h~j al niet vervoerd met zijn "gesloten
Opel"?
Een groep van de KP was bij
hem kind in huis. Niets was
hem te veel. Wie kende niet
zi.in stereotype opmerking: ,,Zo.
moet dat gedaan worden?
Nou .... dan doen we' dat!"
Verbijsterend was het bericht,
dat hij met enkele anderen
van rayon 7, door vuig verraad uit eigen kring, in handen
was gevallen van de SD.
Maar enkele dagen heeft ~
doorgebracht op het Hoofdbureau van politie aan het Haagse Veer.
Op Maandag 12 Maart, in de
vroege morgenuren werd hij,
met nog 19 gevangenen op het
Hofplein voor het vuurpeloton
geplaatst.
l\faar dit weten wij, dat hij ook
in de cel kon bidden voor zijn
vrouw en kinderen. voor de
medewerkers en vrienden, en
ook voor zijn vijanden.
Zijn laatste woorden tot zijn
celgenoot waren: ,.Tot wcërzie11s hierboven''. Hii was bereid voor de ecuwi~hcid.
Dit trooste de weduwe en kinderen, in dit voor hen zo ge
voelig verlies.
En zij, die hem gekend hebben,
:rnllen hem niet vergeten.

1

O

R

1

•

L.G. D.

P 10 April 1945 kreeg blonde Kees, bekend als
,,Kees van Maas en Waal" een dodelijk ongeluk, op de terugweg uit het bevrijde gebied,
even buiten Enschede. Tengevolge hiervan is hij de
volgende dag overleden in een Engels ziekenhuis en
onmiddell~jk begraven op een soldatenkerkhof vlak
b~j de grens in Duitsland.
Later is zijn stoffelijk overschot uit dit voorlopige
graf weggehaald en naar Nijmegen overgebracht,
waar hij van de St. Antoniuskerk aan de Grocsbeekschewcg uit opnieuw begraven is op het kerkhof Daalscheweg.
Kees was de jongste districtsleider en zijn \fistrict
"Maas en Waal" omvatte het Rijk van Nijmegen, de
Ooy, een deel van de Betuwe en Achterhoek, Lijmcfä,
Oss, Ravenstein lot aan Schijndel. In dit grote, uitgestrekte gebied heeft Kees ontzaglijk veel illegaal
wçrk verricht. In begin 1943 was ~ij met koc1 iersdiensten zijn ondergrondse actie in Nijmegen begonnen. Binnen korte tijd was hU de actieve districtsleider, die de onderduikers hielp aan een schuilplaat~,
aan kleding, aan bonnen en de nodige contanten; hij
verzorgde de parachutisten en maakte, dat zij een uitweg vonden. Door zijn juiste werkwijze en zijn stuwende kracht heeft hij in het Zuidelijk district een
zo groot en zo goed werkende organisatie opgebouwd.
Door het persoonlijke contact, dat hij gere~eld onderhield met zijn rayonleiders, kwam h~j in Schijndel in
rontact met Kapelaan F. Woestenburg-, waar hij mt•t
enkele anderen is ondergedoken geweest, toe:1 het
voor hem in Nijmegen niet veilig meer was. Dit was
echter op het allerlaatste moment, want Kees' devies
was: ,,Ik duik niet eerder, vóór mijn leven onroickllijk gevaar loopt. Ik doe alles voor mijn Vaderland".
Tijdens zijn onderduikperiode kreeg hij de oprlraC'ht
de leiding van het partisanenwerk in midden-Limburg op zich te nemen. Hij heeft deze opdracht aanvaard en drie maanden lang in de Blerickse bossen
het partisanenwerk geleid, ondanks de grote gevaren en moeiHjkheden daaraan verbonden. Hij was een
uitstekend leider, en zijn werk en dat van zijn medewerkers werd dan ook door Prins Bernhard ten
volle gewaardeerd.

Cornetis Antoons

Albert Smid
Geb. 13 Dec. 1910

Hoogk~rk

·Geb. 25 Dec. 1909

aarmate in het voorjaar van 1945, de bevrijding het
Noordelijk deel van ons land naderde, werd ook de
terreur heviger.
Verschillende illegak werkers zijn nóg juist in de laatste
weken, welke onze bevrijding (14 April) voorafgingen, als
slachtoffers der niets ontziende SD. gevallen.
Zo dicht bij de bevrijding en toch nog gevallen! Is- het wonder, dat uit het geprangde hart der nabestaanden de vraag:
Waarom? ...• omhoog komt. Maar een Christen mag eigenlijk alleen maar vragen: W'aartoe? En ook op deze vraag,
hoc vaak ook herhaald, krijgt hij in dit leven niet altijd een
antwoord. Gods vrijmacht en de wetenschap, dat alle dingen medewerken ten goede, degenen die in Jezus Christus
geloven. moet steeds het eindpunt zijner overpeinzingen zijn.
Slechts de eeuwigheid zal het openbaren. Gij zult het na
deze verstaan.
Schrijnender nog is de smart, wanneer als.onmîddcllij:Cc oorzaak gewezen kan worden op het lafhartige gedrag van een
medewerker, die zonder gemarteld of gepijnigd te zijn, de
woning. waarin zich een fel gezochte BS-man bevond, aanwees.
Zo werd in Hoogkerk, op 7 Febr. 1945 Cornelis Antoons,
omdat h\j huisvesting verleende aan den ondergedoken BSman, zonder vorm van proces, in zijn woning doodgeschoten.
Hij was een vriendelijk en bescheiden jongeman. Niet iemand,
die zich op de voorgrond drong. Maar hij behoorde tot dat
dappere deel van ons volk, dat door gastvrijheid het daadwerkelijk verzet mogelijk maakte.
Want zonder die gastvrijheid waren de meer directe werkers, voor een groot deel als met lamheid geslagen geweest.
Helaas heeft ook de bij Antoons gevangen genomen BS-man
doorgeslagen, en als gevolg daarvan werd op 9 Maart onze
LO-er en BS-medewerker Albert Smid gevangen genomen.
Deze, ook nog- jonge man, had zich geheel gegeven aan het
verzet. Als LO-man was hij onvermoeid. Mede door zijn tussenkomst werd de weg geopend voor het verkrijgen van voldoende bonkaarten, die onze plaatselijke LO via den distributieleider voor onze onderduikers ontving. Hij bezorgde ons
een deel controlezegels voor diegenen, die ze op legale wijze
niet konden verkrijgen.
Als oud-onderofficier nam hij deel in de plaatselijke organisatie der BS. Vastberaden, zonder ophef, altijd bereid behulpzaam te zijn, eigen belangen niet achtend, zo was hij.
In gevangenschap gemarteld, heeft hij in Gods kracht de
verzoeking weerstaan en geweigerd zijn medewerkers te verraden.
Op JO April werd hij met nog 11 anderen in Bakkeveen gefusilleerd.
Een daarbij aanwezige Duitser heeft later verklaard, dat ze
allen als helden gestorven zijn.
Het verzet van Smid en Antoons was geen branie of lust tot
avontuur, het was een heilig Moeten, om des beginsels wil.
Een tegengaan van de anti-christelijke geest, belichaamd in
het NaL Socialisme, een str~jd voor onze nationale vrijheid
en voor vrijheid van levensovertuiging.
Van beiden mair worden getuigd, dat ze beleden deel te hebben v.an de enige troost in leven en in sterven, het ci"endom
van Jezus Christus te zijn.
"
Dat <lcze gedachte, ook de troost en de kracht voor de achtergebleven dierbaren moge zijn.

N

B.

Na de dolle Dinsdag hebben Kees en zijn medewerkers op de lijn Boxtel-Gennep, tussen Schijndel en
Veghel, een pantsertrein met 40 à 50 wagens doen
ontsporen.
Terwijl Kees wederom bezig was voor de bevrijdmg
van zijn land, is hij ons ontvallen. Hij stierf door het
noodlottige motorongeluk in April 1945.
t,
Dat Kees bekend en gezien was, bleek wel uit ác
overgrote belangstelling bij zijn begrafenis te Nijmegen. De H. Uitvaart-Mis, in de St. Antoniuskerk,
werd opgedragen door Kapelaan F. Wocs_tcnburg uit
Schijndel, geassisteerd door Kap. Sloot uit Elst, diaken, en Kap. N. de Leyer van de St. Antoniuskerk
als subdiaken, die respectievelijk als rayon-leider en
medewerkers met Kees hebben samengewerkt.
A~n weerszijden van de baar, die bedekt was met cle
driekleur en de helm van Kees van Sambcek. stnnd
een erewacht van de Stoottroepen opgesteld. Er waren zeer vele strijdmakkers en medewerkers aanwezig
en talrijke hoogl\'cplaatste officieren volgden <le lijkwagen naar het kerkhof, waar kapelaan F. Wocstenbur.g de absoute vcrrichlte. Een vuurpeloton loste 3
salvo's als militair eresaluut.
Ook aan zijn graf heeft men gesproken over zijn
moed en kameraadschap, zijn leiderstalenten en zijn
edel karakter. Hij heeft zijn Vaderland trouw g-ediend, en hij zal in de herinnering van velen blijven
voortleven.
God geve hem de eeuwige rust.

~

INUCIITINGEN VERSCHAFFEN?

)

812 Jan Smit of Piet Dekker (schuilnllmen), geboren April of Mei 1903 of 1904, ongehuwd,
blauwe ogen, lange gestalte, Delfts ingenieur,
Laga-roeier, zeer goed tennisspeler. Zijn
ouders woonden tijdens zijn studietijd in Wassenaar. Zelf werkte hij bij het uitbreken van
de oorlog op een scheepswerf. Zijn illegale
werk omvatte wapentransporten, radio-uitzendingen naar Engeland en vervoer geallieerde piloten. Hij zat vermoedelijk gevangen
op de Weteringschans en later op de Kruisberg bij Doetinchem.

•
POT VAN MBNEER.....
Ala u ziel, afvraagt: .• Hoevt ~I loo, moet Ik geven" . ku
bct , ·olgcnde dcbt.snou u nooit dot,i loten. Taxlcbaulfeurr.
12½ pCt .. kapptnbtdle.odenc 15 pCt .• kellners: 7H pCt ..
scboenpoels«•• 5 <ent per poo r s<hoencn.

(,,Worldnews··).
Maar wat moet nu het tarief zijn voor de Amsterdamse tramconducteurs, die staakten loco onze
iongens naar Indië moesten? Bij ons schiet er voor
hro niet veel meer over.
RADICALE HULP.

•

Aan tald gaat het ,c,prd< o"r de lncflsche kwuue De
conduaJe Is vsn vader:
.. Ja. Ik beu ook baog dat hd mis gaat met lodff."·
W oa,op Plet (S jaar) plotselfng "gt :
"l..1111t de Konl~lo ec dan ook ,ons oaM tot gean met baar

Leeuw:·

ACHTRRLIJK.

.-, 1,,,

(.,Moeder").

•

Hrt la.tematlonale Opvoedlogsbuceau te G enen hedt van
13 i.od~ .,.,..,oord gck<e9cn . op de vraag. of de
noduwgze~s. w-&nntcr zij 111 het huwelijk trtedt. haar !ua~lle kan blljYCD ultoeleo<n, Slechts Lo vqf landen: Austrnl!l.
luland. Nederland. Zuld,Altika en In een deel van Zwlt•
serûond 15 bet de gehuwde vrouw vtcrbodeo ooderwijz«es
te blijvtn of te worden. 1n alle andert 333 slllten bestaat
zulk tCII verbod o !d. NcdcrlMd rtaat hierin teo aclittr bij
Alvhaui.stan. Albull. Argeotlnlf. Betgl<. Bulgarije.

(.,De Waarheid").
Wat is nu achterlijk? Dat je een onderwijzeres,
die trouwt, publieke arbeid laat verrichten, zodat haar huwelij~- en gezinswerk-zaamheden verwaarloosd worden. o( dat je haar (ook tegen haar
wil) zet op de plaats waar ze hoort, in haar gezin'?
\V~ dachten, dat de communisten vooruitstrc'f'cnd
waren, maar ook zij hangen dus dl' arbeidsslavcrnij c:n de gczimontwricbtin~. aan. Inderllnad, het
h~chavingsnivcau van Afghanistan ..... .

•

---3000 MIJL GBWANDBLD.
Er zijn D"il menani In Engeland. dJe :i.:h oJets aaatzekken
van t~kort aan brandstof. ~troom. licht en e.r maar onbe,
:orgd op alt trekken. De wandelaor Bert Couxens behoort
tot dit c:.ategorle. Hij hedt 3000 D1IJI afgewandeld en vond
,dfs oog aan het tJndpunt in Ccoydon een enthousiaste
groep personen om b.tm me.t dtt feit geluk te wen.sen.
Coutcns bult 1ij11 3000 ml1I lengs de 8rlue ku•t ID Il 36
uur gelopen.

(,.Drents' dagblad").
Dat zal gegaan zijn onder het motto: .,Ik iwerf
de wereld rond .... "

•

WtE HET VATTEN KAN, VATTE HET,
De Regering t<kut, d•t IJ, d• nl<ow• 9lutkuodlgc verÎt~udingeo metr dan ooit vAn de. ambtenaren ttn Juistt fn~
stclllng op dt polltlrn vragen vlf> d, dag mag worden
gt<ltL"
I
(Memorie Y80 Antwoord).
Dat 11 «n bàend geluid. W'at xijn we toch uit het lood
geslagen. Benoembaarheid afhenlce1iJk g-ld van polltioke
1nxlch1e.nl DIJ barbaren baddtn toch wd vttl goede dingen.
Onbqirijpell)k. dat we het niet wildtD. aennemtu.

(,,Corr.blad Org. Chr. Onderw.'')

•

De 'll>-Ja<fge Joloann"" BolwQn. ri•tdekhr en chauffeur to
Mrdd~tmno. .,..,, voor dé oorlog bij de N.S.8. gegaan .,,
hi<rlo de !Uflctiel van blolcldd« en propagandist vtnuld.
In 1911 ging hq nlfwlll!g bij bet N.S.K.K. al, cbaufleu, en
•. Sanlta1«", reed lo Bdglf. Pronltcijlc. Polen, Duitsland en
Ruslond en kretg d, rang van Rottenfllhrer.
8.,S<h , dJe get>n raadsman bod. ontktD.dt oa de oorlog bij
d e N .S.B. t• :ijn gebleven .

(.. Het Vrije Volle").
Wat een brave man.
Na de oorlog zal hij wel. bij de 8.S. zijn gegaan.
G
U.DBRS •...•

,-·..,·cnte

T.e:gen ten btottawevecij hl
werd proce.s. . vtrbaal
opg,roaolt wegens de verkoop van hond<rd dozijn luiere
:ondl·r coupurt.s

(.,Parool").
l Jebbcn de baby's geeo proces-verbaal wegens
heling te duchten'?
t'

(,.Frieach Dagblad")

•

ONTWIKKRW MBISJll.
2S Jur. tod.t kunlamaklng BX-ILLSG.ALR WERKER .

(,,De Nederlander"),

Vrijgezellen uit LO cu/of LKP hebben een streepje
voor.

•

INV ASlBSAUIUS.
VRAAG, Gedurende 6 Juni 1913 tot I Meart 1915 "ondergtdol-.cn" wegen• h<t nict-gaoo •I• mllllllll io Duf'"•
lcrljgtgevangcoschap. Krijgt 01n die redu geen lnva•lualorls .
Kao bij bij htt Scbool~<uuc hiervoor r..:btco doen 9tldrn.
of moet hij wachten tot ...... 7
ANTWOORD: lo d• Missive vaa den Minister van O.K.W.
van 7 Augustus 1916 Nr 11259 Afd. LO .. betreffende het
1nvoslcvoon<bot en:. stoot. dat het K.B. betref!eode htt
lnvaslevoouchot ntet toepasselijk b op onderduikers. Ool<.
1n de Wet YOD 23 December 1946 tot "recbt.beutel Ov«·
bdd&peuoaetl" worden de onderduikers old genoemd. U
kunt dexbelve bij btt Scbl>Olbestuur geen rechten doeo
geldtn eo ,uit tuoe!en wachten. of In de ultvo,r!ngsbes1uue..n voor gc:noemdt wet deu acnge.lf:gdlbt:d ,·ooi' onder-duikers g<rrgeld wordt.

(,,Corr.blad Org. Chr. Ónderw.'' )
Ondank is 's werelds loon.
0

•

NAZI'S IN OOSTENRIJK.
De redactie ontving In aanclulllng op bct mig•
weken gtleden gepuoltc"er<ie bericht In dtte rubriek
over de "Flitspuit". rtn Khrljveo van lemaod.
WHrschiJnlijlc. uit Haulem. wiens adre• niet bclr:ud
Is. ZIJ vNroek1 ducn brltfocbrljve.r beleefd opol~uw contact met ous op te oemea .

(,.Times").
Dal is - met vele variaties in 006tenrijk het geval.

heus niet alleen

I'!

~

Geef "De Zwerver" aan een van Uw lteoolssen ter inzage en laat hem(haar)
onderstaande bon Ingevuld zenden aan de administratie van "De Zwerver".
Prins Hendrlkkade 152 Ie Etage, Amsterdam.
Naam,

Adres,
Plaats,

(familie-advalenlie11 pr(/1 f 0./0 p. m.m.)

...c.....

22 Maart zal het 25 jaar geleden zijn dat de Heer
J. HOEFMAN Uan)
en Mevrouw
G. E. HOEFMAN-WIJNANDS
in de echt werden verbonden.
MARNIX
Nog vele jaren hun toewensend:
Amsterdam

HANSJE
Gode dankbaar berichten we U de geboorte van een
welgeschapen zoon en broertje.
We noemen hem naar zijn, op 24 Sept. '44 door
de bezetter neergeschoten, Oom
JOHANNES.
(L.K.P.)
Doetinchem, 13 Maart 1947.
Hareweg 9L
K. TER HORST
A. TER HORST-FAAS
WIMMY en ROELTJE.

~'-!

{Pecsoncel gewaagd en aangeboden pr/J• f OIO P _

i;;-

het-;ooie -Cornwall (Engeland) wordt een keuri~e
chr. hulp in de huishouding gevraagd. Landhuis,
werkster aanwezig. lol. _v._Water~ietstr. 63, Voorburg.
Wie helpt Oud-lil. werker aan betrekking als tractor-chauffeur, Boswachter- Portier of iets dergelijks?
Oud 25 jaar. Gehuwd, G.G., v.g.g.v. Ex-Serg. Infanterie.
Brieven onder No. 185 Bur. van dit blad.

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

Gevraagd voor dfrect in Garage-bedrijf te Den Haag
PRIMA MONTEURS, bekend met tweetact-~otoren.
Bij voorkeur dipt. Ambachtsschool. Loonregeling volgens geldende arbeids-voorwaarden voor Automob.en 6arage-bedrijf.
Br. met voll. inl. plw referentie aan: Fa. Tempo Wa•
gens Import, Z.O. Binncnsingel l G, Den Haag.

--·-

·- ·- ·-- ------- ----------- --··----- ·-

Provincle,
___ - - -~- - -- - - - - - - - - - - - - Ingang abonnement :
---......--- - - -- - - - - - - - Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of btt aanbieding van een po1tkwitantle betaald.
Gironummer 109S88 t.o.v. LO.-LJCP-SUcbllng.
(Doorhalen wat nlet verlangd wordt).
Nluwe aboculementea l:wu1t11 op dke w01wwlge datua IDjjaaa, voer u,vtr de •ummr.r• voo,r<>d,11 •••· .,.,k
111e ttt\lpedta.dr kracht.

___ __ _

Oud-L.0.-c:r zoekt ter ovcrna~e of te huur een klrin.
f!Oed ingericht Houtbedrfjf.
Brieven aan: Boekhoudbureau G. H. Kappers, Groenloscheweg 6. Winterswijk.

- -- SCH.lPPER.
- -- - -

J. TI-I.

Moranl: Arme Musscrt!

H ~c komt vaak voor. dat f"CJ1 v~u1.. btd111g uict e-en pró-tt.Jd"
verlt(!en btt lel Oost<11rijk b~I wa1 beter beeft dan eten
b-,ngerlge Wttfltr dl, In etn concrotratlekamp httlt ge-

_ __

Dil>et•en en Inlichtingen,

H<t ataat VNi. olduJ de Mloutec. dat wat lr. !:,·,cl,~rno
ook hetft ml.dun tljdus de Japaau ~ettlng. deze door
de Datlonalbtlschc ~•ging i,eschou"-d wordt als ten vóor•
v«hter. Mtt dit gtvoelec dtmt rehnlng geboudtn te wor•
Jen.

CHAUPFtma BIJ oe N.S.K.K.

'
ADVERTENTIES

--

-

uit het conccntratielwmp VUCHT, No. CJl ,89 blok
16 .. politiek", 7.ag tich gaa~e met onderstaande per ~oncn in contact:
Il'. FAMILIE CARIS, Vader en 2 zoons uit Li~burg.
vertrokken met het grote transport naar ~ Jan~!.
2c. HANNUS VAN COTEREN, vermocdcl11k uit
Amersfoort, vertrokken naar VUGHT, vantlaar
half .Juni naar het doorgnngslagcr...
. .
Gaarne bedcht omtrent event. overl11dcn of 1u1~t~
adressen.
-----~
Jm~orteur ~technische oliën en vctt~~ zoekt contact met prima wederverkopers voor tiJU producten
in hc>t grhdc land. Br. onde'.:_No. 179 Bur. v. d. BI.
DeVoorzitter v. d. Subcomm.
Friesland van het Bureau Opsporing Oorlogsmisdrijven. gevestigd Zuiderstraat ~. Lce~warden, verzoekt een ieder. die
inlichtin.,.en kan geven met
bctrekki~g tot arrestaties,. huiszoekingen, verhoren en mashandelinircn verricht door
WILHELM RUDOLPH.
deze v66r· l April schriftelijk
te willen verstrekken. zoveel
mogelijk met aanduiding van
plaats, liju, toedracht t:1.1 event.
getuigen.
Wilhelm
Ruclolph.
geboren
• 29-11 · '07 te Kassei. Krim(na)
Sekrc1är bij de Statspola-i:c1 ,
later Staffel-Stnrmscharführer
bij de S.O. und Sipo, was van
18 Sept. 1944 tot 14 April 1945
werkzaam
te
Leeuwarden,
waarvan tot Febr. '45 in het
gebouw van de Spaarbank aan
het Zaailand, daarna in het
Burmaniahuis. Bij afwezigheid •
van den S.O. commandant Albn•cht, fungeerde bij als chef
en was speciaal belast met het afnemen van verhoren.
Bijgaande foto's van R. zijn genomen Febr. 1947,
0
waarbij hij niet in uniform was gekleed.
De Voorz. v. d, Subcomm. B.O.O.M., ~
T. HOLWERDA. ;t
FUSSILADE-PLAATS YUGITT.
De Stichting 1940-'45 deelt mede, dat in overleg met
de Militaire autoriteiten, de f\1$$iladl'-plaats te Vught ;
·s Zaterdags namiddags en
', Zondags
"
voor nabestaanden en vrienden van de aldaar gc:~no::uvelden, toegankelijk is.
Wegens in de omgeving plaats hebbvnde militaire ~
oefoniugeu, kan op de overige da~en niet geg-aran·
deerd worden. dal meo de fUS9iladc-plaats ongebin- i
1
dèr-d lwa ~reiken.
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aar ligt het!
Het woord, wa.irmee ik heb rondgelopen,
tot het bijna een nachtmerrie voor me werd.
Nu wil ik het v6ór me zien in letters, zwart op
wit, door mijn eigen hand geschreven.
Dat woord, in de loop der jaren gegroeid tot een
complex van begrippen, die bij een ieder van ons
de meest tegenstrijdige gevoelens kunnen opwekken en beelden van uiteenlopende toestanden oproepen:
Oorlogsindustrie!
Wederopbouw l
Revolutie!
Arbeill is de bron van alle welvaart!
Arbeid adelt!
Staking!
Armoede!
Vakb•mden l
Ze stormen op ons af, die woorden. Zegt, neen,
roept: ,.Arbeiders!'' en een lawine van kreten en
leuzen zal over U heengaan.
Daar hoeven wij ons niet over te verwonderen.
Herleid tot haar eenvoudigste verschijning is het
simpel "the struggle for lifc".
Deze strijd om het bestaan heeft zich met de oot·
wikkeling der mensheid op allerlei terreinen uitgebreid over verschillende fronten. Maar boven al
deze fronten staat éénzelfde teken... , ...
Dacht U werkelijk toen U het opschrift las, d:tt
De Zwerver" eindelijk eens een politiek geluid
;ou doen horen? Hebt U heus gedacht, dat we er
als blad niet langer buiten k6nden? Lezer. dat is
geen probleem, behoeft het tenminste niet te zijn.
leder van ons heeft zijn eigen politieke mening
en dat is goed.
In deze tijd. nu de achter on, liggende oorlog ons
- " -- Wll
....:frkeT heeft lfe&Cbua uit onze gêcs"fëlijl,;ê-clotmn<·l,
zijn we gaan denken. In die vijf lange jaren zijn
we meer met de dood vertrouwd geraakt dan ooit
tevoren en het grote vraagstuk van ons lev.en_ heeft
zich opnieuw met een beklemmende actualiteit aan
ons voorgesteld. Men schrijft tegenwoordig zo
vaak, dat de mensen uit hun geestelijk evenwicht
zijn geslagen en ik wil de laatste zijn, die dat
ontkent. Maar is ~at gevolg van die vijf jaren enkel negatief?
Ik dring U mijn mening niet op en - dit zij nu
reeds gezegd - ik wil U langs de woorden van
dit artikel niet bewust naar een cliché-moraal
stuwen, maar ik kan het niet anders zien, dan dat
de oorlog met haar geestelijke slagen veel, heel
veel positief resultaat heeft geboekt, en dat %ij dat
nog doet.
In stilstaand water heersen dood en ontbinding.
En een geestelijk leven, dat is ingeslapen bij alle
geestelijke en materiële ellende, verdient de naam
"leven'' niet meer. Totdat het wereldgebeuren het
persoonlijke, eigene kringetje binnendringt _en de
veilige ,cirkel, die om het eigen bestaan 1s getrokken, in honderd stukken breekt ! De steen in
dat stilsfaande water!
En het enige resultaat daarvan zou geestelijke
verwording zijn?
Het is anders. Daarvan getuigen de velen, die, in
de moeilijkste momenten van hun leven, geplaatst
voor geestelijke en lichamelijke kwelling, bun
kracht putten uit een misschien reeds jarenlang
beleden geloof, dat op dàt ogenblik weer nieuw
voor hen werd; daarvan getuigen de vele jongeren, die ondanks de tot in den treure verkondigde
stelling, dat deze generatie verworden is, zich
fel interesseren voor problcmén op allerlei gebied.
Maar deze bewustwording van zichzelf brengt
consequenties met zich mede. Het is ten enen
male onmogelijk, dat iemand, die met zijn volle
persoonlijkheid een principe of idee beleeft, zich
geheel buiten de politiek houdt. Misschien wèl
buiten de politieke partijenstrijd, omdat b.v. zijn
levensopvatting niet in het .kader van een der
bestaande partijen past, maar bij zal altijd belangstelling hebben voor de wijze, waarop de vol·
keren worden geleid, al uit zich deze belangstelling alleen maar in zijn goed- of afkeuring
van een bepaald s}'lltecm. Zijn religieuse of humanii,tischc levewopvatting - of welke levensbeschouwing hij er ook op na mag houden - zal
hem steeds aan bepaalde dingen zekere waar~n

RBEIDERS
doen toekennen en op grond hiervan .i:al hij nooit
het politieke gebeuren volkomen kunnen negeren.
En wellicht is het dit, wat U achter mijn "arbeiders" zocht: een oproerkraaiende titel voor een
nog rcbellerender artikel of een bewijs van het
veredelende, dat in alle arbeid schuilt en waarvan de praktische uitwerking gelijk zou staan met
een (o geliefd woord) .,urgentie-program". Maar
zo'n artikel zou de politieke knuppel in het illegale hoenderhok betekenen, ruwweg gesmeten,
zonder te zien, wie ze raakte.
Neen, en nog eens neen!
Er is veel geschreven over de na-oorlogse taak
van de illegaliteit. In tientallen artikelen hebben
evenzovele schrijvers de voormalige illegaliteit
opgeroepen tot verder strijden. Dat is schoon, dat
is het navolgen waard. Maar boven de problemen
van illegaliteit en zuivering staat het probleem
van de mensheid. De tragedie van een paar milliard mensen, zoals U en ik, denkend en vergetend, lachend en wenend. Een milliocnenleger
in zijn opmars door de tijd, dat vecht en valt,
opstaat en vecht en bovenal werkt en werkt en
werkt. Bewust of onbewust: arbeiders in één
groot bedrijf, bouwcnd aan de toekomst en de
weg waarlangs anderen na ons zullen gaan.
Eu Villl die 111,llio>e.ul,!ll • · i " t·
. · -~ . N' t
alleen uw buurman of di- andere abonné op "De
Zwerver'', maar ook gij! J)e KP-er uit het Noorden zo goed als die slagf'r uit het Zuiden, die om
een of andere reden niet aan het verzetswerk te
pas is gekomen, maar die plotselin_g een vreemde
huivering ervaart als hij er zich mcens van bewust wordt, dat ook ~j ar~eidcr-in-het·p~ot is
co dat ook zijn persoonlijkheid een toon 1s m de
wcreld-symphonie. De LO-leider in het W~st~
met zijn bezonken oordeel en ro!svast calv101~tischc principes, maar ook die leerlmg·?_ank~erker
in het Oosten, die in de volkomen eerluk~e1d van
zijn jeugd meent, dat slechts het commumsme het
geluk aan alle mensen kan brengen.
Jij bankwerker en jij KP-er, jij slager en jij LOleider mede-arbeiders aan het wereldgebouw,
misschien zal ik jullie nooit ontmoeten en krijg
ik de kans niet om mijn mening tegenover die
van jullie te zetten, maar ik voel je aanwezigheid,
want jullie eerlijk geloof in je principes en idea·
lcn raakt alle mensen, dus ook mij. Laat je niet
suggereren door wijsgerige stelsels, dat een oo~log als wij gehad hebben en een vrede, waarm
wij nu leven, je "mens" maakt in de zin van
iemand, die alle geestelijke waarden . overboord
zet en zich uitsluitend voor zijn eigen stoffelijke
belangen geeft. Het klinkt "volwassen", maar het
is niet waar! Jou arbeider-zijn betekent samen
bouwen aan één gebouw. En de zeer scherpzinnige opmerking, dat de Babylonische spraakverwarring, die de verschillende levensopvattingen
moet vertegenwoordigen, de arbeid in het honderd zal laten lopen, is zonder kracht tegenover
de grond, waarop elk positief geloof is gebouwd:
de liefde. Dat was de grondtoon van het lied des
verzets: de liefde tot God van den één, de liefde
voor zijn Vaderland van den ander. En zij, die
zeggen, dat de haat en de haat alleen hen dreef,
weten, dat deze haat slechts voortkwam uit de
belediging, die hun liefde, waarvoor dan ook,
werd aangedaan.
Wij hebben geleerd cynisch te zijn en een advies,
om dat cynisme af te )f'ggcn als een mantel, is
vrij goedkoop, want hd is geen los bedcksel,
maar iets, dat je ~ doordringt. Een enkel woord,
dat zich vermanend keert tegen onze vermeende
wereldwijsheid, kan meer kwaad dan goed doen
en vindt zijn sterkste tegenstander in dat cynisme
zdf. De bestrijding moet komen van jezelf, door
je er van bewust te worJcn. dat je iemand bent.
We hebben een tweede "ik" opgebouwd, star en

koud, en zijn er toen zelf tussenuit geknepen.
Waarom? Uit lafheid, omdat we onszelf niet durven zijn? Zijn we bang, dat we het niet aankunnen? Want dat is het krankzinnige, we wetc:n
beter - niet toegeven natuurlijk - maar we weten beter. Jij principieel verzetter uit de afgelopen oorlog, die nu zo hard schreeuwt en met
duizend dure eden zweert, dat je in een volgende oorlog mee zou "vechten" in de rijen der
collaborateurs en landverraders, je weet wel
beter! Dat doe je niet. Dat kon je toen niet en
ondanks al je ervaringen zul je het weer nic-t
kunnen als je recht voor dat alternatief 1.ou
worden geplaatst.
Maar waarom is er steeds een oorlog nodig ons
die surrogaat-ik te vervangen door jezeH? En
als die dan persé nodig is, waarom heb je er
dan nog één nodig? Ik weet het, jouw moeilijkheden zijn groot, maar die van onzen ecrlijken slager uit het Zuiden, die denkt dat LO Lager Onderwijs en KP kalfspootjes betekent, ûjn ook niet
voor de pocs. Gaan jullie er nu allebei maar bij
7,itten kijken, boe die verwrongen nama:ik-ik van
jezelf door een werkelijk Babylonische spraakverwarring de chaos completeert? Begrijp me
goed lezer - ik zei het reeds eerder - dit i:.
geen schone rede-met-een-moraal van de "Zwer,·1,;r"'-huus;«.. .:.äet wil iel ~öttcbcîdenhdü een
gesprek onder vier ogen :rijn. Misschien zou om
gesprek, als we "De Zwerver" niet als vetbindingsschakcl behoefde te gebruiken, vruchtdragender zijn, want dan konden we zonder omwegen tegen elkaar zeggen: .,Zo denk ik er O'Yer
en wat is jouw mening?" Maar zelfs nu, nu ik
in het geheel niet weet of je rechts of links, Protestant of Katholiek bent, zelfs nu respecteer ik je
mening, als je er maar met de kracht van je
bloedeigen ik achter staat. We behouden ons natuurlijk het recht voor totaal van mening te verschillen, maar wc weten van elkaar, dat eoze
zover uiteenlopende opvattingen gedragen worden door eenzelfde wil om te begrijpen en dat
zij gegroeid zijn uit eenzelfde ontroering, toen
we plotseling zagen, dat er naast ons nog andere
mensen waren.
De neiging bestaat om bij het spreken over dt!
soort idealisme in een toestand te komen, waarb1J
de muziek van Wagner slechts ontbreekt om ons
b.v. den nationaal-socialist zeer na te doen zijn.
In de Noorse verzetsroman ,,Engelandvaarders"
zegt een der hoofdpersonen, dat bij den Duit~en na•
tionaal-socialist ziet als een klein mannetJe, dat
zich boven op een donkere berg waant, .~lle~!1
middenin storm en regen en donder, terw1JI h1J,
zwaaiend met zijn vuistjes, het geweld der natuur
probeert te overschreeuwen: ,,ik._ ik !''
De heldentheorie dus. De tragedie van een mens,
die moedwillig de ondergang zoekt om zich daarin éénmaal dronken te drinken aan zijn eigeu
epos. Staal en vuur, bloed en rotsen, met als schone
versiering de klanken volk en vaderland.
Dat mannetje zal na zijn roes een zware kater
hcbbtn, want hij denkt, dat hij alleen in de w~reld is. Al zijn theorieën over lotsverbondenheid
en volksgemeenschap zijn' namen voor dranken,
waaraan hij uiteindelijk zichzelf poogde te be~
drinken.
.
Het is geen originele opmerking, m_aar ook hier
is het: niet "ik", maar "gij" en "wij".
Onszelf zijn ....
Onszelf zijn, niet omwille van onszelf, maar om. ..
wille van de anderen.
Arbeiders-in-het-groot ~at doe.n we? .Vf•e ztJD we?
Zijn we kleine mannetJes, die solhc!terf naar
een hoofdrol in een of ander hcldcndaeht.
Zijn we lcvenlo1e karikaturen van onszelf?
Zijn wc daardoor - bewust of onbewust - saboteurs in het Jrote "wercldwerk"?
Arbeiden-in-bel-groot, er wacht wukl
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DE MEER" \

HAD Z'N REÜNIE
Reünies, ik ben er gek op. Ook al heb ik
er zo langzamerhand al heel wat meegemaakt. Maar een reünie in de stre-ek,
waar Je zelf illegaal onder de illegalen
was, dat blijft toch altijd nog ,,Je van hèt".
Zo mocht ik Woensdag 19 Maart in ,,De
Landbouw" te Hoofddorp onze Jongens
uit de Meer en de Bollenstreek, uit het
Veen en van de Westeinder weer ontmoeten, al of niet vergezeld van hun vrouwen of meisjes. Daar waren ook onze
onmisbare koeriersters, al of niet getrouwd met een KP-er.
Wat me nu het meest getroffen heeft op
die Meerse reünieî
Dat was ongetwijfeld de wijze, waarop
allen zich als ordelijke na-oorlogse burgers gedroegen.
De kerels, die vroeger met pakken bonkaarten sjouwden en briefjes van honderd uit hun portefeuille toverden als
een goochelaar de konijntjes uit zijn hoed,
stonden nu braaf in de rij bij het tafeltje
aan de ingang, waar Joop als tol drie papieren guldens, een boter- en een vleesbonnetje eis~e.
En zoals men z'n hart in Zierikzee kan
verliezen. zo verloren we deze da~ in
Hoofddorp
weer
onze
"burgerlijke
naam".
O:ize vriend Van Beieren, die zich later,
wegens z'n functie bij het AVM (de illegale voedselvoorziening) De Zaaier liet
noemen, stond op het podium. Nu ben je
meestal nog niet jarig, als je met zo'n
baan opgescheept wordt. Maar hij was
het toch werkelijk wèl. En het was nog
wel z'n vijftigste. die hij vieren mocht.
We hebben hem en z'n vrouw, maar ook
onszelf gefeliciteerd. Want het Is toch
wel een gelukwens waard, wanneer een
organisatie een voorzitter heeft, die z'n
verjaardag in haar midden wil vieren.
Wat gaat er zo'n dag veel in je om.
Er is zoveel om verheugd en dankbaar
over te zijn.
Maar ook. hoe diep kunnen de herinnering en de weemoed zijn, wanneer je
denkt aan de plagJsen. die leeg_ bleven.
We hebben het niet vergeten, gelukkig.
En er Is werkelijk niet alleen i-:i de mlnuut stilte, welke in acht genomen werd,
aan gedacht.
Nadat De Waard, als financier beter bekend als Van Westen, met enkele astronomische cijfers gegoocheld had, waaraan hij toevoegde, dat dit nu het financieel verslag was, volgde de bespreking
der ontworpen statuten van de op te
richten "Reü-nistenvereniging van de LOLKP Haarl.meer en omgeving", welke
de onderlinge band wil bewaren door
een minstens eenmaal per jaar te houden reünie, jaarlijks op de Nationale
Herdenkingsdag de gevallenen te herdenken en toezicht te houden op de
verzorgi•ng van graven en monumenten.
Ook de echtgenoten der oud-LO-ers en
KP-ers konden tot de Vereniging toetreden, waarvan dan ook op ruime schaal
gebruik werd gemaakt, zodat reeds een
12S-tal leden werd ingeschreven.
Bij acclama:ie werd de jarige De Zaaier
tot voorzitter gekozen. Voorts werden,
eveneens bij acclamatie Joop, Cor v. d.
Meer, Flip van Velzen en Van Westen
t,n het bestuur gekozen.
Onze oude Districtsleider, Cor v. d. Meer,
wees nog op de plicht, welke wij ten
aanzien van de Stichting 1940-'4S hebben,
waardoor nog een zeventien-tal nieuwe
contribuanten gewonnen konden worden.
In de pauze werd een verloting gehouden om de kas te stijven, waarna men
zich aan een broodmaaltijd verenigde.
Des avonds trad het gezelschap "De
Grabbelmand" op, dat helaas niet ln alle
opzichten een onverdeeld succes was.
Gelukkig was er na dit optreden nog gelegenheid te over om in gepaste vreugd
de avond te beëindigen.
Al met al mogen we wel zeggen, dat deze reünie in "de Meer" naar meer
smaakt,
AD.
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nkele weken geleden arnveerdç ik op één
der herstellingsoorden van de Stichting
van die naam1 ), teneinde herstel te zoeken
voor mijn gezondheid. Ik werd door de directrice
een zeer gezellige en comfortabele zitkamer binnen geleid, waar de aanwezigen zich bezig hielden met leerbewerking, schaken en lezen.
Na mij te hebben voorgesteld, werd ik door enkele
verpleegden ingewijd in de geheimen van het huis,
waarbij mij werd verteld, dat de meeste patiënten
.,kneusies" waren.
Een half uurtje na mijn aankomst werd de maaltijd opgediend. Ik werd aan het hoofd van een
tafel geplaatst, waarvan aan de linkerzijde Herman en Cor en aan de rechterzijde Arie en Roel
zaten. Tegenover mij zat een van de oudere
patiënten.
Het is niet mijn bedoeling een relaas te geven
van de opeenvolgende gebeurtenissen, maar ik zal
mij beperken tot enkele grepen uit hetgeen ik hier
waarnam, hopende U een indruk te geven van
de sfeer, die heerst in een herstellingsoord voor
oud-illegale werkers. Het beste kenmerk van deze
sfeer is de humor, die een barometer van de
sfeer is.
Ik heb in jaren niet zo gelachen als hier. Gelachen, zoals je alleen maar kunt lachen onder
mannen, waarbij de aanwezigheid van enkele meisjes. n.l. onze weldoensters, de vreugde slechts
verhoogt, omdat zij natuurlijk vaak het mikpunt
zijn.
Ik zal proberen U van deze kostelijke humor te
laten meegenieten en hoop, dat mijn pen in staat
is, het juiste effect te benaderen.
Toen ik na enige tijd geen vreemde meer was
voo'r mijn huisgenoten, kreeg ik bij stukjes en
beetjes hun geschiedenis te horen.
.
Herman is oHicier. Hij is geheel verlamd geweest. Hij kan ook nu nog bijna niet lopen of
iets beetpakken en spreekt heel langzaam. Dat
wekt op het eerste moment het vermoeden, dat
zijn verstand minder goed in orde zou zijn. Maar
Herman heeft een goed stel hersens en is zeer
gevat, zoals ik al gauw merkte.
Zijn verlamming heeft hij opgelopen door een klap
tegen zijn achterhoofd met de kolf van een geweer, toegebracht door een S.D.-er. ,,En .... daar
kon ik .... niet. ... tegen," zei hij laconiek.
Cor werd bij een crossing, waarbij hij belangrijke
papieren overbracht, door een granaatscherf in
zijn hoofd getroffen, waardoor een been en een
arm gedeeltelijk verlatPd werden. De papieren
werden gered door zijn mede-crossers. Hij zit zich
nu elke dag ijverig te oefenen om weer het ge·
bruilc over zijn hànd te krijgen.

Roel werd, spoedig na .mijn komst, als genezen
ontslagen. Geen wonder, dat hij de laatste dag
in een uitgelaten bui was. Hij ging o.a. allerlei
gekke gezichten tegen Herman zitten trekken, wat
hem een nogal imbeciel uiterlijk gaf. Herman keek
hem een poosje aandachtig aan en zei: ,.Die ...•
is .... genezen!" Schudde toen meewarig het hoofd
en ging verder: ,.Toch .... jammer .... hè .•.•
Het ging .... nou .... net .... zo .... goed ••..
met 'm."
Een van de laatste avonden, dat Roel bier was,
hield hij een inleiding over het onderwerp: ,.Ia
God een Vader?"

IN EEN

Roel is gereformeerd. Ik vond het een gewaagd
onderwerp in een gemeenschap als de onze, want
men treft er aanhangers van de meest uiteenlopende politieke en godsdienstige richtingen in
aan: Communisten, Anti-Revolutionoairen, RoomsKatholieken, Vrijdenkers, enz.
· Het was dus niet te verwonderen, dat er, toen
de inleiding was geëindigd, een hoogst interessant debat ontstond. Hieruit bleek mij eerst recht.
hoe goed de onderlinge verstandhouding bier is.
De avond verliep, als ik het zo nog eens mag uitdrukken, in de "illegale sfeer".
Arie is voormalig zeeman, oud-stroper en berucht
om zUn rake en komieke opmerkingen. Tijdens
de bezetting werd hij gearresteerd voor het opblazen van sooorwej?Tails. Hij is de verzorger van
onze hond. Dit hondje is. met een kleine variatie
vanwege het verschil in afmetingen, genoemd naar
den .e;ewezeo àirccteur van de Stichting en heet
dus Wieltje. Als Arie erg kwaad op hem is, noemt
hij hem ook wel Van der Wiele.
Op een avond, nadat een leeraar van een lyceum
een voordracht had gehouden over het bekende
toneelstuk van Bernard Shaw: De Maagd van
Orleans., vroeg het dochtertje van onze sociale
verzorgster, dat bij de voordracht aanwezig was
geweest, of Wieltje al pootjes kon geven. Arie
stond met zijn schele ogen onbestemd in de ruimte
te sturen. En was hij nu noir maar gewoon schl'el,
maar hij kUkt scheel naar buiten. Op de gestelde
vraag antwoordde hij vlot, zoals hij op alle vr:1gen "vlot antwoordt: ,,Hai kin al aorepelschille
auk.
Door den dokter is een werktherapie ingesteld,
waardoor ook een groep houtbewerkers aan het
werk is gezet.
Carla ging koffie inschenken en vroeg aan Herman
of de houtbewerkers in de garage waren. Nu moet
je zoiets nooit aan Herman vragen. want don
weet je vooruit. dat ie een antwoord kriitrt als
Carla in dit geval: ,.Ik ben .... geen .... helderziende."
Tot een paar anderen, ·die om het antwoord zaten
te ~iebelen. richtte hij de vraag: ,,Of ze wat met
mekaar hadden."
We hebben verleden week een piano-concert gehad op een Brückner-vlet11?el, die specinal voor
dat doel uatis ter beschikking was gesteld dllor
een mu1-iekinstrumenten-h;,ndel. Er werden w~rkrn
gespeeld van Beethoven, Chopin, Fauré en Rave!.
Mooie avond.
Na afloo-p liwam natuurlijk de crittrt"'" to! , o:a.-virn
een beroeps-musicus, die bier ook verpleegd
wordt. Ook critick uit de minder deskundige
regionen der muziekminnenden, waaruit ik het
volgende opving:
Hoc vond ie de pianiste?
0, wel aardig, maar ze was een beetje hees.
's Avonds, toen de meesten al op bed lagen, roept
Ger: ,,Hé, jonges, kaak nou es effe", en trekt
Floor voor het voetlicht.
Voor onze ogen vertoonde zich Floor in een gele
pyama met een blauw linkerbroekspijp. Deze
kleurencombinatie en -verdeling, die wel in verband zal staan met de textielschaarste, werkte
niet weinig op onze lachspieren. Het effeet werd
nog verhoogd door het grijnzende mannengezicht
boven de kinderachtig aandoende pyama.
Ik heb gesprekken gehad met mensen, die vier en
een half jaar in een concentratiekamp hebben gezeten, o.a. met Karel, een bekenden figuur in Amsterdamse worstel- en wielrennerskringen. In de
worstelsport heeft hij het zelfs eens tot kampioen
gebracht.
,
Het was een sober en somber relaas. Een relaas
van ellende, ontbering en dood, waarbij het woord
honger steeds weer met grote, grauwe letters naar
voren kwam.
En Dirk, die mij vertelde, dat hij, bij de komst van
de Amerikanen in het kamp, al tussen een stapel
lijken lag en alleen nog maar de aandacht krn
trekken door een Amerikaan bij zijn broek$piJp
te .pakken.
Dirk en ik hadden Joop naar de trein c{ebrac-bt
Terug moesten wij om beurten in het invalidewagentje, want zo'n vervoermiddel kun je niet
anders besturen of je moet er in zitten.
De tweede helft van de terugweg moest Dirk er
in. In het begin slingerde hij een beetje, maar
het ging allengs beter.
,,'t Gaat nou goed, hè", zei hij en meteen ging hij
in de bocht met zijn recbterwiel over een gr:ite
hoop sneeuw, zodat hij bijna een buiteling maakte.
Dit werd alleen verhinderd door mijn krampachtige pogingen om het geval in evenwicht te
houden. Alleen mijn zorg voor het wagentje weerhield !DJ] {:r van hem te laten buitelen.
Als Herman het zo in zijn hoofd krijgt, gaat hij
die leden van onze kleine gemeenschap, die daarvoor in aanmerking komen, uitsclielden voor ,.vuile
communist" of iets dergelijks.

'
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HERSTELLINGSOORD
.,Heb je al geboord", zei Arie op een keer tcgt>n
me, .,dat Herman ook communist· is gewordi-:n?
Dat is ook wat met die communisten, hoor! Ik
ben wel ist, maar geen communist. Ik ben alleen
maar egoïst. Ik voel meer voor het ideaal van
Gbandi. Iedereen z'n eigen huisie, met een akkert je en een paar geiten. Je mot 's op het Kremlin
gaan staan en zeggen, dat er ook een stukkie van
jou bij is. Dan hê je meteen z6'n oog". En hij
duidde ter hoogte van zijn rechteroog de afmetingen aan van een onder de maat gebleven
voetbal.
Op een Zondagmiddag had Herman een slechte
bui en ging daarom naar bed. Met eten~tijd werd
hij uitgenocligd aan tafel plaats te nemen, maar
hij weigerde.
Daar Herman zich, evenals allen, aan de regels
van het huis dient te houden, kreeg bij dus geen
eten. Maar om half negen kreeg de ,lirectrice
medelijden• en zei dat tegen ons. Het was een
moeilijk geval, want om nu zonder meer aan
nukken te gaan toegeven, was eigenlijk wel een
beetje te veel gevraagd: Ik stelde toen voor het
eten door een van ons te laten brengen, iogeoaamd
buiten medeweten van de zuster. M.i. was dit beter
voor haar prestige.
Dit voorstel vond algemeen bijval en wc-rd daarom door een onzer in een daad omgezet Deze zei
tegen Herman, dat hij er tegen niemand iets ,ver
moest vertellen, omdat het eten gestolen was.
Da's "ouwerwets", vond Herman en at zonder te
bedanken het bord rijst leeg.
Volgende dag aan tafel, waaraan nu Herman ook
weer mede aanzat. Directrice, tegeJ) alle aanwezigen:
"Ik heb gehoord, dat Herman gisteren toch een
bord rijst heeft gehad. Wie heeft hem dat gebracht?"
Herman: .. Niet. ... zeggen .... hoor!"
Jeroen: ,.Wat krijg ik als ik het zeg?"
Directrice: .,Een gebakken ei."
Jeroen: ,,Dat is te weinig."
Herman en Cor zaten geheimzinnig met elkaar
te fluisteren, waarbij zij gezichten trokken, die
zelfs Buziau in zijn beste dai:en eer zouden hcbhcn
aangedaan.
Herman: ,,Zuster, wat1krijg ik als ik het zeg?"'
Dirc;ctrice: ,.Fen gebakken ei."
Herman: ,.Hij heeft het gedaan." Wijst op Cor.
Directrice: ,,Heb jij het ,:edaan, Cor?"
Con .,Ja Zuster.'' (Hij-had het hdemael niet gedaan).
De directrice was nu in een moeilijk parket. Zij
had nahmrlijk verwacht, dat niemand als dader
zou wordc:n aangewezc.n. Maar ze had een ei beloofd en kon daar nu niet meer onderuit.
Na dus Cor een behoorlijke uitbrander te hebben
gegeven. ging zij een ei bakken.
.. Dat dacht.... ik. .. ook", zei Herman..... .
en Cor .... krijgt ..... de helft."
Ger vond het niet eerlijk, omdal Cor het niet
gedaan had. maar Herman antwoordde: ,,Nee •...
dat weet' ik.... maar Cor.... krijgt.... ook
maar. . . . een half. . . . ei."
Op de avond van de verjaardag van een van de
oudere patiënten werd een cello-concert gegeven
door Dirk, den musicus. We hebben genoten. Bij
het stemmen van piano en cello maakte Dirk de
opmerking, dat de piano "laag stond", waarmee
hij natuurlijk de stemming van het instrument
bedoelde.
Arie, die de dingeo nog wel eens te letterlijk opvat, was er als de kippen bij om te vragen: ,,Of
er misschien geen bankie onder kon worden gezet."
Arie is iemand, die nooit met zijn mond vol tanden staat.
Hij zat een keer in een onmogelijke luie houding
in een dito stoel, met zijn benen op een pianokruk. Op mijn vraag, o~,ibij wel makkelijk zat,

,Aalten in Bezettingstyä'
door B. de Joode; uitg. De Graafschap.
Het plaatselijk Gedenkboek, dat de heer De Joode over zijn woonplaats Aalten
schreef, is niet in de eerste plaats een verzetsboek. &et wil een zo volledig mogelijk
beeld geven van alle gebeurtenissen, welke gedurende de bezettingsjaren in Aalten
plaats vonden. Daarbij wordt het verzet niet vergeten, doch het domineert ook
zeer zeker niet.
De schrijver heeft zijn taak zeer consciëntieus opgevat. Bij o.ngeveer zeventig personen
beeft hij inlichtingen gevraagd. En daar waren er bij, die over waardevolle dagboeken beschikten. Zodoende slaagde de heer De Joode erin in grote trekken te
schetsen, wat er zoal in zijn woonplaats plaats vond. Daarin is zeer veel interessants,
met name voor de inwoners, die er precies in kunnen lezen, welke huizen bij een
bepaald bombardement werden geraakt, wie er het leven bij lieten enz.
Wanneer het boek zich daartoe zou beperken, behoefden wij het op deze plaats niet
te bespreken. De schrijver doet echter meer. Hij vertelt ons ook van het vele werk
in deze gemeente voor de onderduikers verricht. Aalten was immers het "ondcrduikersparadijs". Het dorp telde, volgens den schrijver, in het laatste jaar van de
oorlog 2500 onderduikers, waarvan er 16 à 1700 vreemdelingen waren. Vele plaatsen kunnen in dit opzicht Aalten als voorbeeld nemen. Bovendien echter werd er
aan deze onderduikers ook op geestelijk terrein buitengewoon veel zorg besteed. Een
apart hoofdstuk: .,Het Kerkewerk" verhaalt daarvan zeer veel wetenswaardigs. Ook
de geschiedenis van de Aaltense Knokploeg wordt, zij het zeer bekoopt. weergegeven.
Al zijn er kleine correcties, welke we hier en daar zouden willen aanbrengen, in 't
algemeen mag met voldoening geconstateerd worden, dat de schrijver het werk onzer
organisatie hier op volkomen bevredigende wijze y.reergeeft.
Aan één ding echter hebben wij ons geërgerd. De schrijver is zeer accuraat en streeft
overal naar zo groot mogelijke volledigheid. Zo m:cmt bij achter in zijn bock lijsten
op van omsrekomen personen. Daarbij worden met name ook genoemd de omgekomen
Aaltense NSB-ers en Oostfrontstrijders. Van de 34 naar Polen weggevoerde Joden,
die niet terugkeerden, noemt hij echter geen enkele naam en volstaat hij met het
getal te noemen. Als de schrijver tot een lijst van 96 omgekomen Aaltenaren komt,
waarom deze niet aangevuld met die der Joodse landgenoten? Ze hore~ er t?eh
ook bij? Meer althans dan die Aaltense militairen en die uit Aalten afkomstige Duitse
militair.
Overigens alle lof voor dit werkje, dat ieder Aaltenaar of oud-Aaltenaar ongetwijAD.
feld met genoegen zal lezen.

antwoordde hij: ,,Ja, maar ik moest alleen nog zo
dronken zijn dat ik aan m'n schoonmoeder zou
vragen: ,.Heb ik met jou niet in de klas gezeten?"
(Dit laatste· is alleen bestemd vooi: ~ann.cn).
Dt: geneesheer-directeur van onze mrichhng houdt
ontlcr de patiënten grocpssarncnkomstL'n, waarn.m
ongeveer tien man tegelijk dcel~emen. Op deze
bijeenkomsten worden alle mogcl1Jke onder~erpen
besproken, die het bespreken maar waard 2110. De
dokter vertelde. dat dergelijke bijeenkomsten. voor
het eerst werden gehouden tijdens de oorlog m de
Engelse en Amerikaanse legers.
Op zo'n bijeenkomst kwam het ter sprake, dat
onze directrice nodig eens vacantie moest hebben, '
omdat ze al in geen zes weken een vrije dag had
gehad. en dat ze er de laatste dagen slecht uitzag. Ze gunt zich gewoon geen rust uit zorg voor
ons. Ze is werkelijk dag en nacht in touw.
We waren het roerend met elkaar eens, dal ze er
nodig eens uit moest.
De directrice kwam op dat moment binnen en de
geneesheer-directeur deelde haar mede, da_t de
vergadering had besloten haar met vacantte te
sturen. Een staaltje democratie, lezers.
Die middag aan tafel sloeg ze Herman wat as van
z'n moU\\I en draaide zich daarna meteen om naar
een ander, die haar zorgen behoefde.
Herman keek naai haar met een verontwaardigd
gezicht en zei tegen haar rug: ,,Waar .... bemoei
je. . . . .ie. . . . mee?"
De zuster keerde zich weer naar hem toe en
vroeg of bij wel durfde als zij met haar rug naar
hem toe zat. Maar op hetzelfde moment, dat ze
zich omdraaide keek Herman met een vernietigend gezicht naar Cor, alsof hij hem bedoeld had.
Loc, die gedurende zijn verblijf hier, i_ntie~e betrekkingen heeft aangeknoopt met ,F1ent1e, een
onzer weldoensters. kwam de zitkamer binnen.
Hij werd welkom geheten door Herman met: .,Zeg
.... Romeo, . ... waar .... is .... Julia?"
Het is niet bepaald een origineel idee over de
deviezen-kwestie te gaan scffrijven. Maar het geval van Loe dwingt mij er toe.
Loe is tijdens zijn verblijf in een concentratiekamp een· been kwijtgeraakt. Hij is inmiddels hersteld en kan een betrekking krijgen. Maar het
wachten is op een kunstbeen. En dat kunstbeen is
er, alleen niet bij Loe. Het is "ergens in Nederland", maar het mag niet worden vrijgegeven met
het oog op de deviezenbepalingen. Hoe dat kan
weet ik niet, maar ik weet wel, dat er landgenoten zijn, die met een sigaar als een Zeppelin
in het hoofd, met twée benen achter het stuur van
een auto van tienduizend gulden liggen, die géén
illegaal werker waren en die ook geen kans lie-

pen een betrekking te verspelen, zonder auto.
Tot slot wil ik U Arie als poëet doen kennen.
Hij voelt echter alleen voor poëzie van de volgende soort:
"\Vat HiUcr was onder de schurken,
Is een komkommer önder d'augurkcn.

or dit:

Wat Hitler was onder de vorsten,
Is Unox onder de worsten.

En:
Wat een knax is onder de worsten,
Was Mussert onder de vorsten .
Ik vind het werkelijk jammer, lezers, dat U hier
allemaal niet eens een kijkje kunt komen nemen,
want ik ben niet in staat U de gebeurtenissen zo
werkelijk levend voor ogen te stellen als ze zijn
en U mist natuurlijk ook de mimiek van de
auteurs.
Een volgende keer hoop ik U nog eens iets te
vertellen over de gebeurtenissen in ons herstelCOEN. •
lingsoord.
1)

De Stichting 1940-'45 beeft de werkzaamheden op dit terrein namelijk aan de Stichting
Herstellingsoorden voor oud-illegale werkers overgelaten.

Betaling

ABONNEMENTSGELD
Met het nummer van 5 April a.s. gaat
het tweede kwartaal van de Je Jaar·
gang in.
Wij verzoeken onze abonnG-'s het verschuldigde aBonnementsgeld ad f 1,50
voor dit kwartaal op onze girorekening
No. 109588 over te schrijven of eYen.
tueel per postwissel te willen voldoen.
Tot 10 April ontv angt U hiertoe ge.
Jegenbeid. Na die datum :zullen wij per
kwitantie over dit bedrag, v erhoogd
met 20 cent lnc:a11okosten, beac:blkken.
DE ADMINISTRATIE.

bestek van dit artikel daaruit een uittreksel te
geven. Onvolledigheid in deze zou onjuistheden opleveren. Belangstellenden kunnen, zodra
het jaarverslag in druk is verschenen {2e helft
van April), te allen tijde inzage daarvan krijgen aan de diverse Stichtingsbureaux.
Over de herkomst der financiën het volgende:
Van de aanvang af kreeg de Stichting van het
Nationaal Steunfonds de faciliteiten al e kosten voor noodzakelijk levensonderhoud van onder het Stichtingsstatuut vallende personen te
declareren. Toen vervolgens de Rijksbureaux
voor de verzorging der Oorlogsslachtoffers in
functie kwamen, werd met de Directie van het
C.B.V.O. een regeling getroffen, volgens welke
de behandeling van de verzetsslachtoffers volleàig aan de Stichting werd tûevertrouwd.
De betrokken uitkeringen worden door de
Stichting ~an de C.B.V.O. in rekening gebracht en -de aanvankelijke regeling met het
Nationaal Steunfonds werd hieraan aangepast.
11 De
wet op het Rijkspensioen bevindt zich in
een vergevorderde staat van voorbereiding.
Met het oog op de onzekerheid ten aanzien van
Vorige weck plaatsten wij het eerste deel
de financiële eisen, die aan de Stichting ge, van het Jaarverslag der Stichting in besteld zouden kunnen worden en t.a.v. de uit. knopte vorm. Hieronder laten wü het
eindel~jk èloor de volksvertegenwoördiging va5t
slot daarvan vo_lgen.
RED.
te stellen Rijksbedragen voor de verzetsslachtoffers, werd het gewenst geacht over te gaan
7. Geldelijke. bijstand. Deze wordt in principe
tot het aantrekken van eigen middelen. In dit
al-leen dan door de. Stichting gegeveor wanverband wordt dan gewezen op de in de week
neer de financiële nood een gevolg is van het
van 25-31 Augustus 1945 gehouden in:r.ameverzetswerk van - den gevallen kostwinner of
van de verzorgde zelf en beperkte zich in de \ lià.gsaétie en op. de herdenkingsplechtigheid in
het Stadion te Amsterdam, waarvan de baten
verslagperiode als regel tot de uitkeringen voor
aan de Stichting 1940-1945 ten goede kwanoodzakelijk· levensonderhoud. In gevallen
men.
waar geen uitkering door de Stichting gegeven kan worden, blijft de mogelijkheid,
Vermeld worden verder de gedurende de vijf
dat door bemiddeling van de Stichting andere . laatste maanden van de Terslagperiode getrofinstellingen in de nood voorzien. Zo kan in
fen voorbereidingen van de actie, welke haar
gevallen van materiële schade bemidd~ld worhoogtepunt zou bereiken op 5 Mei 1946 en in
den bij de Schade-Enquête-Commissie om tot
het bijzonder ten -doel had om door de w~rspoe-dige -vaststelling van het bedrag der
ving .van contribuanten d~ Stichting geregdde,
schade te geraken.
_jaarlUks terugkerende inkomsten te verzckePeriodieke uitkeringen voor noodzakdUk le- . ren. Met dankbaarheid wordt tenslotte ge-·
vensonderhoud kwamen in eerste instantie ten
waagd van de uitstekende medewerking, bij
goede aan weduwen en wezen ' en blijvende invoormelde actie ondervonden vanwege den Mivaliden, maar daarnaast z~jn nog andere groeQister van Financiën en van de zijde der PTT.
pen, die voor bUstand in aanmerking kwamen,
TOON.
zoals:
studerenden, die hun studie afbraken en thans
niet meer· b~j machte zijn de studiekosten zelf
MEDEDELINGEN
te dragen, zU, die ziek uit het concentratiekamp gekomen zUn en z~i die, pas uit Duitsland
I. Zeven weken naar Denemarken.
teruggekeerd, moeite hadden opnieuw een
Op uitnodiging van het Deense Rode Kr~~s ~a·l
plaats in de maatschapp~j te vinden.
de Stichting een groep van ongeveer v1Jfhen
De laatste groép is uiteraard voornamelijk in
dames en vijftien heren kunnen formeren voor
de maanden na de beV'rijding geholpen.
een verblijf van zeven weken· in Denemarken.
Interessant zijn enkele cijfers, die in dit verVoor deze uitnodiging worden de volgende
band worden· genoemd. Zo werd in de maand
eisen gesteld:
October 1946 aan periodieke bUdragen voor le1. Betrokkenen mogen niet jonger dan 25 en
vensonderhoud uitgekeerd f 614.852.40.
niet ouder dan 35 jaar zijn.
Hiervan kwam ten goede aan:
~- ZU mogen niet lüdende zijn aan een beWeduwen en wezen ... .,. ...... · f 510.941,H
smettelijke ziekte of kort geleden een beIn:validt1n
. . . . . ... . . . . . .. . . . . ,, 60.•178,05
smettelijke ziekte gehad hebben.
Studerenden
. . . . . . . . . . . . . . . . ,, 20.981,30
Overbruggings_gevallen . . . . . . . . . ,, 22.451,64 3. Zij mogen geen patiënt zijn.
(waaronder begrepen. _scholing, herscholing en
In aanmerking komen personen, die bv. pas
omscholing). ..
, ;,
ontslagen zijn uit een herstellingsoord en
In totaal waren die maand in Yerzorging: 4381
nog niet geschikt z~jn om direct aan de . arpersonen. r
beid te gaan, of wel niet verpleegd zijn in
een herstellin~soord, maar dringend behoef8. ,r Vaca~tiekam/Jeh. De· gelegenheid, die, de
te hebben · aan · enkele maanden verblijf in
Stfchtin·g aan omstreeks vijftig weduwen van
een rustige, gezonde omgeving onder dokgevallen verzetsmannen kon bieden om geduterstoezicht,
rende een week, .e en gezamenl~jke vacantie door te 'brengen ·in een kamphuis . te Soesterberg,
Gegadigden dienen zich zo spoedig mogelijk te
hleek van grote morele waarde. Het resultaat
melden op het Districtsbureau der Stichting.
van de eerste ' kampweek in April 1946 was · De in áanmerking komende dames zullen midaanleiding om nadien de werkzaamheden op
den Méi naar .Denemarken vertrekken, de in
dit terrein aanzienlijk uit te breiden.
aanmerking komende heren in de zomermaanden.
9. Herstellingskampen Buitenland. Uitnodigingen uit Denemarken en Zwitserland, om
f>1I. district zal beide malen 1 persoon kunjonge verzetsstrUders tot herstel van krachten
n.~n worden uitgezonden.
te ontvangen, schiepen voor plm. 250 mensen
II. Genezing.
de mogel~jkheid van een verblijf van vier tot
z~s weken in het buitenland onder "vooroorIn "De Zwerver" van 15-2-'47 werd in deze rulogse omstandigheden".
briek medegedeeld, daJ: de Stchting HerstelNa aldus een overzicht te hebben gegeven van
lingsoorden nog een aantal plaatsen disponide werkzaamheden, wordt een en ander verbel had voor niet-t.b.c.-patiënten. Verzocht
teld over het organisatoris-che gedeelte, waarwerd aan een ieder, die in aanmerking wenste
uit wij het_ volgende lichten.
te komen voor opname in een der sanatoria,
dit ten spoedigste op te geven. Dit verzoek
841 Plaatselijke besturen, vertegenwoordigd in
hàd slechts weinig nieuwe aanmeldingen tot
17 districtsbesturen, die elk een lid van het
gevolg.
Hoofdbestuur aanwijzen, vormen met de laatBetekent dit, dat er geen patiënten meer zijn,
sten het bestuurscollege van de Stichting.
dan stemt het tot bl~jdschap, doch betekent het
Hoofdbestuur en elk der districtsbesturen bedat ze er wel zUn, maar de weg naar de herschikken voor de uitvoering der door hen gestellingsoorden nog niet hebben gevonden, dan
geven aanw~jzingen over een bureau met gesais het erg jamme~.
larieerde medewerkers. Alle andere functies in
de organisatie worden geheel belangeloos verVoor hen is er nog één kans, door zich onverricht.
wijld aan een der Stichtingsbureaux, voor opTenslotte wordt onder het hoofd "Geldmiddename te melden. Na 1 April zullen de poorten
len" de financiële zijde van het Stichtingswerk
van enkele sanatoria waarschijnlijk worden gebelic;ht. Hçt. is niet doenlijk om binnen he.t _ sloten.

Jaarverslag der Stichting

4:

1

•

·----~-------~-------~----~~~~----

PILOTEN C
5 ;-

THUISVAA.RT

N

a twee dagen rust in bevrijd gebied, verkwikt door
prima Geallieerde legervoeding van een samenstelling,
welke zij in jaren niet meer hadden
gekend
en doortrokken
van de nicotine der talrijke Engelse sigaretten, moesten Kees en
Max zich tegen het vaUen van
de duisternis gereed houden voor
vertrek. Het was roe~emoezig
in het zaaltje van hotel 11 Centraal" te Làge Zwaluwe, want
er zouden die avond niet minder dan een doz~in kano's "zee
kiezen". De opvarenden waren
allen druk bezig zich klaar te
maken voor vertrek. Naast Kees
en Max waren er nog enkele
pilotencrossers van Giessendam
en Hardinxveld, enige koeriers
van · de groep "Albrecht" en een
paar sectiecommandanten van
het :Str~jdende Gedeelte der B.S.
uit 'de Alblasserwaard, die een
aantal cursussen in Brabant hadden doorlopen.
Dit hele gezelschap zou straks
vam,1it het Bollands Diep de
Nieuwe Merwede weer op-koersen. De laatste sigaret werd gauw
nog aangestoken, want straks zou
zulks verboden zijn voor enige
uren. Haast onmerkbaar voor
anderen, verkeerde toch ieder in
enige spanning. Wat zou er straks
weer te beleven zijn op het water? Zouden de moffen nieuwe afweermiddelen getroffen hebben
op de rivier? Wat zouden zij in
Sliedrecht en omgeving weer voor
tegenmaatregelen genomen hebben? .... Enfin, het radiobericht
van de afgelopen middag gaf
geen bUzonderheden daaromtrent,
dus zou alles nog wel bij het oude
zijn. De meeste kanovaarders namen afscheid van elkaar. Het
werd tijd voor vertrek. De vloed
moest nu zo ongeveer doorstaan,
al zou er met het hoge bovenwater niet veel van te bemerken
zijn. Een zware tocht zou het wel
worden, dat stond vast. Ruim 15
kilometer tegenstroom was geen kleinigheid. Maar vooruit,
er staat een . flauwe _bries uit het Zuid-Westen, dat is altijd
nog een •ruggesteunt.1e.
Kees en Max worden begroet door den Engelsen captain
va~ h~t onderdeel van de lntelligence Service, dat hun gastvnJhe1d heeft verleend in de afgelopen dagen. Hij is in
gezelschap van den Dordtsen luitenant in Geallieerde dienst
(Jan Staart uit de illegaliteit) en twee man van de Royal
Engineers. Zij zijn in fronttenue gestoken, dat berekend is
op activiteit te water. Er zal een stout stukje worden uitgehaald deze avond, dat uitgebroed is door den captain en'
zUn luitenant. Zij zullen die moffen nog eens een gare kool
stoven.
Het is reeds zo goed als donker als zU gezamenlijk naar de
havenkant gaan. Het dorpje ligt in diepe rust, want 7 uur
is de avondklok. Vredig liggen de huisjes aan de stille
straat. De maan staat in eerste kwartier laag aan de Westelijke hemel en tovert lichtglimpen langs daklijsten en geveltoppen. Is het hier nu frontl~jn? vraagt Max zich af, als
de avondrust van het dorp hem pakt. Het l~jkt hem hier een
hemel vergeleken hij zijn eigen woonplaats. Morgen zullen
Kees en hii weer op hun qui-vive moeten zijn. Aanstonds
zullen z~j de hermetisch 'afgesloten kaasstolp van bezet gebied weer binnensluipen langs een miniem klein gaatje, naar
men zegt, het enige dat nog bruikbaar is in het ganse Nederla dse front. De kano's met ellebogenstoom z~jn reeds
vertrokken, als zij aan de havenkant komen. Alleen de Hollandse captain André, die de post Lage Zwaluwe bezet, staat
nog eenzaam op de kade en tuurt Noordwaarts, de richting
waarin "z~jn jongens" weer zUn vertrokken voor de zoveelste
maal. Hij komt naderbij als hU het laatste zestal ontwaart
en biedt de behulpzame hand bU het inschepen en losgooien
van de laatste vaartuigen, die vUandeli_ik gebied zullen binnendringen. Het is een stout plan, dat ten uitvoer zal worden gebracht.
Twee- stalen motorkano's van het leger zUn door horizontale
metalen balkjes naast elkaar vastgekoppeld. Dit zal de
sleepkracht zijn en daarachter volgen vier legerkano's van
Canadees model, welke van steven op steven zijn vastgemaakt. Zij zijn afgestampt met wapens, munitie, voedsel, uniformen, sigaretten, enz. enz., kortom het is een welkome
aanvulling voor het magazUntje (of zo gij wilt, van de rust~
kamer) van de illegaliteit in de Alblasserwaard. Alleen de
laa_tste kano is gereserveerd voor Kees en Max en hun ba-
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laaf3fe siga1el wordt aange,token ...•

gage, die hoofdzakelijk bestaat uit levensmiddelen voor hun
gezinnen.
De captain is van plan deze hele trein op te slepen tot aan
de rol onder Sliedrecht. Daar zullen, zoals radiografisch is
geregeld roeiboten aanwezig zijn, die de lading moeten overnemen. Bovendien zullen #i dan een groot aantal piloten tegelijkertï d aanvoeren, die op z~jn beurt door den captain
aan boo ...d zullen worden genomen, om ze veilig te stellen
in het bevrUde gebied. Het zou niet zulk een gewaagde ondernem · n~ z~jn, als de nacht wat donkerder en het water wat
onstuimi~er zou zijn geweest. Doch thans is de wind geheel
gaan liggen, het water is zo glad als een spiegel en de hemel is onbewolkt. Helder staan de sterren te pinkelen in de
klare winteravond. Maar ja, gevaren moet er worden, de
zaak is -anmiddag bekokstoofd en "Nou niet langer tette-
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( door J. Hollebrands

memmcl" zou de "ouwe" zeggen, toen de kok wegens vechten-aan-boord gekielhaald moest worden.
Onde~ zacht-snorrend motorgeronk verliet de sleep de havenmondmg van Lage Zwaluwe en stak schuinsweg de Amer
over naar de samenvloeiing met de Nieuwe Merwede. Iedere
motorkano was bemand met een officier (w.o. ook Jan
Staart) en een engineer, gewapend met revolver en stengun
en helemaal achteraan schuifelden Kees en Max in dé achterhoede mee.
J?e maan hing reeds laag aan de hemel, zacht glinsterde haar
licht op het nauw rimpelende watervlak van het Hollandse
Diep. Ginds in het Noordwesten en Noorden donkerde de
wal van het Dordtse eiland. Eenmaal op de Nieuwe Merwede gekomen hield men aanvankelijk stuurboordswal dicht
onder de rietzoom langs, om zo weinig mogelijk ~troom
te ontmoeten.
·
Plots dreunden er ontploffingen in het , Noordwesten. Gieren.9 vlogen enige granaten Zuidwaarts en even later bonkte~ de exp~osies door het avondstille, Brabantse land. Na
emge salvo s zweeg het moffengeschut even plotseling ah
het begonnen was.
R1:1s_ti~ zoe~den .?e motoren en gold het niet een tocht van
militairen m v1.1andelijk gebied; een dichter zou meer dan
voldoende imp~essies hebben opgedaan in deze vredige waterwereld, om geïnspireerd te worden tot een stemmingsvolle pennevrucht .... ,
~e motoren verminderden vaart. Het geluid verstomde. w-at
1s er aan de hand? vroegen Kees en Max zich af." Spoedig
bleek. de reden van deze voorzichtige manoeuvre. Rechtvooruit waren donkere silhouetten ..zichtbaar, dicht onder de
stuurboordswal. . . . De captain bestudeerde ze met zijn kijker. Dra toer.den de motorkano's weer op volle kracht: Keès'
veron~erstellmg, dat het de eerder vertrokken crossers zoud_~n Z~Jn, werd bewaarheid. Enige ogenblikken later wcrdrn
z~J reeds opgelopen. Met krachtige slagen tornden de k~apen
tegen de stroom op. StilzwUgend vervolgde ieder zijn we<T ..
'" Ter hoogte van_ het Huis op den Deen werd uitge~tuur/ en
full-speed draaiend vervolgde de zwaar-gein.den sleep ZÎJn
weg stroomopwaarts. Kees en Max hadden niets anders ·te
d?en, dan met hun paddles een weinig bij-te-sturen om hrt
gieren_ te v~orkomen. Gesproken werd er maar weinig tussen die :heiden. Een niet geringe spanning maakte zich
van hen meester. Hoe zou het straks gaan bij het passeren
van de Kop van het Land? De gevaren va~ de thuisreis
waren omgekeerd, vergeleken bU de uitreis. Toen hadde.1 zij
het .grootste g~vaar direct na de start, fhans lag dat zelf<l~
lastige punt dicht ~ij de plaats van aankomst. De captain
was daar nog nooit geweest. H~j had de situatie alleen
maar. bes_tudeerd op de kaart. Dat bladstille weer (de wind
was mm1ddels geheel gaan liggen) en die heldere nacht
~aren slechte · compagnons voor deze hakkepoffende sleepdienst ....
Heel ver ~n het Noordwesten kroop eèn vurig puntje in het
donkere firmament omhoog: vanuit de omgeving van Den
Haag zocht weer een duivelse V2 zijn weg naar het havengebied vàn Antwerpen.
·
Zonder vermeldenswaardige avonturen bereikte de sleep na
een paar uur de h_o ogte van het Gat van de Spiering. Men
voer ongevere 150 meter uit de Zuiderwal. Opeens werden
verdachte geluiden gehoord, . als botsten ijzeren boten tegen
een steenglooiïng. De captain liet stoppen en onder doodse
stilte werd uitgeluisterd. De sleep begon direct op de helse
stroom af te drijven. Kees en Max overlegden een ogenblik
op fluisterende toon.
(Wordt vervolgd).

. . . . En 11tak :,chui1t.weg de Amer over ..•.

Talrijke politieh delinquenten 2ljn reeds tewerkgesteld op de Limburgse steenkolenmijnen. Dat
ga~t natuurlijk allemaal op basl.!! van vrijwilligbe1d. Eens waren ze vrijwilliger voor het Oostfront . nu voor het kolenfront. Daar ligt ook
wel een zekere overeenkomst in. Het Oostfront
blee'k erg koud te zijn. En op het kolenfront was
hd deze winter al niet- veel beter
Er blijkt buitengewoon grote ani~o te zijn voor
de tewerkstelling op de mijnen .en ik heb me afg~vraagd , wat daarvan toch wel de red.en mag
ZIJD. En nu geloof ik wel. dat ik er achter ben.

De

bovengrond.se

werhaamheden

schenen

een

prachti9e kans op ontsnapping te bieden zodat
de mogelijkheid om daarbij tewerk te 'words.n
gesteld reeds weer is weggenomen. Doch odlc ·
voor de .. ondergrondse" werkzaamheden is wel
belangstelling. Het is wel jammer, dat die interesse bij velen zo laat komt. Maar goed,' ze is er
dan _to c- h maar. En het is toch wel heel prettig,
als Je. straks na je · invrijheidstelling kun·t ze.g?en ~-ok "ondergronds'' te bebb.e n gewerkt.
t Sp1Jt me,. dat Ik de allicht hooggespannen verwachtingen van de. beren wat remmen moet. Wii.
uit het . ondergrondse.· leven weer tot de normale
maatschappij weerkeert; wachten , naar on-ze er- !
v,iringen, wd enkele desillusies
't Beste is maar ondergronds te · blifvtn. Da~ zal
hen en ons vee.1 zorgen bespare• .

_AD.
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LO·le1;'Ïtimatie .N~.
Deze is 'in het bezit van~ schrik niet 'l ezer, ·T. Kes- · '
sel, gedurende de oorlogstijd Feldwebel b~j de
Staf van de Wehrmacht in Baarn.
T. Kessel is in Holland geboren en ·had 'twee
bro.ers. b~j de Gestc1-po, die ,beiden schijnen te zijn
gehqmdeerd.
· ·
HU ze_lf is, si~ds November' i 9-H de illegaliteit •·
gaan .?elpe~ en heeft de LO en LKP daarbij belang~1Jke diensten bewezen, wat overigens geen '
verdienste voor hem is, want hij voer daar zelf
;
zeer wel bij.
In de bezettingstijd w~ hét soms nodig, vreemde ,
stappen te ondernemen. In verband met de veilige
verzending van geld voor de spoorwegmann~n
werd Kessel gebruikt en daar men een goede kan~
had, d_o or het Engelse leger afgesneden te worden, werd besloten ook Kessel van een legitimatie
te .v2,2.rzien. Om het geval later in. het oog te kunnen houden, kreeg 4U legitimatie Nr. 1. Men kan
dit juist, of onjuist achten, in de gegev~n, situatie
1
oordeelden de verantwoordel_ij~e -p ersonen, dat
Ke.ssel die legitimatie noodzakelijk moest hebben.
De mentaliteit van den' Heer Ke~sel is te typeren
door het volgende geval. De Wehrmachtsauto, die
voedsel ging halen en verkregen was door middel
van Kessel, strandde door bandenpedi in Zwolle. '
Onze mensen belden Kessel op eµ hij was alleen
bereid hen uit de nood te helpen met een pa~i "
banden, als hij nog 1500 kilo van . de lading kreeg.
Toen Kessel 1500 kg. carbid ,u.i t het. Wehrmadits- '
lager organiseerde en onze mensen in de veronderstelling waren, dat die door de illegaliteit verdeeld zou worden, bleek de volgendeï dag, dat de
carbid tegen f 30.- per kg. in Laren verkocht 1
werd. Dat had natuur lijk ook inet enkele andere
mênsen van de illegaliteit te maken, maar dat laten we hier rusten, want het gaat ons ·om Kessel.
Het ging evenzo met een pra~htige wagen, die
een onzer met levensgevaar uit de vesting 1n Scheveningen haalde. Op verzoek van Kessel c.n een
leidenden illegaal werker.
Hoe het precies in elkaar zit, kan men natuurlijk
nooit nagaan, maar die v.m. illegale werker heeft
die dure auto nog.
Kessel had een LO-legitimatie, en nog wel Nr. 1.
Die was hem door de nood der omstandigheden
uitgereikt. Maar de nood der omstandigheden
dwong de Larense illegaliteit niet, hem in de oudillegale kring op te nemen en we zien ook niet in,
waarom hU een prachtige auto meet · hebben en
nog minder, waarom hij als Duitser, met zo'n
duister verleden, een non-ennemy-verklaring moet
krijgen.
Men bedenke, dat schittere~de Duitsers, die nooit
artders gedaan hebben dan de nationaal-socialisten bevechten en die van meetaf vooraan gestaan
hebben in onze illegale strijd,. nog · stêeds wachten ·
op hun non-ennemy-verklaring. · ,,Tlîere is somethilfg rotten in the state".; · · ··i ·
1 . ,-i
1-I. V. R.
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LO-LKP verklaringen in
verband met de arrestatie
van "Tante Bertha".

D

e Regeringsvoorlichtingsdienst 1chreef een
persconferentie uit, waarin de Minister van
Justitie, Mr. J. van Maarseveen, mededel ingen zou doen betreffende het vraag3tuk der politieke delinquenten.
En tot de genodigden behoorde ook de redactie
van "De Zwerver". Waaraan we die eer te danken hebben, weet ik niet. 't Kan zijn, dat de flatteuse tekeningen van den Minister, welke Jan
Rot voor ons blad maakte, daartoe het hare hebben bijgedragen. _'t Is ook mogelijk, dat H. v. R.
het hart van den Minister vermurwd heeft door
hem, wat het formele betrof, tegenover Mr. Zaaier
in het gelijk te stellen.
Hoe het zij, ons "Zwervertje" kreeg een plaatsje
op een gebeeldhouwde stoel, temidden van een illuster gezelschap van persbrocders in één der zalen van het Ministerie van Justitie aan het Plein.
't Was net een Eerste Kamer in het klein. Om
voor Tweede Kamer te spelen waren er geen journalisten genoeg.
Toen mochten we vragen stellen en de Minister
gaf, geassisteerd door enkele van zijn Departementale medewerkers, antwoord.
Nu wa& er in zo verre enig verschil met de gang
van zaken in de Kamer, dat we natuurlijk alleen
maar vragen stelden en geen critiek oefenden.
Zodra wc wat hersteld waren van de eerste emoties hebben we den Minister gevraagd of hij een
nadere uiteenzetting kon geven over de redenen
van Staatsbeleid, welke geleid hebben tot de gratie-verlening op grote schaal.
De Minister volstond met t<.: verwijzen naar de
Handelingen der Eerste Kamer, van 6 Maart j.l.,
waarin deze uitvoerig zijn uiteengezet.
Daardoor geleerd hebben wc ons maar tot wat
concreter vragen beperkt, waarop dan ook een meer
concreet antwoord kwam.

(

Nieáw·G_11U1
_._e_a________

We vroegen Z.Exc., hoe het stond met de plannen,
politieke delinquenten naar Nw. Guinea te zenden.
Het antwoord daarop was, dat de Minister van zi_jn
collega van Overzeese Gebiedsdelen 't ve;rzoek had
ontvangen J)olilieke clelinquenten besrh1½baar te
willen stellen voor diensten on Nw.-Gumea, ter
bewaking van achtergebleven Japanse voorraden,
welke tot nu toe door Japanse krijgs!\"evangenen
bewaakt zijn. paar onie wetgeving zekcr,c bcp_crkingcn oplegt ten aanzien van het tot uitvoering
brcn~en van uitgesproken str~ffen, werd een commissie benoemd onder voorzitterschap van Prof.
,volt jer, om deze zaak te on~erzoeken: De conclusie was, dat het niet mogeh1k was h1er o~. gr~~e
schaal te helpen. Het zal echter wel mogel1Jk z1.1n
enkele honderden tot interneringsstraffen veroo1·deelden, die daartoe zelf de wens te kennen geven, naar Nw.-Guinea te zenden.

(

De ontvluchting van Mooyman

Op de vraag waarom een SS-er als Moo>'.man niet
cellulair was opgesloten, zodat ontvluchting practisch zou zijn uitgesloten. antwoordde de Minister,
' dat Mooyman aanvankelijk in de cellenbar~kk~n
was opgesloten, doch, toen wegens reorganisatie
een aantal gevangenen daaruit verwijderd m.:iest
worden, de proc.-fiscaal ook Mooyman op dc~e
}ijst plaatste, omdat MooY!Ila~_een normale SS-er ts
en geen directe oorlogsm1sdn1ven heeft begaan.
Wat de ontvluchtingen in het algemeen betreft,
deze zijn zeer sterk afgenomen. Per l Aug. '46 bedroeg ·het totaal aantal ontsnapten 726, tegen l
Febr. '47, 736. Daarbij moet echter rekening wor·
den gehouden met 't feit. dat, van de tot l Aug.
ontvluchten, honderden zijn teruggekomen, z_<?dat t-r
in fdte na die datum ook weer honderden 7.1Jn ontvlucht. Als oorzaken wees de Minister aan, he~ niet
beschikbaar hebben van perfecte gevangenissen,
het op grote schaal tewerkstellen van gedetine"rden wat een grotere ontvluchtingskans met zich
bre~gt en het vraagstuk van het vinden van lfOe~ebewakers. Van het bestaan van een organisatie
buiten de kampen om ontvluchtingen te bewerkstelligen, is niets gebleken. Wel ontstaan er in de
kampen dergelijke complotten. De interne kamprecherche weet deze echter dikwijls te ontmaskeren,
zoab onlangs in Vught, waar een plan om t~jdcns
te sneeuwval in witte lakens te ontsnappen, kon
worden voorkomen.
Wat de arbeid in de mijnen betreft, de Dir.-Generaal voor de Bijz. Rechtspleging heeft alle bovengrondse arbeiders in de mijnen teruggetrokken,
omdat hier een groter ontsnappingsgevaar geducht
werd. Er zullen er nu meer ondergronds worden
geplaatst. Er is ond~~ de delinquenten grote ~elangstelling voor de m11nen. In het algemeen is men
niet a rbeidsschuw. Met name geldt dit voor de
wapendragen.

( Berechting Duitse Oorlogsmisdacligen
Het wetsontwerp, dat berechting van buitenlandse
oorlogsmisdadigers in Nederland mogelijk moet maken, staat ingediend te worden bij de Tweede Kamer. Het is de Raad van State reeds gepasseerd.
Zoals bekend, was dit noodzakelijk door de uitspraak van de Bijz. Raad van Cassatie, waardoor
de Neder!. Rechterlijke Macht niet bevoegd werd
verklaàrd, door buitenlanders in militair verband
beg-ane strafbare feiten te berechten.
Tot nu toe zijn 440 van 1000 oorlogsmisdadigers,
wier uitlevering aan de geallieerde autoriteiten is
verzocht, naar Nederland overgebracht. Uiteraard
zijn er bij de nog niet uitgeleverden ook, die onvindbaar zijn.

( De Bijzonde re Reehblpleging
Met betrekking tot de plannen, de bijzondere
rechtspleging nog voor l Jan. 1948 te doen beëindigen, deelde de Minister mede, dat opdracbt is
gegeven aan de Procureurs-Fiscaal, de zware gevallen, welke om begrijpelijke redenen langere tijd
van voorbereiding c,iscn, thans zo snel mogelijk af
te handelen.
Aan de Bijz. Raad van Cassatie zal een Derde Kamer worden toegevoegd.
.
Omtrent de onderhandelingen met Engeland over'
de beschikbaarstelling van Borkum voor het onderbrengen van delinquenten, kan nog niets andèrs gezegd worden, dan dat de barometer afwisselend op
mooi en slecht weer stond en nu op veranderlijk
is blijven staan.
Voor 1 Juli a.s. zal beslist moeten zijn, welke jeugdige, politieke delinquenten terecht zullen moeten
staan en welke naar huÏ$ mogen. Het vaststellen
van de derde groep en zeker de grootste. zal het
meeste werk vorderen. Deze betreft hen, die voorwaardelijk buiten vervolging zullen worden gesteld, mits zU zich verbinden gedurende 2 à 3 jaar
zich aan een bepaalde opvoeding in speciale kampen of tehuizen te zullen onderwerpen.
De ervaringen in de z.g. open kampen voor jeugdige delinquenten is n.l zeer gunstig. In het kamp
Hemrik is practisch geen bewaking meer, terwijl
c.:r sinds Juli dcchts twee ontvluchtingen zijn geweest.
De ervaringen met -.k arbeidstherapie zijn van
.(root belang, ook voor de toekomstige behandeling
van gewone delinquenten.
De Minister stelde nadrukkelijk vast, dat illegalen
en anderen voorkeur moelen genieten om in Overheidsdienst te kunnen treden. Doch naar zijn mening mag men vrijgelaten politieke delinquenten
niet beletten als arbeidscontractant in ondergeachikte en niet-verantwoordelijke functies in dienst
te treden. Gevaar van infiltratie in het ambtenarencotps ducht hij niet, daar arbeidscontractanten
niet tot het ambtenarencorps behoren.
Tenslotte beantwoordde de Minister een tweetal
vragen, welke buiten dit kader vielen, doch voor
onze lezers toch wel van belang zijn.
Bij de Raad van State ligt een wetsontwerp gereed,
houdende regelingen voor de vaststelling van de
dood van afwezigen (niet-teruggdceerden uit
Duitsland, de koopvaardij etc.).
Van een bepaalde actie om Duitse kinderen naar
Nederland te doen komen is ten Departcmcnte
niets bekend. De Minister voelt. hier voorshands
. ook niet veel voor, wegens onze eigen economische situatie en wegens de verklaarbare psychologische weerstand van ons volk tegen een dergelijke maatregel.

AD.
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Blijkens berichten in de dagbladen heeft de
Ro.tterdamse P.R.A., în opdracht van den procureur-fiscaal, in arrest gesteld Mc.:vr. B. M.
v. d. H.-K., tijdens de bezetti.ogsjar!n bekend
als "Tante Bertha", en een medewerker van
baar, den kappersbediende Ch. B., bekend alt
,,toffe Chris".
Tante Bertha heeft in de bezettingsjaren een
belangrijke rol gespeeld door de financiële
steun, welke zU aan LO en LK~ verleende.
Na de bevrijding echter, toen z1J meer bekendheid verkreeg door haar arbeid voor de Bond
Holland-Canada, kende men haar beter onder
de naam "de Canadese bruidjesmoeder".
Men kreeg argwaan tegen tante __Bertha door
de grootscheepse w\jze, waarop Z~I _haa r leven
inrichtte. Zij betrok een fraai huis aan de
Mecklenburgerlaan en spreidde een grote luxe
ten toon.
b h l ·"
Het is niet duidelijk, wat precies de esc u w·
ging tegen tante Bertha inhoudt, do~h men
spreekt er van, dat zij tijdens de bezetting ook
contact met de bezetters zou hebben ge~ad.
Inmiddels werd in enkele bladen meldmg ~emaakt van het feit. dat er reeds maatregel1:!'
venomen zoutlen zijn om plannen tot bevt11·
ding i•an de twee arrestanten te .voorkomc11-.
Inderdaad doen de laatste dagen dienaangaande de meest fantastische geruchten d_e ron4c.
En het zouden leden van de voormalige LKP
zUn, die met het plan zou~eµ rondlopen om de
gevangenis aan de ~oordsmg~l. op de beproefde wijze te "kraken . De p~hhe bad dan ook
reeds voor een extra-bewakmg gezorgd.
Waar de naam van LO en LKP in ~it _verband
genoemd werden, besloot de provmc1:ile en
plaatsel\jkc leiding der LO en_ LKP een p~rsconferentie te beleggen, waann werd m(dcgedecld, dat zij, voor zover de beu;ok~enen
zouden beweren, lid van deze orgams~_lle Ie
zijn geweest, l(Cen enkele ver~ntwo~rdel11~he1d
wensen te dragen voor mogeh1ke m15draJ\'1t1~Pn
en dat z~i integendeel onjuiste gedraglngen ten
sterkste afkeuren.
• . •_
De LO en LKP hebben steeds _een pnnc1p1ele
verzetsstrijd gevoerd, stellen zich th:m.~ ~ok
achter de rechtsstaat. zelfs al zo~d.~n z11 zich
met bepaalde verschijnselen moc1h1k k_unf!en
vcrcmginxen en het b.v. zeer afkeuren, md1_en
pogingen werden ondernome~. om __ arrestallea
van de politie op krachtdadige w11ze te beein61gc.n.
•
De ;_g. KP-crs. die zulks in het voornemen
zouden hebben. zijn lieden. die nooit tot de
organisatie hebben behoord, of er thans geen
enkel contact meer mee hebben.
·
Ook wensen de LO en de LKP er duidelijk de
aandacht op te vestigen, dat zij bereid zijn.
om de justitie te helpen, deze zaken tot klaarheid te brengen.

...... de LO-LKP dezer dagen een brief ontving, geadresseerd aan den heer Lo Kappee ..
...... mijnheer Lo Kappee er pri,js op stelt te
verklaren, dat hij geen familiebetrekkingen
heeft met den heer .Joho Kappee. den voormaligen commerciëlen leider, thans hoofdredacteur van de "Ochtendpost". . . . . .
1
...... er derhalve ook geen betrekkinl!'cn tu,sen "Ochtendpost" en "Zwerver" bestaan •..•
...... de heer Lopez (Rodrigues), voormalig
hoofdredacteur van de "Ochtendpost" eindelijk zijn naam eer aan deed en de leus: ,,loop
es" in oefening bracht ..... .
...... bij thans een nieuwsblad redigeert, genaamd "De Voorpost" ..... .
.•..•. het wel moeilijk zal zijn met een blad le
komen, dat een voorpost is van de ttOchtem.1post" ..... .

. .. • .. zulks wel eens een ,,nachtpitje" zou kunnen worden . ....•

IN MEMORIAM
~

•

Jan -Bierman

Pie,r van der Horst

Gan de Braber) Krommenie

At-obem

Het

1

was de grote slag van de SD
op 13 .T uni 1944 op het kantoor der
P.B.S. der LO aan de Nieuwe Zijds
Voorburgwal te A'dam, die een einde
maakte aan het werk van zestien belangrijke figuren, waaronder J an Ilier~a';1; van de Socialistische groep "Bakker .
Als medewerker van deze groep bracht
Jan Bierman, illegaal werkend ~nder de
naam van Jan de Braber, op die ongeluksdag een pak persoonsbewijzen, die
door de vervalsingsploeg van de Bakkergroep van andere nummers waren
voorzien, terug op het kantoor van Lex
(Guus).
Zo werd Jan een welkome buit in de
handen der grijpgrage SD, die door het
verraad van Brüne kennis had gekregen
van dit adres en ieder, die die dag
bindènkwam, inrekende.
Met de arrestatie van Jan verloor het
leger der verzetslieden één van diegenen, die vrijwel onmiddellijk na cle
overweldiging in Mei 1940 wisten, wat
hun te doen stond. N'\dat n,!"t behulp
van de Moffen de NSB-er Woudenberir
tot commissaris vnn het NVV was benoemd, begon Jan met enkele anderen
aan de afbraak van de vakbeweging;
zo doorkruiste zijn actie de eerste grootscheepse poging van de Moffen om de
Nederlandse arbeiders in de greep van
het Nationaal-Socialrsmc te brengen.
Hij organiseerde de distributie van illegale lectuur o.a. ,.Ons Volk". in een groot
deel van de Zaanstreek: hij was de organisator van vdc huiskamerbijeenkomsten waar de vonk van het verzet steeds
feller werd aangeblazen. In begin 1941
had hij reeds contact met verschillende
verzetsgroepen, o.a. de groep va? H'.'-meling. Na de dood van Hamelmg m
October 1942 plaatste Jan ook voor
diens groep vele onderduikers. Deze
groep bezorgde .Tan de nodige persoonsbewijzen bonkaarten, contanten enz. In
de herfst van 1943 sloot Jan zich aan
bij de groep "Bakker", nadat h!J vr_ijwillig ontslag had genomen bij Zijn
werkgever, de Ver. Blikfabrieken te
Krommenie, teneinde zich geheel te kunnen wijden, aan wat bij het eerst en het
meest ·nodig achtte, strijd en verzet tegen het fascisme.
Alles, wat Jan deed, was gericht op dat
ene, grote doel, iedereen helpen, die
werd bedreigd en vervolgd, ongeacht
zijn rang of stand, richting of kleur, met
dezelfde liefde tot den naaste, dezelfde
drang tot ijveren voor een rechtvaardiger
samenleving, die hem voor de oorlog
maakte tot één der beste werkers in zij.n
vakorganisatie en politieke partij, het
zich bewust zijn een roeping en taak in
dil leven te hebben, plaatsten hem in
het verzetsleger.
Hi.i heeft de dag der bevrijding niet moll'en aanschouwen. Tengevolge van de
doorgestane ontberingen overleed bij in
het concentratiekamp Sachsenhausen in
Tanuari 1945.
'van vrienden, die bij hem waren in zijn
laatste dagen, weten wij, dat hij zijn levensoffer heeft gebracht in de vaste
overtuiging aan de goede zijde te hebben
gestreden; hij stierf in de vaste overtuiging dat het goede, het recht en rechtvaardige uiteindelijk zullen overwinnen.

J. B.

icr van der Horst werd geboren 19
Januari 1902 te Sneek. Hij werd op
29 Juni 1944 te Arnhem gearresteerd en overgebracht naar de Koepel,
op 7 of 8 Juli ging h~j naar Vught, afd.
Scheveningen en in September 1944 naar
Sachsenhausen (Oraniënburg) en vandaar Febr. '45 naar Bergen-Belsen ....
Wat ik U nu over zijn leven en werken
zal trachten weer te geven zal U misschien een indruk geven, hoe sterk deze
man ons heeft geïnspireerd óm door te
blijven gaan met ons verzet en wat wij
aan hem te danken hebben.
Wi_j kwamen met Van der Horst in aanraking door twee Joodse mensen, een
man en een vrouw, bijgenaamd Oom Jo
en Tante Lena. Het klinkt z6 eenvoudig,
even vragen aan Van der Horst: .. hoe
het verder met Leo moet", en Van der
Horst wist raad, hij wist van al!cs c:n
kon geweldig veel tot stand brengen.
Bij h'em was een correspondentie-adr.-s
e~ kwamen aUe draden samen, die nodig waren voor bonkaarten, inlichtingen voor het Huis van Bewaring, de
gevangenis (Koepel). Hij stond in verbindinrr met het Gewestelijk Arbeidsbureau.
Ook had hij invloed bij alle mogelijke
instanties en wist altijd met raad en
daad bij te staan. Hoe langer wij met elkaar omgingen, hoc beter de .~erstandhouding werd en hoe meer WIJ met elkaar gingen samenwerken. Ik kreeg van
hem verschillende van zijn adressen en
hij van mi_j, voor het geval, dat het eens
mis zou lopen. Dan zouden we tenminste
niet vast komen te 1.itten. Honderden
guldens heb ik van hem gehad voor het
illegale werk, voor de pers co alle onkosten voor de onderduikers. Brood,
groente en zeep, wat schaars was, konden wij van hem krijgen. Hij was een
idealist, die alles over had voor zijp
land en volk, en Voor zijn beginsel.
.,Trouw" werd door hem geldelijk gesteund.
Een paar dagen voor 2ijn arrestatie heeft
Van der Horst mU gewaarschuwd, daar
er een koerierster gepakt was en alle namen genoemd waren.
Van der Horst wilde echter zelf niets
van onderduiken weten, ondanks alle
gevaren, die er voor hem, zi.in vrouw en
kinderen, èn het werk aan verbonden
waren. .,Ik kan hier niet gemist worden", was zijn conclusie, ,,want alle C<•rrespondentie en inlichtingen moet ik
over andere adressen laten lopen, anders
loopt alles vast."
Het gevolg is geweest, dat wij een man
hebben moeten afstaan, die c,:n voorbeeld was, een stuwende kracht, één, Jie
altijd raad wist. Een paar dagen later is
hij gearresteerd.
Later bebbeu we veel brieven v,ehatl, van
mensen, die met Pier in de concentratiekampen hebben gezeten en die spraken over het mooie, geestelijke werk
van hem.
Hij was ons een lichtend voorbeeld, een
stuwende kracht met onvermoeibare
werklust.

H

Arie den Toom
Pernis

,

Arie den Toom, gevallen in de strijd voor waarheid en recht op de derde April 1945.
Eén naam op de lange dodenlijst van hen, die
onder de zwaarste beproevingen trouw bleven tot
het einde. Zo iemand, waarvan de S.D. tevoren
reeds wist, ,,daar krijg je nooit iets uit". Zijn
leven en werken, opoffering en moed blijven
voortleven in de gedachten van al d(."genen, die
hem hebben gekend. Reeds vóórdat contact met
de L.O. mogelijk was, verleende hij zijn hulp aan
opgejaa~en en gezochten. Hij vroeg er niet naar,
wat hem dat kostte. Er moest geholpen worden en
daarmee uit. De gevaren, die hieruit ontstonden
voor hemzelf? Hij rekende er ernstig mede, ma~r
liet zich er nimmer door weerhouden. De exploitatie van het feestgebouw, waar hij werkzaam
was, en waaraan tevens een buffet was verbonden bracht nu eenmaal mee, dat er wel eens
moffen op bezoek kwamen. Wij hebben ons dikwijls
vermaakt door zijn geestige manier van optreden tegenover de moffen co hoc hij ze in de boot
kon nemen. Al spoedig begreep hij, dat georganiseerd verzet de aangewezen weg moest zijn om
andere.n te kunnen helpen en de Duitsers fc kunnen dwarsbomen, Eind 1943 nam h~j zijn plaats
in als plaatselijk leider van Tuindorp Heyplaat.
Steeds groeide zijn werkkring. Zijn nuchtere adviezen werden door elkeen gewaardeerd. Onderduikers van verschillende nationaliteiten onde.~vonden zijn volle medewerking, hulp en gastvnJheid. Niemand deed tevergeefs een beroep op hem
en zijn vrouw. Gebouw "Courzan,l" werd het
centrale punt van de verzetsactie. Het latc:e !le
Bataljon van de B.S. oefende daar regel_mat!1 op
de moderne wapens, die van de "droppm~s afkomstig waren. Soms met 30 man tcgchJk. En
niemand maakte zich ongerust. Verschenen er
moffen ten tonele, Toom ving ze wel op en met
z'n lachend gezicht wist hij ze altijd om de tuin
te leiden. Helaas, toch kwam de grote catastrophe.
13 Maart razzia te Pernis. En "Courzand", de
plaats der grote illegale activiteit werd verraden.
Ook Den Toom werd Ji"Carresteerd. Wapens werden gevonden. Het verhoor vond natuurlijk plaats
op de bekende Duitse manier. Men wist aan de
hand van de gegevens, dat als hij zou spreken, er
een goede slag te slaan zou zijn. Geen woord heeft
men echter uit hem kunnen krijgen. Kort daarop
ging hij naar Scheveningen. Wij weten niet, wat
hij daar geleden heeft, God weet .?it alleen. Maar
toen bij roet nog 19 andere stn1ders op de 3e
April 1945 aan de Hoflaan. te Ro~terdam werd
gefusilleerd en men de ontzielde lichamen daar
de gehele dag liet liggen, hebben zijn vrie!!den
niet met zekerheid kunnen vaststellen of h1J er
werkelijk bU was. Zo zeer was hij veranderd in
slechts drie weken. Een officiële opgave bevestigde echter, dat hU inderdaad was doodgeschoten. Gesproken heeft hij niet. Alle verantwo~~ding heeft hij alleen op zich genomen om z1Jn
makkers voor eenzelfde lot te sparen. Op 6 Aug.
1945 hebben zijn vrienden, het 9c Bataljon en de
L.O., hem de laatste eer bewezen, toen hU in
Nieuwerkerk, zijn geboorteplaats, werd begraven.
Zo dicht bij de bekroning van het -~oor hem geleide ondergronds verzet, beeft hij de vreugde
der bevrijding niet mogen zien.
Wij zullen hem niet vergeten.
Pernis.
RIET.

W.R.

'

ADVERTENTIES
FAMILIE-A OVERTENT!ES
(pr/}• f 0.10 p. m.mJ

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

Met blijdschap geven wij U kennis van de geboorte
van onze dochter
MARIJKE
B. G. Kok
A. Kok-van Eijk.
Amersfoort, 8 Maart 1947.
Emmalaan 11.
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Secr.:

COMP. GE!_AG.ITffO~PEN ( 01.ITR.DRENid

J. WIELINGA,

Taco Mesdagstr. 6, Groningen

RBtANGRlJK BBRICHT.
All• leden vaa ontt Contactgroep worden «lllD berlnnud. •
h•t obonncmenugeld voor h•t Ie kwartaal 19'!7 ad f 1.70
t• <,oldoen. vó<>r :over dit nog n,•t Is ge.s,cbled. Dit bedrag
moet gestort worden op girorekening van de L.0.-L.K.P.
Stichting te Amsterdam onder no. 109588. Zo mogelijk stort
men mtteen ook voor het 2e kwartaal. Van de: adm.Jnlstra"
uc vao "De Zwcrvec" ontvingen ~·r. bC"tlcht. dat i,J. die:
het Ie kwartaal niet tJjdlg betelen. geen blndu m«r worden toegezonden. V•rgemakkelijkt bet dus en wacht al•t
tot een postkwitanti~ wordt aangeboden. ma.ar gireer nul
Speciaal v"tlgen wij dit oadtr de aandacht van beo. dl,
nog i.n ttdlitaire dieost .:ijn. Wegens overplaatsing :ijn v~r·
ocl,dden• postkwltanti<> U?ruggekomen

•

C'

FLINKE KERBLS MBLDBN ZICH VOOR DB W AFPEN

s.s.

Dat was de slagd.o, waarme• tijdens de beztttlog de Oultseu bun ronstlpractijktn Jn Nederland voerden. Bn maar
al tt vud llttto hun oorffl er aan hangen ..... .

(.,Friesch Dagblad").
Het waren daarom dan ook alleen maar flap ....
oren!

•

DB GBSCHTBDBNIS OBR COMPAGNIE. S. (D-o).

Ja,

het was werkelijk :o, dat wij graag mede geholpen
hadden d• laatste band t• leggen aaa de Ineenstorting van
DultslHd, maar het bcdt niet :o mogeo eljn. Er brak nu
ttn tijd aan van afwachten. wat er nu met ons :ou gaan
ge.be.uren. allerlei gJs.singto werden daaromtrent gemaakt.
Daar was. toch ook nog Japan. waarmee we la oorlog wa~
rto en WIJ meeadeo, dat h•t niet helemaal uitgesloten lton
:~tl. naar l ndie: ge::onde-o te worden. We begrepen dat er
voor ons althans In bct Noorden van htt land geeo em•
plooi m.,, was en dat t.t Jets mocot gebeuren. Er kwamea
nleu.we. vcrbandacte's, die getekend mot-tttn wordtn om
opgmomcu te kunntn ,vordto in het nieuwe leger. Er wa"
rtn 2 soorten. de :.g, .. Lange-" en "Korte Verbaodactt:".
Er we-rd door ons ottgegaao d.w.z. gediscussieerd. weJke:
de beste w~s tn door \'tijwcl itdtrttn werd de korte vu"
hnndacte getekend, uitgaand, van de gedachte. dat
dan
de ltans zouden hebben. uitgezonden te wordta via Engelaad naar Indië op kort,? termijn, terwijl bij h•t tekentt
vaa. de lange act~ we eerst een. laagdudge train.log moe.1...
t•n doormahn co dan de hns zouden hebben in de str~d
tegen de Japanoers achter het oet te vissen.
Hoe aodus is alles echter gelopen. Maar daarover later.
Eerst willen we nog e:ve:o memotttto. dat nu de Burope:ae:
bevrijding •en ftlt wu. er ovual voto, gd... t werd eo
w,j wi!:ten nle:t betc:r te doen dan ook een feestavond
tt organiseren. Er werd een
fe:cstcommissfc be11oe.md.
Vó<>rdrachten in •lko;u gezet, dt bakktcs ia het dorp ..,.,.
den voor:lcn v11n ove:rsc:botte:si cneel. ~,poeder enz: ... dit da a r
allcrl.i lekkernijen van wlat•n te fabriceren. eoflo. h•t we.,
mtt dat allea een drukte van belang. De grote schuur van
bou Dijhterhui• werd tot ft•stzaal omgetoverd •• het
h•I• dorp werd uitgenodigd. H•t werd ••n knalavond en
ik Un oict nalaten ter bcrinoc-ring (UUl die avond bc:t litd
van de Desillusie bier weer te geveo.

w•

Melodie: .. Toen wij uit Rotterdam venr~kken".
Totn wij tJ!t Gronlngtn vutrolc.kcn,
Met auto"s ,•an den Canadtts,
Zat iedereen :leb blauw te glssea,
Waor of de richting wel heen wee,:.
Oe ttn riep; .. We g=n naar Duit.land",
Een ander sprak van: , .0.llzljl ",
De decde fontascerde: .. Holland".
Een vierd• flulst«de: .. Mokccbd".
Maar groot was on:z.e destl1u.sle.
Toen we suonddco aan de Waddend~k.
Daar waar totaal geen moffen war~n
J, ,ells g«n N.S.B.-tr lijk.

De CommMdant, e•n linke Jong.a.
Bekeek h<t :aakJe ev•u gauw.
• En zoc.ht een .aantal borrenlil1.:.hareo.
Wnar de Compie ia slape.o z.ou,
W ~ zijn torn aan het werk getogen
Mer water. bc:em en met $Chop.
En toen de avond was ge,·allta.
Zocht iedereen :ljn strozak op,
Maar groot was onze deailluslc,
Want toen wt: sJape.n zouden gaan
Was ont bed reeds i.ogcoomtn.
Door r~tttn dik t:n wel ,oldaan
t Ettstt Pe-lotoo. is al spe:uren.d.
Het dorp Zijldijk Ingegaan.
En heeft daar Robby opgedoken
n R.attè.nv.iinger van goede naam.
l ltt beest is aan de van9.s_t gttog:en
En b•êh m•t moed. b•leid en trouw.
De ratttn uft de stal ,·erdrtveo.
Zodat elk rustig slapen :ou.
Maar groot wos ónze dtslllll•ie.
Want na 2 dagen vrij te eijn,
Liet ook de bond zich niet meer boreo .
\Vaardoor er nu 'IJ;'ttr ratten zijn.

Kwartlermaken der tweede sectie.
Al Vllll het tweede Peloton.
Dat ging niet van un leien ,lakJe,
Daar m~ er geen schuur voor vladen kon.
Maac toen· het dodelijk gelukte.
De dag was toen at ver voocbij.
Was toch een •laapttee nog gevonden
En voelde Iedereen :kh blij.
M&ar Q[OOt wa.s on:.e dtslllusie-,
Want de boer hield d• deur potdicht.
Omdat hij oos nlet ..,,iJde h•bben,
Dat noemt men Nederl~nd,c plicht .
De lte:uk.tQ was etn te.re kwt1t;o?.
lo koken zag i.dtc wat in,
D, ene kok giog ·ons vtrlaten.
Dt: and're kwa..m de kt-uk~n jo.
Maar ondanks al dat kokJe wies'len.
Wa5 'c eten steeds natlr oo:e- do.
Want de Canadese voeding,
Die ging er bij een itdu in.
M•ar groot was on:c de.si11usie..
Want ontt maag die: koa oie:t mi."e"
Bo na verloop van vtertitn dageo,
Had icdcrun de diarr•••.

Htt lied moge misS<hlt1) vit taa lkundig- en poeusch oogpunt mtt "haken en ogen" :ljn, b•t doet nltts af van ~t
feit, dat het dit ~vood een succes wa• en 11og weken later
k.on mCJ\ plotseling de êta of ander. wa.1'1Dttr ltt! ,ndtr,
uitkwam als v<>0rge.sttld v.·a..t. brt refrein boten gillmen van:
,.Maar groot ......s ooz:e dHjJluJ.ie......".

NIETS GRLEBRO .•.. ,
Karl Bri\tidt. Hlt1trs ptt'ioonlijke- çr~net"shee.r~ vertelde aan
het Hol voor oorlogsmisdaden t~ Neurenberg, dat bij gem
•chuld voeld• wegens :ljn aand•tl In het gruwelijke oazlprogram.m.1, dat aan 275.000 \crank:innige pt-rsonen e.n mi.s-vormdc )dndu~n h~t leven ko..;ttP.
Brandt :.eidt: ,.Het leven van een krenk:jnniQt is nld {tl
overee.n.stem.mlni'.f met de menselijke- waardigheid ... Hij voegde
hi"r:t:1n toe t~ tnrnen. dnt het leven \·an dezt ,.a nntaflge
s,chepseJs" verkort mOf'St worden.

(.. Het Parool"),
Daarom pleegden de Führer c.s. zelfmoord en
kreeg de rest de strop.
BMtMHARTJGHEID.

•

Aan dt Mtmorle ven /\ntwó<>rd aan d• Twt~e ~amer !,;,,
trt:ffmde het ontwerp van v.~et ••nade:tt voorzieningen met
betrekking tot de bijzondert rechtspleging'• ootieceJl ,..,
nog loet volgende,
Het aant•I te btttcbtta :aken beduagt thans niet mlndtt
dan 15.000: b•t aantal g•d•tlnetrden bedroeg op I Ja11uarl
28.355, D•genen onder hen, die In Du'tse kriiqsdienot ~··
wnst zJJo, doch zich ovulgens nl•t aan ml$drljven h•bbt1'
schuldlp p<maakt, zullen door de tribunalen word•n berecht,
ook collaborateur• zullen in het 8lgrmcen Vó<>r de tribunalen tt.red,t staan. even:ib een groot aantal functionarissen
vn de N.S.B.

(,,De Tijd"}.
In Duitse krii~sdienst geweest, doch overigens niet
aan misdrijven schuldig.

•

BRAND, . . . Il
lo het Cal!lomischt •todi< Cortt Madera brak brond uit
la bet buis v<11n den ondubrandmu:11ter ter plaM~t- .Dit i~
al typisch gr.noeq. ::ou me-n :.o zeQgen. Maar toe--n mer, een
nndenoek insteldr naar de opnaak. v1tn de brë'nrl. tr,,d rtM
de dag, dat de:• was uitg•brokcn door kort•lulting ln het
automnthi:che btandalarm~y.stecm.

(Wbl. ,.Trouw").
zou haast zeg,ren: men vergroot het brandgevaar door bij de brandweer te gaan.

Je

ER lilT GEZBT -

•

TOCH BR INI

Ec,n tAndarts tt Gronin~en. dir re11. 2c lutt. wa-t qt"w,...C'-t
hli
Ned. pantsrr•lwetr. maar lid was van de N.S.B. en
de.iwegt vt.roordetld door het Tribunaal. i~ benoemd tot 1t
luit•nant. Als bijkomende straf was bepaald. dat hij lev•••·
lang geen wapens meer mocht dragen. Otz:t mnn. die- een
practijk was begonnen in Dordrecht, werd opgeroepen voor
de militaire dienst. HIJ legdr ••n afschrift van :ijn vonnis
over. wa-arln verme 1d stond. dat hij geen wape11s meer mocht
draqcn, Wett u, wat hij ten antwoord kreeg van de militaire
autoriteiten in Utrecht? .. Met dit l'<>mmel van d• Tribunalen
hebben
nl•t te maken. je wordt b,vorderd tot Ic lu.lte-

•en

w•

nant".

(.,Schoonhoveose Courant").
Nu wordt het een ...... ,,leger der gezochten".

•

NOG EBN ZWERVER.
In een kodenstal op een bo<rderij bij TrondhJ<m ( Noorwegen) beeft mea ten Rus aal'tgetroffen. eeo ;:ckettn VRslh
Rembofski. dit er uittaQ als ~til RobJnson. Crusoë. tnt:t
laagc haren en baard m gekletd in lompen. HiJ bleek destijd• ontsnapt te zijn uit een Duits krijgsgevangenenkamp
bij Levnnger en ikh sindsdltn verborgen t• h•bben ge.houden
i:1. de bossen. Hij kwam met de- banden oroboog te voor,cbijn. want hij had nog niets vernomen van de Duitst
capitulatie ......

(.,Ned. dagbladen").
Hij werd niet verzorgd door de LO.

LUKAS 17 : 33.
Door Gods bewaring hopen onze geliefde Oudefä,
Behuwd en Grootouders
JOH. BOGAARD (Oom Hannes)
en KLAASJE SLINGER
op 3 April 1947 de dag te gedenken, dat zij 35 jail.r
in de echt zijn verbondeo.
Hun dankbare kinderen, behuwd en kleinkinderen.
Sloterweg 1120,
NIEUW VENNEP.
DIVERSEN EN INLICHTINGEN

Wie kan inlichtingen geven over .,Henk", in de tomcr
1944 medewerker van v. d. Bun t.
Laatstgenoemde was werkzaam op Bevolkingsregister
te Amsterdam, verbonden aan "Vrije Groep" of L.O.K.P. en gefusilleerd Augustus 1944. Henk kan iu
strafzaak tegen illegaal-werker belangrijke. ontlastende verklaringen afleggen.
Signalement: ongeveer 1.80 M.. slank, blond, achterover gekamd haar, sportcostuum, slipover tot aan
hals. leeftijd omstreeks 25 jaar. Wa,i ook buiten Amsterdam werkzaam.
Dringeod verzoek zich onmiddellUk in verbinding te
stellen met Mr. A. H. van Namen, Keizersgracht
782, Amsterdam C.

•

Gem. woning te Voorbur~ van 7 Aoril of Mei tot 7
Sept. ter beschikking van iemand die elders een woning bezit. Conditie: gedurende de eerste 2 of 3 ma..u1den verzorging van warme maaltijd voor! g,-. jongens.
Van Watervlietstraat 3, Voorburg.

OPROEP
Kort na de bevrijding is in het gebouw van de S.D..
Maliebaan i 4 te Utrecht, bij de opruiming hiervan,
een atuk ijzeren of loden buis gevonden. Deze buib,
welke door een van de aanwezige werklieden is meegenomen, bleek naderhand stijf opgerolde papieren te
bevatten, die wellicht door een gevangene daarip gestopt waren om zichzelf hierdoor van bezwarend materiaal te ontdoen.
De papieren zijn: een exemplaar van "De wedergeboorte van het Koninkrijk" door Boisot; een nieuwb·
blaadje zonder naam. gedateerd 24 Maart 1944, en
een Maartnummer van "Je Maintiendrai" van 1944.
Hoewel de papieren op zichzelf natuurlijk vrijwel
waardeloos zijn, kunnen ze voor dengenc, die ze verï
stopt heeft, nog grote waarde bezitten.
De oorspronkelijke eigenaar. mits hij of zij nog leeft,
o( degene, die èr recht op meent te hebbi:u, kan zich
wenden tot de volgende adressen:
Mevr. Berghout, LUnmarkt 12. Utrecht, of
M.:. Huigens, Leeuwcrikstraat 7 bis, Utrecht.

Vacantiehuis "De Terrorist"
Op 1 Mei a.s. denkt het KP-Vacantiehuis "De Terrorist" te Nes op Ameland, haar poorten weer te
openen.
Alle nabestaanden van illegale werkers, woonachtig
in de Provincie Friesland en, zij, die tengevolge van
illegaal werk in bezettingstijd nog noodzakelijk lichamelijk of geestelijk herstel nodig hebben, kunnen
zich· voor een gratis vacanlieverblijf v6ór 14 April
a.s" onder vermelding van naam, adres, aantal kinderen en verdere bijzonderheden, aan het Vacantichuis "De Terrorist", Nes, Ameland, opgeven.
Dit geldt niet voor nabestaanden van de oud-KP in
de Provincie Friesland, daar deze automatisch worden uitgenodigd.

Geef "De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter Inzage en laat hem(haar )
onder staande bon ingevuld zenden -aan de administratie v an "De Zwerver"
Prins Hendrlkkade 152 le Etage, Amster dam.
Naam ,
Adres:

Plaats,
Provincie :
Ingang abonnement :
Abonnementsgeld wordt per glro/postwtasel/of b il aanbieding van een poat- "
kwltantle beta ald.
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LICP-SUcbtlog.
(Doorhalen wat niet verlangd wordt).
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DE POLITIEK, TOEN EM MU
door AB WOLTING (

WELKE KOERSVERANDERING?)

N

A de bevrijding heeft de leiding van
de LO-LKP de oud-illegale werkers
geadviseerd zich niet te bundelen,
maar zich in de politieke partijen op te los·
sen en zo temidden van ons vo!k te gaan
staan.
Dit advies is in Holland meer algemeen op·
gevolgd dan In het Zuiden en het Oosten.
Nu, na twee jaar, is het naar mijn mening
van belang opnieuw ons standpunt te bepalen, want in de politiek zijn veel dingen
niet gegaan zoals het hoorde. Hiermede bedoelen we de partijen in hun dagelijks optreden, want we zullen in dit blad zo weinig mogelijk treden in een beoordeling van
de partijpolitieke standpunten. Ik meexv
zelfs, dat het Bestuur van de LO-LKP·Stichting geroepen is, zijn advies van destijds te
heulen. En wel in deze zin, dat het:
1. gewenst is voor oud-illegale werkers,
die lid zijn van een bepaalde politieke
partij, contact met elkaar op te nemen, voor
gezamenlijke activiteit in dfe partij, betref·
fende bepaalde zaken en
.
~-=--L -2.. van belang is, dat de LO-UP (als reiinie)
een zakelijk Terband met de gebundelde
illegaliteit sluit bij bepaalde acties en zaken.

Waarom. deze
tussenoplosaing ?
Afgezien van het historische feit, dat oudstrijdersgroepen vervallen in ontevreden·
heid en particularisme, is het toch vooral
zo, dat wij als democratische burgers lid
horen te zijn van een politieke partij. Daarom willen we in wezen niet veel meer dan
een uitbreiding van het vroegere advies.
De oud-strijdersgroep is een vorm van
isolement, die om staatkundige invloed uit
te oefenen, daartoe als zodanig niet geschikt is.
De recente historie heeft bewezen hoe men
het tevergeefs probeerde. De vriendschapsbanden en het gezamenlijk in geestelijk èn
materieel opzicht willen zorgen voor de
oorlogsslachtoffers, dat ts in hoofdzaak het
werk, hetwelk ligt in de lijn van oud-strijders en reünisten-organisaties. Maar hieraan moet als taak nog toegevoegd worden:
geestelijke en blatorlache bezüuûng op het
verleden, vooial op het recente verleden,
waarin we als volk leden en streden. Dit
laatste kan alleen maar vruchtbaar geschieden in een politieke partij, omdat die zo•
danig gefundeerd is, dat een eenheid verkregen kan worden en men ronduit van
zijn (politieke) overtuiging uit, kan spreken.
Dan alleen zullen waarheid en waarachtigheid kunnen bloeien. Zoals onze v-aderen
en wij ons bezonnen op de 80-jarige oorlog,
zo moeten wij dat nu ook doen op de laatste vrijheidsstrijd van ons volk.
De harde werkelijkheid, dat de oud-illegale
groep·en in politiek opzicht weinig of niets
betekenen, moet voor ons allen aanleiding
zijn, daaruit onze conclusies te trekken. De
berechting en de uitvoering van de vonnissen bewijzen, hoe weinig de politieke par·
tijen zich gelegen laten liggen aan rechtvaardige eisen van de vroegere illegaliteit,
al heeft de Eerste Kamer een ernstige poging gedaan om iets goed te maken.

Bovendlen hebben de oud-illegalen bif bovengenoemde zaak een ernstige fout gemaakt, zij het dan, dat zij een logisch gevolg is van hun isolementsstandpunt.
Zij hebben zich teruggetrokken in eigen
groep en niets vermocht het volk met 1lch
mee te krijgen, met dat volk op te trekken
en zo samen de regering de waarheid te
zeggen. In dit opzicht kunnen we iets leren
van onze Zuiderburen, de Belgen. Toen het
ook daar verkeerd ging met de berechting,
hebben zij de hoofden bij elkaar gestoken en
door plakkaten en optochten de regering
wakker geschud. En evenals in de bezetting,
schaarde het volk zich achter de verzetsbeweging. Maar dat kostte ook nu weer moeite
en grote, geestelijke inspanning om door
overtuiging het volle te winnen.
Omdat de LO zich voorheen beschouwde als
de "kernorganlsatle", daarom had het ook
nu op de weg van haar Stichtingsbestuur
gelegen, om op te treden, getrouw aan een
zinvolle, historische roeping. Want het 1s
niet zo, dat de polltieke partij àlles is, lnte•
gendeel. Hoe vaak schieten deze niet te kortl
En dan moet van 011eeren op de burger in
't geweer komen.
Een gezond nationaal leven leent dan ook
daartoe geëigende nationale acties, al1 het
volksgeweten om des rechts wille· veront.
rust wordt. Nu had men in België het voordeel. dat ieder had gezien, boe de verraders
uit de eerste wereldoorlog ook ln de laatste
weer actief waren. Nu is rechtspraak niet aJ.
leen een zaak van zelfbescherming in natio•
nale zin, maar vooral, waar zoveel bloed
wreed vergoten 11, een rechtstreekse Goddelijke opdracht. Laat deze zaak ons dus
diepe ernst wezenl
Geleerd door de ervQrlng, moeten wl zeggen. dat de gebundelde illegaliteit, zowel
als de in reünie-verband georganiseerde
oude groepen op hun hoede moeten zijn.
Want als wiJ ons bezinnen op de jaren,
die achter ons liggen, dan klemt dit des
te meer.
Immers, velen van ons zien die tijd gekenmerkt door:
- het ,tellen TCIII cl• geloofsdaad, ongeacht de ult1lag,
- en een verschuiving naar de g~meen·
1chap in goed-natloncde zin.
Het is onze opdracht deze geestelijke oorlogswinst te behouden; deze goede zaken
mogen we '?liet zonder slag of stoot verloren doen gaan. En dat gebeurt als de
politieke p,artijen zo doorgaan. Daar komt
nog bil, dat er mensen zijn, die door dik
en dun tegen de oude "illegaliteit" zijn.
Al deze feiten nopen tot maatregelen.
Het advies van vlak na de oorlog was
van een te ideale opvatting der toekom.
stigt! ontwikkeling uit gegeven. Willen we
onze taak verstaan, dan is het nodig opnieuw aan te pakken, opdat niet vele goede
dingen uit ons volksleven verloren zullen
gaan. Ook om te voorkomen, dat de oude
illegaliteit zich zal ontwikkelen in een on- of
antipolitieke richting of van ons querulanten
en murmurerende lieden zal maken, die niet
meer tot constructief handelen in staat zijn.
Om al deze redenen is een nieuwe oplossing - zij het een tussenoplossing - noodzakelijk. Bij dit alles is het van belang de
politieke ontwikkeling van de laatste jaren

na te gaan. Dan zien we, dat vrienden van
ons uit de illegaliteit - vooral op persgebied - vaak tegen landgenoten en regering
een toon aanslaan, alsof ze nog tegen de
moffen schrijven en vechten. Soms wordt
getreiterd en geërgerd, zodat het eigenmenselijke en het partlc11lari1me het gezond
nationale en wat erger is, de roeping te.
genover den medemens, verdringen.
We denken hierbij aan "het oudste illegale
blad", dat bepaalde kerken iedere keer
weer aanviel, terwijl het zijn ontplooiing
destijds aan leden van die kerken had te
danken. Dit nog daarlatende, dan is het
toch duidelijk, dat een verantwoord en door
gebed gedragen spreken, vooral geschieden moet van de ene kerk uit tot de andere.
Een andere vriend van ons liet zich gaan
en ging o.t. tegen het Se gebod in, toen hij
een hoo!l regeringspersoon: Willem de Prater noemde. Daarbij hem disqualificerende
In vergelijking met den Vader des Vaderlands.
We betreuren deze dingen zeer en het blijkt
dus, dat er tussen de uit het verzet voort.
gekomen politici en de oude illegaliteit, op
punten waar dat niet nodig was, verwijdering is gekomen.
We denken hierbij ook aan het artikel in
.,De Zwerver" over onze soldaten (vrijwilligers) in Indië, die spoedig zullen terugkeren
en die een kans moeten krijgen om bijv. in
de Grote Oost een baan te vinden. In genoemd artikel werd een dringend beroep
gedaan op de politici om voor onze oude
vrienden op te komen.
Het is algemeen bekend, dat er velen zijn,
die gaarne daar in Indiê willen blijven.
Toen het er om ging de Stoottroepen in het
leven te roepen, wist men de LO-LKP wel
te vinden en wanneer er nu, ondanks ons
verzoek in ,,De Zwerver", niets gebeurt in
deze richting, dan moet het bestuur van de
LO·LXP·Stichting ook daar optreden!
Deze dingen in de politieke ontwlltkeling,
waarbij niet voldoende rekening werd
gehouden met het nationale of met bijzon.
dere levenskringen, bloeiend in ons v0Uc1leven: zijn nog niet de zaken, die ons het
meest verontrusten.
Want dan denken we aan een bekend illegaal pamflet, waarin de redacteur .openliJk
schuld beleed in die donkere dagen voor
de bevrijding, toen God onze reddl.n g al
maar uitstelde. We wisten, dat in politiek
opzicht de mogelijkheid bestond tot groter
eenheid en 66k, dat we vóór de oorlog in
sociaal en economilch topz!cht tekort waren geschoten en dit werd toen openhartig
erkend.
We waren ervan overtuigd, dat politlek in
deze geest geloofspolitiek zou zijn, hij stond
in het teken van de ootmoed en van de
zelfverloochening en daardoor in het teken
van het kruis. Het was zonneklaar, dat er
nà de oorlog ook zo'n politiek gevoerd
moest. worden, wilden we onze roçping getrouw zijn. Immers God had ona allen als
volk geoordeeld in rechtmatigheid (Ps. 9).
Na de oorlog zijn we echter diep teleurgesteld, omdat ons geloof en ons geweten geweld werd aangedaan.
In de eente plaats kwam er géén eenheid
van bepaalde groepen.
Wat erger is, zonder slag of stoot van betekenis werd deze principiële eis, die eerst
zeer terecht was gesteld, weer prijsgege.
ven. In plaats van geloofspoliticus werd
men weer mogelijkheidskunstenaar (uitdr.
is van Dr. Berkhof) en opportunist. In plaats
van zelfverloochening was er zelfhandhaving. Dit laatste · bleek ook uit het aantal
hele en halve (partij)banen en commissietaken, die men bezet hield, daardoor een

•
nlje ontploo1Jng van krachten uit het •olk
opkomend, tegenhoudend.
In de tweede plaats aloot men na de oorlog
de ogen voor elke concrete ac:hald op sociaal, politiek en economisch terrein en had
men geen oog voor dè ontwikkeling, die
plaats greep door de verschuiving naar de
gemeenschap in goed-nationale zin. Zo verklaarde een vertegenwoordiger van een
partij, die sterk verantwoordelijk gesteld
moet 'worden voor het vooroorlogse beleid,
dat het niet nodig was iets belangrijks uit
die tijd als fout te erkennen.
Deze ontwikkellng is -funest
Omdat het berouw en de bekering, die wlj
op het oog hebben, zeker moeten leven in
de kerk. daarom moeten we een oplossing
mede in 'die richting zoeken.
Reeds éénmaal eerder werd een periode van
sterk Nederlands leven door kerkewerk"
ingeluid De ' kerk was een sti~~lans, vooral in het begin van de betettlng. Toen
schreef Prof. Schilder zijn profetische artikelen, Dr. Koopmans het pamflet ,,Bijna te
Iaat" en andere dienaren van Christus' kerk
kwamen in Utrecht samen om te zeggen
,.wat we wel en wat we niet geloven".
De kerk kon de stoot geven, maar de practlsche verwerkeliJkiug zal in de politieke
partijen moeten gebeuren. Daar Is het:
te. van belang, dat de kerk weet, dat er
verontrusting is over de gang van zaken en
2e. Indien deze dingen, door de bezinning
op het recente verleden, wel leven in kringen van oud-illegalen, dan moeten ziJ,,1on.
der- uitsluiting van anderen, in die polltllce
partijen contact met elkander opnemen.
Door manifesten, brochures en een goed
gelelde activiteit is het mogelijk z'n stem
te laten horen.
We denken aan het feit, dat men door sociale" vergelijkingen en statistieken tegenover de 19e eeuw zijn geweten probeert
gerust te stellen over de vooroorlogse toestanden. Maar dit ls beslist onjuist en past
In een systeem en schema, waarbij men
verpolitiekt is en alleen maar ziet naar de
partij-politieke verhoudingen en eigen
deugden en eigen verleden. Ook het volle
Israël beriep zich op Mozes, de wet en de
profeten, maar zag zijn roeping niet in die
bepaalde tijd, toen Jezus kwam. Dit slechts
ter algemene waarschuwing.
Waar liet om gaat la ecbter ome •erantwoordelijkheld te zien lil een bepaalde tild
en zljn mogelijkheden te beoordelen aan de
hemd •an de toenmalige werkelijkheid.
En wat zien we dan vóór de oorlogt
Gemiddeld een 400.000 werkelozen, die ons
land geestelijk, moreel en nationaal zo zeer
verzwakt hebben. hetgeen we nu eerst besef.
fen bij 't lezen van de Tribunaal-verslagen.
Als er een ,reçl.en tot barmhartigheid is voor
de regering en voor ons tegenover de politieke gevangenen. dan ligt hij, naar mense.
hjke verhoudingen gezien, vooral hier op
sociaal en niet te vergeten economisch
terrein (Drentse N.S.B.-ersl).
Naast deze ellende zien we tegelijk een
weelde en zatheid, die op zichzelf al een
aanklacht waren, maar tot een beschuldiging worden door de feitelijke tegenstellingen van die dagen.
1Door dit alles was er een gebrek aan daadkracht, waardoor
plan Westhof en de
goede dingen uit het plan van de arbeid
door de onnationale en zieke, politieke verhoudingen niet werden uitgevoerd
In de oorlog hebben we op het verzet3terrein gezien hoe duizenden naar voren kwa.
men, want ze konden zich ontplooien, om.
dat er veelzins democratische zin en gelijke
kansen waren.
En waarom nu ook niet meer gelijke kq;nsen~
Voor de oorlog- "Stond men practlsch eén
ongebreideld particulier initiatief voor, zo.
doende de zonde- en mammonmacht ontkennende, waardoor Wt: in de oorlog en
ook nu nog ln materialisme vastzitten, zó
groot, dat zelfs (of Juist) de christenen niet
in staat zijn de kracht èn de krachten te
leveren voor goed onderwijs aan de kinderen van ons volk èn niet zorgen kunnen
voor de geestelijke verzorging van onze
soldaten en de kerk in Indië.
We moeten oppassen niet onbillijk te worden en de goede dingen ult het oog te
verliezen.
Maar omdat al deze dingen verzwegen
worden, is het nodig ze duidelijk te zeggen.
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Van Un onzer lezers ontving-en wij een schrijven, waarin hij de aandacht vestigt
op de novelle "De Ontmoeting", welke in de boekenweek vao l tot 8 Maart nls
Geschenk 1947 werd aangeboden. Dit werkje. dat werd uitgegeven door de Vereniging- ter bevordering- van de belangen des Boekhandels, speelt in de kringen
van de illegaliteit en onze briefschrijnr meent, dat het geschreven is "om de illegaliteit door het slijk te halen".
Wij hadden reeds de eer van deze "ontmoeting" en koodeo oa lezing van de bewuste brief het standpunt van den schrijver niet delen. Zelfs niet na een herlezen,
waardoor veel wat bij de eerste maal aan deo lezer voorbijgaat, zich duidelijker
aftekent. Eo toch bracht deze hernieuwde kennismaking vele teleurstellingen., want
ze heeft ona niets nieuws regcvcn. Wij hebben niets en niemand ontmoet, ondanks
de veelbelovende titel. .••.•
"De Ontmoeting" is het verhaal van een jongen boer, Maurits, die io de rustige
regelmaat van z~jo ,;czin en zijn werk in aanraking komt met een verzetsgroep. Na
enkele malen piloten geherbergd te hebben, wordt hij in de groep opgenomen en
ontmoet tenslotte op een vergadering een meisje, een koerierster - Mai:garetha tot wie h{j zich op onverklaarbare wijze voelt aangetrokken. Ook zij met haar veel
ruimere levenservaring en ontwikkeling, door haar werk gewend aao de omgang
met veel mannen, ontdekt, dat zij nog nooit io een dergelijke, geestelijke verhouding tot een mao heeft gestaan. Het grote verschil tussen hen beiden beperkt de
kennismaking dan ook tot deze ,:ccstelijke spanning. Door verraad wordt Maurits
gearresteerd en na verloop van enige maanden weer losgelaten. Hij komt te weten,
dat het Margaretha is, die zijn loslating beeft weten te bewerkstelligen. Dit treft
hem diep, Ihaar het verandert aao hun omgang, die z:ich overigens beperkt tot zo
nu en dan een ontmoeting in cco samenkomst van de groep, niets. De verrader
blijkt ééo van de eigen m~n,cn te zijn. Hij wordt voor een eigen tribunaal gevonnist co doodgeschoten. Als de bevrijding zich reed, met het ver verwijderd gedreun van een naderbij komend front aankondigt, trekt Maurits er op uit en saboteert, waar hij maar kan. In de ,;roep is men echter ongerust, dat hij in zijn overmoed te ver zal gaan en daar niemand gemist kan worden, sturen zij Margaretha
om hem te zoeken. Zij vindt hem op de 1poorbaao, waar hij bezig is de rails op te
breken. Het is echter reeds te laat, want een. viertal patrouillerende moffen heeft
hem ontdekt en ~j sterft onder de slagen van buo geweerkolven. Juist als Margaretha, die dicht bij ia gekropen ~ allca heeft gezî_cn." haar pistool opheft, ziet
ééo van de moffen haar en schiet haar neer. Zo sterven zij beiden.
Het is niet aan ons om dit verhaal op z:ijn literaire waarde te schatten, zoals het
ook niet op onze weg- li,;t om te beoordelen in hoeverre het psychologisch verantwoord is; wat ons interesseert is de factor vcnct.
Maar zoals wij tevergeefs gewacht hebben op eco verrassende ontmoeting io het
totale verhaal, zo is deze ons ook aan de vcrzetszijde onthouden. Men is er eigenlijk niet eens zeker van of de schrijver het verzet alechts als bijzondere achtergrond voor de ontmoeting heeft willen gebruiken - in dat geval zou het décor te
bont geschilderd zi,in - of dat hij het wel degelijk in één vao zijn vele problemen
heeft willen behandelen. Hoc het zij, het clement verzet is van twijfelachtige waarde, in die zin, dat het ons niet beroert. Wij geloven niet, io tegenstelling tot onzen
waarden bricfschrUvcr, dat het ,:eschrcveo is om de illegaliteit in discrcdiet te brengen. Uit het werkje spreekt niet de ,:eest, waaruit de gemiddelde LO-er en KP-er
zijn verzet pleegde; deze positief Christelijke levensop_vattiDS komt hi ·n nid tot
uiting, maar dat geeft ons nog niet het recht om het verzet op andere - misschien
onbewuste - gronden te veroordelen.
A1s het de bedoeling van den schrijver is geweeat om het verzet als onmisbare
factor, die het karakter van de ontmoeting bepaalt, io zijn novelle te verwerken,
dan beeft hij dat gedaan op een wij:i:c, die het gehele verhaal iets oowczcnliju en
hmstmatigs geeft.
Nog een enkele opmerking moet 001 van het hart.
De scb~jver laat Maurits een dropping meemaken, die, gerekend naar de loop van
het verhaal en de daarin vermelde gebeurtenissen, op zijn laatst io 1945 plaat,
gehad moet hebben.
Eco welgemeende raad aan alle niet-ingewijden, die de illegaliteit als onderwerp
va·o buo werk willen gebruiken: de eerste wapendropping vond plaats in Augustua
1944. Laat Uw personen niet deelnemen aan een dropping v66r deze datum, want
dan begeeft gij U op glad ijs .•.•••
Uit de voorrede blijkt, dat de onbekende schrijver zijn werk inzond onder het
mótto: Sbips tbat pass io the night .... voorbijgaande schepen in de nacht. Als
hij daar zijn novelle mee bedoeld heeft, ia dat onzes inziens een verheugend teken
van zijn gezonde zclfcritickl
KEES.

We weten, dat er anderzijds een veel te
slappe houding wordt aangenomen in veel
zerken. Denk slechts aan het concrete onrecht, dat in Indiê gebeurt. We weten ook,
dat onu oude vrienden hun weg in de
polltlek veelzlns 110?}- moeten zoeken en
minder ervaring hebben dan de "oude rotten", waardoor ze fouten maken. In dat
verband menen we toch op te moeten merken, dat het historisch en vooral ,anderszins méér verantwoord ware geweest, indien de eerste liefde (o.a. bepaalde stellingen uit de bezettlngstijdl) niet was verlaten.
Nog is het niet te laat. Maar willen de oudillegalen geen querulanten worden en constructief blijven meewerken, dan moet er
harder en beter aangepakt worden dan tot
nu toe.
Ook is het nodig de hand in eigen boezem
te ste,ken.
In de eerste plaats was het vaak niet voldoende doordacht, bezonnen en verantwoord, hetgeen wij wilden. Het Is waar, we
zijn zwaar van tong en niet slagvaardig
(denk. slechts aan de Hoofddorp-conferenties). Daarom z'Ullen we ons meer geestelijke

lnapannlng moeten getroosten en •olhardend
moeten spreken en er op uittrekken ln ons
volksleven, willen we gehoor krijgen!
Conferenties zijn nodig, waar het contact
opnieuw wordt gelegd tussen gelljkgezln·
den en waar goed-voorbereide stellingen en
maatregelen worden besproken. Geen oppervlakkige en algemene beschuldigingen moet
' men uitspreken, maar zich bezinnen aan de
hand van de feilen.
En dan staat het voor ons vast (aan de hand
van de feiten), dat het Stichtingsbestuur zijn
advies van vlak na de oorlog in polillcis
uit moet breiden, willen we komen tot een
zinvolle en:' brede ontplooiing in ons volksleven.
Het contact. met de gebundelde 1llegaliteit zal
een meer incidenteel karakter hebben, daarvoor is het nodig, dat het Stichtingsbestuur
zeer op z'n qui vive is.
We zien met belangstelllng de toekomst
tegemoet

De redactie neemt zich voor de volgende
week een antwoord op dit artikel te geven.
RED.
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LEEFT''
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Marktdag io Meppel.
Drentse en Overrijsselse boeren kuiel"CD
door de straten co spreken Tan de lange, strenge winter, die eindelijk voorbij
is. Hun botêrgcle klompen kleppen door
de rustige straten van het stadje. Vrouwen van Staahorst en RouYeen neuzen
van onder haaz glim.mende oorijzera
naar de étalages, die 10 nel begeerlijks bieden.
Tot plots de stem van een colporteur
de Tust verscheurt.
,,Leest bel" laatste oièuws.
Hitler leeft oog".
De mensen kijken mekaar aan.
Dus toch! 'k Heb het altijd wel gezegd.
Krantenverkopers zijn hier geen alledaagse verschijningen. Dus zal er wel
wat bijzonders aan de hand zijn. De
mensen drommen om den verkoper heen.
dubbeltjes verwisselen snel van eigenaar. Zelfs de preciese boertjes gunnen zich geeli tijd om een cent terug te
vragen, want de prijs van het "Extra
Bulletin" is negen cent.
Ja, daar staat het! .
Hitler leeft nog in Zuid-Amerika!
Nieuwe oorlogsvoorbereiding?
Complot in Argentinië!
In een ommezien zijn de heren hun
~oopwaar kwijt. Dan kunnen ze zich
lachend in de handen wrijven, om morgen op een andere marktdag met hetzelfde vod te colporteren, dat twee
maanden geleden al in de Amsterdamse straten werd uitgevent.
Want de uitgevers van het Am.,terdams Bulletin De Koerier zijn zo verstandig geen datum op hun smerige
uitgaven te zetten. Alleen aan een
plaatje op de achterpagina, waarop men
de schooljeugd ziet genieten van ,,de
eerste sneeuwval" kan men vaststellen,
wanneer het van de pers kwam.
Dit vunze blaadje, waarvan bijna de
helft oog met niets-zeggende plaatjes
is opgevuld, brengt een recapitulatie van
geruchten over de aanwezigheid Tan
Hitler in Zuid-Amerika, doch wekt
door de koppen de indruk, alsof dit
thans definitief zou vaststaan.
Blijkbaar heeft de uitgever twee maanden geleden teveel exemplaren gedrukt,
welke hij in Amsterdam niet kwijt kon
en loost hij ie thans in de provincie.
De mijnheer, die dergelijke smerige
streken uithaalt en Yolgens de adYertcntie-rubriçk zijn bureau op de derde
verdieping van het perceel Deurloostraat 90 in Amsterdam-Zuid heeft,
durft het nog aan enkele "schandalen"
openbaar te maken ook.
Het is wel ver gekomen met one, als
dergelijke lieden in ons land den zedemeester uithangen.
Hoe komt het, dat bona-fide bladen
geen papier kunnen krijgen om hun
abonné'a naar behoren te bedienen, terwijl het aan dergelijke "oplicbterspractijken" wordt dienstbaar gemaakt?
En waar blijven de instanties, die o-vcr
het journalistiek fatsoen moeten waken?
Heeft die naamloze mijnheer, drie trappen hoog- in de Deurloostraat, ook I al
een certificaat van "geen bezwaar",
1oals alle bona-fidc journalisten nodig
hebben?
'
Of heeft hij het niet nodig, omdat hi]
alleen maar een "bulletin" uitgeeft?

AD.
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- .... . . ·····-·························································
heeft het u,ch 1.ezeten met die Flitspuit1
; Een vraag, iesteld zowel in de Stalen-Generaal als
1 op het voorbalcon dn tram. Een vraag echter, die
~ noch in de Staten-Genraal, noch op de tram kon 11Jor\ den beantwoord. Toen is "De Zwerver" gaan zttJer1ven en hj werd verwezen naar een gezellig, halfdonj ker sigarenwinkeltje, waar de prikkelende 1.eur van
1 de tabak vnwachtingen wekte vati opzienbarende ont1hullin1.en over de Flitspuit. Hoe ook de ,.ZwfJTVer"1illusies d11 bodem filerden ingeslagen, leest U in het
\ bi,mevms iepubliceercle verhaal.
;-

i Hoe

W

IEUW-wieuw-wicuw - - geboefte - - tutututu-moffcn-wieuw-wieuw-opgehangcn - - Herinnert U het
zich nog, lezer, die heerlijk ontladende terminologie van de Flitspuit, bijna stikkend in het demonisch aandoende 1ejengel der Duitse stoorzenders?
Weet U het nog, hoe U telkens neiging kreeg om dat
treiterende getureluur uit de luidspreker weg te slaan,
als er van de uitzending slechts zo nu en dan een woord
tegen Uw fel-geplaagde trommelvliezen aantetterde?
En hoc U zich bovenmate verheugde als U de enkele
vernomen woorden w~st te combineren tot een begrip,
rijk genoeg om er de buurt mee op te gaan teneinde uienden en kennissen te laten delen in Uw enthousiasme?
Och ja, dat weet U nog wel. Natuurlijk kent U noc dat
schone vers, dat uittentreure werd gereciteerd:
Zo lang de Mof j5 arm en kaal
Spreekt bij een zeer bescheiden taal.
Maar raakt hij ooit tot hoge staat
Dan doet hij God en mensen kwaad.
Dat was de Flitspuit. Bijtend als on-verdunde vitriool
(Yoor moffen en derzelver trawanten), scherp als een slagcrames (id.), maar ook opwekkend als de lentezon (voor
ons).
Het was de Flitspuit, die de moed er in hield en die de
stemming regeerde op straat co op de voorbalcons der
trams. Was er een "hoera" bericht het land in "geflitst",
dan meesmuilde het balcon stiekum; was er geen "hoera" bericht, dan meesmuilde het balcon ook, want "die
Engelsen zijn natuurlijk iets aan 't voorbereiden". _Grote
mensen blijven nu eenmaal kinderen. Als JantJC en
Pietje ruzie hebben over een griffel, dan slaan ze elkaar
bont en blauw maar ze worden op slag vriendjes, als ze
samen een griffel kunnen gappen van Henkic. Zo ging
het ook met ons in dé Fluitspuit-jaren. Zag je kans samen
een Flitspuitje van de MQffen te pikken, dan gn~ifde je
en je offreerde je vroegeren tegenstander een s1g~ar of
sigaret al naar de belangrijkheid der gehoorde berichten.
En waar men vroeger hele volzinnen voor nodig gehad
zou hebben kon nu worden volstaan met een enkel gebaar, een ;impcle knipoog-. Het was begrijpelijk, want
's avonds om tien minuten oRr zeven was heel Nederland slechts één oor. En dat ene oor was gedurende tien
minuten gewend naar het Westen om op te vangen de
helende muziek van de (volgens de Flitspuit) snel naderende dag der bevrijding.
De sterke, zakelijke stem van de omroepster gleed dat
oor binnen als een stralende symphonie op een zomeravond. En mea kocht zich storingsopheffers oftewel moffenzeven voor een paar gulden om alles te weren, wat
het luisteren kon schaden.
's Avonds, van tien tot twintig minuten over teven,. was
in vele gezinnen het hoogtepunt van de dag. Alle bu1sgcnoten waren dan geschaard om het toestel.
De dove Opa, Ma, Sophie, de puber, Henk, de opschepper Riet het nest en Pa. draaiende aan het apparaat.
Sss~t. .• .' zegt Pa, ik heb 'm. - Ja, interrump~_ert de opschepper mijn new. Dat is Bremen. - Lam1Jmaareffezoeke P~. ik heb 'm zo. - Houd jij je mond nou maar,
reage~rt de puber, want jij 1.i;an er toch niks van. -;- ~u,
wedden dat ik 'm in drie seconden heb? - Uhh, en g1steravond ••.. - Houden jullie nou je mond, of je gaat
de kamer uit dreigt Pa dan, per vergissing de radio
keihard draaiend zodat zelfs Opa, zichtbaar voldaan
mummelt: datizzu:n. Nadat Pa, tandenknarsend, zijn fout
heeft hersteld, schijnt de stem van miss Flitspuit eeo
ogenblik de verwoede strijd in de luidspreker te winnen.
- Waarom ga je niet naar Rusland? Waarom beo je
nog niet dood? En dan beschrijft U in de lucht een
Yraagteken met een punt ala een dolksteek er onder. Het nest oefent al en prikt Sophie, de puber, met een
dolhinger in het oog (per ongeluk), wat de laatatc een
snerpende kreet ontlokt en pa Tcrleidt to~ een lin_kse
directe op de wang yan den opschepper, die van ructa
weet en het niet onder stoelen of banken steekt ook.

,
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Ondertussen "flit" de spuit.
Nou, i~ 't uit of niet .... ,saat •... stil, belangrijk. Wel
verdraaid, zucht Pa, heb 'k weer niet gehoord. 't Ging
oTer het zinken van een grote boot, 50.000 ton of io. - Hu, treitert Hcnkie, 't aal best een Tommicschip wezen, lui van nib - waarmee de stand 2-1 voor Henk
is geworden. Dan eindigt de Flitspuit.
·
- Duitse luizen in Hollandse huizen.
Ze moelen eruit, neem de Flitspuit. Tien Toor half acht, einde der uitzending. De rust keert
terug in het Flitapuitgezin. Niet echter dan nadat Pa nog
eens zijn voldoening heeft uitgesproken over de 't gaat
itoed" berichten. Ook niet dan nadat nog eens g;puzzeld
1s ~ver de_ vra~!{, van wa~ruit de uitzendingen der Flitsp~1t o'!l c1gcnhJk p_laab. v1~dcn:. Meestal bijten de fantas1een hieromtrent zich u1tcmdel1jk vast in een zich steeds
verplaatsende auto of in een bootje, dobbercvd op een
der meren.
Ja, waar stond in die dagen wel de Flitspuit?
Lezer, excusez du peu, graag bad ik een appetijtelijk
verbaal opgediend ovêr opwindende avonturen van de
Flitspuitauto of -boot, nn uur tot uur achtervolgd door
de spr urhonden der SD, maar helaas, ik moet U teleur~tellen. Want de spuit stond in Engeland. Doodgewoon
10 Engeland, vanwaar dagelijks van 7.JO uur-7.20 uur
werd uitgezonden op de 270 meterband. Het hoofddoel
was wel ~m radiogra_fisch. nrbindingen te onderhouden
met de uitgezonden mtelhgcnce agenten in Nederland.
In September 1941 werden twee Nederlandse jongens
Aart en Kees (A. Homburg en C. Sporre), die een jaar
tevoren kans hadden gezien Engeland te bereiken, na
e~n zware training_ boYcn Nederland gedropped, Yoorz1cn van een zendinstallatie en andere benodigdheden
met het doel inlichtingen te nrzamelen ten behoeve va~
de ge~llieerde oorlt,8"'.oe~in!!'.. Van Den Haag uit konden ZIJ de verkregen mhchtmgcn spuien naar de overkant. Geantwoord werd hen over de Fluitspuit.
- Hier een bericbt voor Kees en Aart - was het dan
waa~a in zeer onschuldige bewoordinge~, die na d~
coder~g helemaal. niet zo onschuldig bleken te zijn, belangnJke mededelingen werden gedaan. Gemakkelijk
hadden ie het niet, die eerate agenten. Elk uur van de
dag stonden zij bloot aan de grootste gevaren. Bovendien
opc~~erden Kees en Aa~ de eerste tijd zonder voorzien
te ZlJD van persoowbewtJZCD. De bedoeling was om, gewapend met gefotografeerde peraoonsbewijzen en andere
bescheiden, na enkele maanden terug te keercn naar
Engeland om aldaar de zo broodnodige papieren na te
laten maken.
Dat terugkeren 8?-Dg echter niet 10 vlot. Aart raakte op
een kwade dag JO handen der SD. Verraad. Toen hij
een tandarts bezocht om zijn gebit te laten controleren,
b!eek ~eze een goede bekende no hem te zijn uit de
d1cnsthJd. - H~ -, meende de tandarts - ik dacht
~at je in Engeland iat? - Aart, volkom~ rekenend op
s mans goede trouw, vertelde dat hij weer was teruggekomen. Toen hij de Yolgendc week terug kwam voor
e~ tweede behandeling werd hij gearresteerd. Via Weteringschans belandde hij in Scheveningen. Gelukkig
voor korte tijd, want hij tag kans om, met behulp van
lepel en vork de tralies van zijn celraam door te vijlen
waaruit hij zich, langs zijn aaneengeknoopte kleren c~
dekens, op de grond liet zakken. Door op een schild~
wachthuisje te klimmen gelukte het hem zonder ongelukken over de buitenmuur te komen en te ontvluchten.
Werken was Toor hem voorlopig te gevaarlijk gewor~
den, zodat hij, in afwachting van zijn vertrek naar Engeland, bij een vriend onderdook. Intussen had Kees
kans· gezien een steYige boot te bemachtigen, waarmee
hU in de bvurt Yan Petten in zijn eentje zee koos. Nadien werd nooit meer iets van hem vernomen. Ook Aart
waagde diverse pogingen, waarvan verscheidene mislukten. Dank zij de hulp van enkele vissers (zij het dan tegen
wil co dank, want ze werden, eenmaal in open zee, met
het pistool op de borst gedwongen door te varen) gelukte het hem Engeland te bereiken. De Flitspuit verkondigde daarna, dat de admiraal goed was aangekomen. ,.De admiraal" werd gedecoreerd, kreeg een opll'iding tot vliegenier en .... stortte in April 1945 bij Delden met zijn kist neer. Dood. Op het laatste moment, terwijl de vrijheid van zijn Taderland, waarvoor hij zo lang
had gestreden, tastbaar was geworden, stierf hij.
Aart en Kees, geen no beiden overleefden zij de oorlog.
Maar hun namen zullen voor altijd yerbondcn blijven
aan de meest populaire geheime zender, we ons land
heeft gehad: de Flitspuit, met de steeds terugkerende
oproep: hier berichten Yoor I.ees en Aart.
Midden 1943 werden de uitzendingen atopg-czet en overgenomen door Radio Oranje, waarmede een einde wu
gekomen aan de actiritcit no de Flitspuit.
TOON.

Bij de reeds gepubliceerde delen van 't verhaal
"Pilotencrossing" plaatsten wij de na~~ van
den heer J. Hollebrands als auteur. Waar de tekeningen bij het verhaal gesigneerd waren
door Hollebrands, gingen wij van de veronderstelling uit, dat de copy eveneens van hem
was. Deze is echter van de hand van "de Zeeleeuw".

G
Smeedt het ijzer als het héet is
Horatius was ongetwijfeld een wijs man. Hij wist de
mensheid dingen te vertellen, die thans, na zoveel
eeuwen, nog niets aan waarde hebben ingeboet. Nu is
het met sommige wijsheden raar gesteld, vooral wanneer ze z~jn samèngevat in korte, puntige gezegden,
zg. aphorismen. Een ieder kent ze, erkent ook de waarheid ervan, maar niemand brengt ze in practijk. Zo'n
aphorisme is bv. Horatius' gezegde: Met het geld
vermeerderen de zorgen. Ik ben geen wijs man, vooral
niet in geldzaken, maar tot nu toe heeft geldvermeerdering me nog nimmer zorgen gebaard of het moest
ai z~jn met het oog op àe invulling van het belästingformulier. Om eerlijk te z~jn moet er echter bij worden verteld, dat in mijn boekhouding de op school
geleerde regels van het aftrekken meer van pas komen dan die van het optellen. Ik ben het in dezen
dus niet eens met den man, en gelukkig sta ik niet alleen. De Stichting denkt er net zo over. Bovendien
hebben ze daar een gruwel~jke hekel aan aftreksommen, optellen gaat nog, maar het meest houden ze er
van v9,"menigvuldigen. Zo op de manier van: 100.000
(contribuanten) x 1 {gulien) is 100.000 gulden (per
maand). Aardige sommet_1es, zolang de tussen h9-akjes staande factoren tenminste niet worden verwaarloosd. Doet men dat, verkeerde uitkomsten zullen het
gevolg z~jn. Om nu vooral deze belangrijke factor niet
te doen vergeten heeft de Stichting kaarten laten drukken, waarop in suggestieve bewoordingen wordt aangedrongen op toetreding als contribuant van de
Stichting. De naam en het bedrag behoeven slechis
te worden ingevuld en zonder enige frankering kan
de kaart op de bus worden gedaan. Een bijzonderheid
is voorts, dat ze precies in Uw binnenzak passen. Stel
nu, dat U in de trein zit van Groningen naar Maastrichç en naast U zit een mijnheer met hetzelfde reisdoel. Nou kan die mijnheer in zwijgzaamheid een
sphinx overtreffen, op een gegeven moment zal hij
toch zijn kaken eens moeten ontspannen. Tien tegen
een, dat hU dan via het slechte weer, de miserabele
regering en het naakte Linggadjatti verzeilen zal m
een gesprek over de beroerde toestanden. Is hij eenmaal zQver, dan is het verder een koud kunstje om op
het thema Stichting over te schakelen. Mijnheer blijkt,
hoewel een enthousiast voorstander, nog geen contribuant te zijn en dan is de tijd gekomen om naar Uw
binnenzak te tasten. Nog even "het ijzer" in het vuur
Uwer rede gehouden, waarna er in de meeste gevallen "gesmeed" kan worden. De ingevulde kaart op de
bus en de Stichting kan haar vermenigvuldigingshobby botvieren. 'n Kind kan de was doen. Natuurlijk z~in de mogelUkheden om de rekenmeesters der
Stichting aan het werk te houden met dit ene voorbeeld bij lange na niet uitgeput.
Zo vermaakte een der lezers van De Zwerver die zijn
57e yerjaardag vierde, uit dankbaarheid zoveel maal
een kwartje aan de Stichting als hij levensjaren oud
was. Voorwaar, een pracht geste, die aller navolging
verdient. Is er in dit opzicht misschien iets te bereiken, door plaatselUk een soort verjaardagsfonds te
stichten, waarbij deelnemers zich verplichten om bij
elke verjaardag een zeker bedrag in de Stichtingskas
te ~torten?
Het z~jn maar enkele grepen uit de vele mogelijkheden, ze z~jn met tientallen aan te vullen. Laat de gelegenheid om de Stichtingskas te stUven niet onbenut
voorbijgaan. Vergeet niet, dat de Stichting ongeveer
4500 slachtoffers te verzorgen heeft, waarmee jaarlijks een bedrag van 8 à 9 millîoen gulden is gemoeid.
Zeker, de Staat draagt verreweg het grootste deel der
kosten, maar de rest ligt voor onze rekening. Daar
kunnen we dankbaar voor zijn, want het wil zeggen,
dat wij daardoor de mogel~ikheid hebben gekregen om
de tot onrechtvaardigheid leidende starheid, die elke
wet uiteraard eigen is, om te zetten in een soepele,
met persooç.l~ike omstandigheden rekening houdende
behandeling onzer getroffen vrienden •uit het verzet.
Daarom: smeedt het ~jzer als µet heet is.
\
TOON.

esteld, dat de situatie door het bladstille
weer zodanig was, dat de motoren niet de
duitse posten konden passeren zonder gegronde vrees voor ontdekking, zo zouden z~j beiden in hun kano toch trachten er door heen te
komen, want teruggaan naar Lage Zwaluwe was
voor hen een zaak, die niet in debat kwam. Op
deze w~jze zouden de kameraads met hun pilotèh, die aan de rol om half één zouden wachten,
gewaarschuwd kunnen worden, dat de sleep met
dóórkwam. Eventueel zouden dan de piloten met
de roeiboten kunnen worden weggebracht naar
Brabant. Zo gezegd, zo gedaan. En vlug een
beetje, want · iedere meter die zij afdreven, zou
weer moeten worden opgetrokken aan de paddks.
ZU gooiden hun kano los, kwamen nog even
langszU Wi de motorkano's, legden den captain
hun plan voor, die zUn fiat gaf en stieten af. Zij
zetten koers naar het midden van de rivier, want
op die wijze alleen konden de beide posten op
de wal weer gepasseerd worden. De maan was
gelukkig reeds ondergegaan, maar desniettegenstaande wa_ren beide oevers, vanwaar het gevaar
dreigde duidelijk te onderscheiden. De beide
hoogspanningsmasten staken duidelijk zichtbaar
af tegen de heldere sterrenhemel. Wat een hel
van een troom stond er! Dat viel lang niet mee!
Het was geen kleinigheid daar tegen op te tornen. Maar vooruit, ze moesten er door! Koeli,~werk was het! Je merkte bijna niet, dat je vorderde. Max, die achterin zat, stopte af en toe
even met paddelen en luisterde aandachtig naar
de geluiden, die van beide oevers mochten komen.
Het ging nog altijd goed. Het was haast ongelooflijk, maar het duurde bijna een uur~ voordat
z~j tussen de beide posten waren gekomen. Ze
voeren nu recht onder de hoogspanningsdraden
tussen de masten. Af en toe keek Max eens omhoog, doch het leek wel, alsof die zwarte strepen
niet uit het zenith wilden komen. ,,Trekken, Kees,
opwe knaap," zei hij, ,,we zakken af. Nog een
poosje doorzetten en we hebben 't gewonnen. Ze
hebben ons nog niet in de gaten!"
Maar ja, dat was goed praten. Hun krachten raakten uitgeput. Het uithongeringssysteem der bezettingsjaren deed zich' aan hun jonge, krachtige
lichamen kennen. De wil was goed, maar mense-

PILOTEN·
lijke spieren staan aan uitputting bloot.
Het zweet gutste met straaltjes langs hun gezichten. Het ondergoed lag drijfnat op hun ruggen.
Kees gaf een seintje, dat hij een ogenblik zou
stoppen. Max ·trok met verdubbelde woede, terwUl z~in makker zich een zittende houding gaf,
liggend op zijn knieën. Wellicht zou hij aldus
meer kracht kunnen ontwikkelen. Weer werden
alle krachten bijeengegaard en in wilde cadans
flitsten de paddels gelijk op en neer. vVaarlijk,
de kano vorderde weer: de draden, die zo geruime tijd uitdagend pal boven hun hoofden waren
blUven hangen, zakten langzaam af naar achteren ....
Maar nauwelijks was dit door Max geconstateerd
en had h~i met een enkele zin tussen zijn vliegende ademstoten Kees hiervan verwittigd, of op
luide, galmende toon weerklonk de schreeuw
over het water:
"Halt! Halt! H-a-a-a-1-1-1-t! ! !" en tegelijkertijd
snerpten de vuursalvo's over de rivier. Het was
een hels moment. Salvo na salvo davert door de
doodstille nacht. Het geschreeuw van de moffen
op de Zuiderwal wordt door die op de andere overgenomen. Kennelijk is de wachtpost aan beide
oevers in het geweer gekomen ....
De knetterende vuurstoten hebben Kees en Max
plotseling verrast. Zij zijn ontdekt! Ongetwijfeld
zullen / de moffen een achtervolging instellen.
Hebben zij schnellboten ter beschikking? Zullen
z~i gaan werken met lichtfakkels? Of zullen zij
op beide oevers patrouilles uitzenden, die door
vuren hen zouden nopen aan de wal te komen?
Nu gaat het spannen Het komt er weer eens op
aan!
T~jd om naar hun wapens te grijpen hebben zij
niet. Paddelen, paddelen, wat je kunt, dat is mogel~jk het enige kansje op behoud. Maar waar
moeten ze aanstonds aan de wal gaan? Aan beide z~iden van de rivier liggen op deze hoogte begaanbare graspolders, bereikbaar vanaf de posten
aan de Kop. En je kunt met zo'n afgebeuld lichaam
toch niet kilometers hogerop roeien tot daar, waar
de grienden en rietgorzen weer aan de rivier grenzen, die het landen zouden begunstigen. Neen,
dat is uitgesloten! Zij zullen het niet zo heel lang
meer kunnen uithouden. Zij waren daar straks
reeds aan het redelijk einde hunner- krachten.
Maar nu gaat het om hun behoud, hun vrijheid,
hun léven wellicht! Zonder dat zij hierover samen behoeven te spreken, begrijpen zij dit volkomen en met inspanning van hun laatste kraclJi.-

Wat een hel van een stroom stond er !

CROSSING

"Toen het nog duister was

V

En zij vonden den steen
afgewenteld van het graf

P

aasmorgen in de Hof van Jozef van Arimathea.
In . die hof ligt de spelonk, waarin het lichaam van
den Middelaar der wereld verzon~en, is; gesloten met
een steen; verzegeld met het zegel van den heerser cletcr
wereld.
.
Kan er een dag zijn, donkerder dan deze? '
Hier moet alle hoop het gelovend hart ontvlieden.
Achter de kleine schare der volgelingen van den Heer liggen de hoon en smaad van de wereld en vóór hen de kilte
en duisternis van het graf. Wat betekent verder leven voor
hen, die in Hem het leven vonden?
Was dan toch de hoon op de Hoofdschedelplaats Hem toegevoegd, gerechtvaardigd? Kon H~i wel anderen verlossen,
maar niet zichzelven?
En toch kwamen, ze die morgen naar het graf.
Als het nog duister was.
Hun lie_fdevolle harten konden niet scheiden van hl!n Herr.

Tegelijkertijd snerpen de vuursalvo's over de rivier. .

ten wordt er aan de paddels getrokken als razenden ..... .
Het vuren wordt minder, houdt eindelijk geheel
op. Maar nog is de strijd niet ten einde. Deze
stilte voorspelt niet veel ·goeds. Is men een boot
aan het bemannen? Komt aanstonds zo'n smerige
moffenboot op hen toegestoomd? Zullen zij worden overrompeld door een patrouille, die haastig
per fiets over de polderkade hun de pas wil afsn~jden als zij zullen landen? Al deze gedachten
doorflitsen het brein der beide, afgebeulde kerels.
Trekken maar, trekken wat je kunt, dat is de
enige kans op ontkomen!
,,De rol halen we nooit", fluistert Max met horten en stoten tussen zijn diepe ademtochten. ,,Ik
kan haast niet meer," antwoordt Kees op de zelfde manier. H~jgend als karrepaarden worstelen ûj
tegen de moordende, krachten-slopende stroom.
,,Volhouden, Max," bemoedigt Kees zijn makker,
"v-o-1-h-o-u-d-e-n!" En beulend, steunend en
het uiterste van hun spieren vergend, trekken zij
de kano steeds verder van het vijandige punt. Hetgeen daar straks schier een onmenselijke taak had
geschenen, gelukt hun nu meter voor meter. De
Kop ligt reeds een behoorl~jk eind achter hen.
Doch tijd om achterwaarts ziende hun vordering
te schatten, is er niet. Vooruit, vooruit, trekken
wat mogelijk is!
Het zweet stroomt hun in letterlijke zin van onder hun Canadese baret, doch zij bemerken het .
nauwelUks.
Het gaat om hun leven:! Als zij gegrepen worden, is het spelletje uit!
Max gedachten flitsen naar huis, daarginds op
enige luttele kilometers achter de Noorderwal.
Zou zUn vrouw het vuren gehoord hebben? Natuurlijk, het is zo dichtbij. En zij weet, dat h~j
deze voornacht terug zou keren, daar heeft de
radio voor gezorgd. Zij slaapt vanzelfsprekend
niet en ligt te luisteren naar de geluiden, die in
de stille nacht doordringen vanaf de Zuidzijde
van de Merwcde, het terrein, waar zij ergens Max
weet op z~jn ongewisse tocht door het verboden
frontgebied. - Ongetwijfeld heeft zij, waar hun
huis vlak aan de rivier is gelegen, het schieten
vernomen ..... .
Onder het zwoegend afbeulen van zijn lichaam
werpt Max een snelle blik naar het ster-heldere
firmament en met enkele zinnen zendt hij onhoorbaar een gebed ten Hemel. Een gebed om veilige

aankomst, een kreet van een nietig mens in
nood daar in het midden van die donkere waterwereld ....
Hun krachten beginnen hun te begeven. Zij merken het beiden, doch z~j willen het voor elkander
niet weten, want zij willen niet openlijk bekennen, dat opgeven van de strijd den. makker mede
in gevaar brengt. Zij hóuden vól !
Gelukkig, daar is aan bakboord een onderbreking
in de oever te onderscheiden, zij het slechts flauw,
want nu de maan geheel verdwenen is, valt de
duisternis als dekmantel werkelijk mee. Die opening zal de toegang zijn tot de Ottersluis, die een
weinig landinwaarts ligt. Gelukkig, zij vorderen
toch! Kees wil vlak boven de sluis aan de wal
gaan, maar Max raadt hem dit af, want dat punt
is vanaf de Kop- nog over land te bereiken. Na
enig snel en kort overleggen besluiten zij nog wat,
hoger-op te gaan, al valt het niet mee om zich
te verenigen met het idee nog een kwartiertje het
beulswerk voort te zetten. Maar hun krachten,
die schier ten einde leken, zijn nog niet gans en
al uitgeput. Het is kem1elijk Gods Bijstand, Die
hen in staat stelt hun over-vermoeide spieren in
actie te houden.
(Wordt vervolgd).

HYMNE
OP

'

PAASCHMORGEN

De haan, de bode van den dag,
verkondigt ons 't ontwakend licht,
doch Christus roept tot nieuwen plicht
den geest, die lang te slapen lag.
Ontwaakt, gij zieken, traag van geest,
weest fier en eerlijk, sterk en rein,
staat op, weest nuchter allermeest,
en waakt: dra zal l k met U zijn.
Dus roepen wij den Christus aan
het oog betraarid, de ziel benard:
wil ons gebed, o God, verstaan,
verdrijf de slaap uit 's werelds hart.
Verjaag de nacht, die ons omhult, ·
de duisternis omsluit ons dicht:
bevrijd ons van der zonden schuld
en schenk ons U71 vernieuwend licht!

/

Als het nog duister was.
Wat hebben we veel Paasfeesten gevierd in de tijd "als het
nog duister was", met achter ons de smaad en de hoon van
de wereld en voor ons de kilte en duisternis van het graf,
van de spelonk, van de dood.
Ook onder de 20ste-eeuwse wereldheerschappij van een
Caesar waren vervolging en smaadheid ons deel, werd de
Christus verraden door hen, die tot zijn volgelingen gerekend
wilden worden, stonden wij met Petrus in de voorhof en
werden indachtig aan 's Meesters woorden als wij Hem reeds
verloochend hadden.
En als wij struikelend en vallend trachtten de weg te gaan,
welke de Meester ons wees, dragend het kruis op de weg
achter Hem aan, dan zagen wij dagelijks de dood in het aangezicht, omvatte ons reeds de kilte van het graf, lagen wij
in kluisters, in holen en spelonken, wachtend op de dood.

*
Maar toen gebeurde het wonder.
Het wonder van de Paasmorgen.
Er waren Engelen, die de steen afwentelden en onze zweetdoeken bijeenwonden en legden op de plaats waar wij gelegen hadden.
Het donkere graf lag verlaten.
En de krijgslieden, die het bewaken moesten,· waren gevlucht, zeer verschrikt, ja als doden geworden zijnde.
Bevrijd van onze banden konden ~j weer wandelen in de
Hof.
* •
Zo herhaalde zich het wonder van de Paasmorgen aan ons.
Uit d..LQ_Qod, droeg Christus de overwinning voor ons aan.
Een overwinning, die nimmer meer in gevaar kan komen,
Die ons brengt uit de I zwartste nacht en de diepste spek,nk
tot het wonderbaar licht van Zijn dageraad, tot de blijvende
schutse van Zijn woningen.
Voor de vlammende zwaarden van Zijn engelep, in de
Olijvenhof nog niet door Hem begeerd, zijn de legioenen
ge~loden, versmolt het stalen oorlogstuig, verloren de explosieven hun gruwzame werking.
Zo staat Hij daar als Overwinnaar in de Hof. Men zou
Hem voor een hovenier houden. En toch is de overwinning
de Zijne.
Die ~verwinning, vrienden, is niet behaald, omdat gij misschien met uw zwaard dezen of genen dienstknecht van Satan een ·oor hebt afgehouwen. Maar ondanks dat.
Beroem er u niet op.
Want het hanengekraai in de nacht van Zijn verhoor was
nodig om denzelf den strijder aan Zijn verraad indachtig te
maken.
Ondanks onze fouten en ondanks ons verraad triomfeerde
de Christus.
Voor eens en voor goed.
Daartegen kan een Sanhedrin, een Caesar, een Hitler, zich
alleen maar doodvechten.

Velen van ons hebben de weg naar de- Hof van de Paasmorgen gevonden "toen het nog duister was".
Bidden wij den "groten hovenier", dat wij ook de weg niet
bUster worden nu de dageraad gekomen is, doch het in zo
velerlei opzicht nog steeds nacht om ons bleef.
•
Schenke Hij ons op de morgen der verrijzenis het licht van
de volle Paasdag.
AD.

..

AL TE GOED IS BUURMANS GEK

Mijn

EEKBUIS
ICalamasoo, Mich. U.S.A.

Geachte Redactie,
Door bemiddeling van mijn neef, H. de M., Gouda, ontvang ik
"De Zwerver" en blijf op deze wijze op de hoogte van wat er
zo al omgaat in de kringen Tan de LO-LKP in Nederland. De
bezwaren van het na-de-oorlog-leven zijn ook de oud-illegalen
niet gespaard gebleven.
Zoals dat reeds Toor jaren is geweest, zo is het ook nu; er ÎI
te veel bevolking naar gelang de economische toestand en het
natuurlijke ,:evolg is, dat men uitziet naar Terandering van
woonplaats.
In Uw nummer r.m 25 Jan. 1947 las ik een waarschuwing tegen
emigratie. Met toestanden in Zuid-Amerika en Australië ben
ik niet bekend, de beschrijving scheen mij zeer streng en toch
ligt er waarheid in.
Het is hier zoals in andere landep, er is overvloed van gewone
werkkrachten en met deze bedoèl ik mensen zonder een bepaalde nkkennis.
Over het algemeen heeft een vakman al spoedig werk, vooral
wanneer hij de taal machtig is en dat is een voorname factor.
Ennwel wordt men meestal teleurgeateld, omdat de Tcrwachtingen te hoog gespannen zijn.
Als U, als redactie, iets doen wilt voor Uw lezers, zeg hun dan
de koude feiten.
·
.
De beste toekomst is in het boerenbedrijf, als men genoeg geld
heeft om tenminste de machinerieën te betalen en 'n stuk grond.
Zoals ik meldde: vaklui hebben al spoedig werk, maar zij moeten ook weder leergeld betalen, want methoden verschille.n.
Een Hollandse metselaar b.v. hanteert wel een troffel, maar de
metselstenen worden anders gelegd dan in Holland en e·en timmerman heeft 't zelfde gereedschap, maar het wordt hier verschillend gebruikt.
Ja, emigratie brengt door verandering Yoordclen, maar ÎI niet
zonder teleurstelling.
Een gegrond onderzoek is zeer gewenst.
Kan ilc een oud-illegaal bijstaan met inlichtingen te ge.en, dan
is de wens vel'VUld van
P. BREEDVELD,
1921 S. Burdick St.
K:alamasoo 33, Mich.
U.S.A.

Geachte Redactie.
Nog niet eerder heb ik critick uitgeoefend op een of ander artikel in "De Zwerver", maar nu ka,n ik het niet nalaten. Ik hoop,
dat het beschouwd wordt als opbouwende critiek.
,.Confessioneel of niet"?
Deze vraag wordt gesteld door den schrijYcr no dal artikel
in "De Zwerver" van 1 Maart j.I. Ik had liever gezien, dat de
schrijver eens nadacht over wat het betekent om voor een jeug-dactie Staatssubsidie te ontvangen. *)
Dit betekent m.i., dat de Staat zich gaat bemoeien, in ieder geval gelegenheid krijgt 1:ich te gaan bemoeien, met de opToediog
van de jeugd. Dit is niet de taak van de Staat, maar de taak
der ouders.
'k Heb zelf al enkele jaren op de j.v. (gereformeerde j.v.) gegaan en ondervonden, dat daar de jeugd opgevoed wordt zonder subsidie. Dit is volkomen te verklaren, want daar ligt Goda
Woord open op tafct"tn wordt het onderzocht.
Voorts begrijp ik niet, dat er na de oorlog plotseling 1taata1ub11idie voor jeugdverenigingen nodig is. Het geld zou beter gebruikt kunnen worden. Of heeft men misschien zo'n medelijden met de jeugd? (Ook met mij dus.)
De opvoeding behoort als taak aan de ouders en niet aan de
Staat. Straks wordt subsidie gezien als een plicht, maar wie
plichten heeft, heeft rechten.
Hoogachtend,

K. H., te G.
Commentaar.
Het is natuurlijk niet geheel billijk, iemand aan te va1len op een
onderwerp, waarover hij het niet gehad beeft. Jules Janssen
had kennelijk niet de bedoeling om over staatssubsidie te schrijven en daarom kan deze spreekbuis dan ook geen verwijt r:ijn
aan zijn adres. gericht.
•
~~cttemin is het aangeroerde probleem wel belangrijk. Ook wij
ZIJD van oordeel, dat we met subsidies van overheidswege aan
de jeugdbeweging op een verkeerd spoor zijn. Wie de plicht'
van subsidie heeft, heeft inderdaad het recht van medezeggenschap. En de consequentie daarvan is het Duitse of het Russische systeem. De karaktervorming is geen neutrale aangelegenheid, ma!lr. een taak, die ten nauwste samenhangt met de
levcnsovcrtu1ging. Daarom moet de overheid van die karaktervorming afb!ijven en ook niet pogen met een subsidie langs de
achte~_de~r btnnen te kome_':1· De kracht van een vrij volk ~. cl.at
het ElJn Jeugd onafhankeliJk van de overheid opvoedt.
H .v. R.
*)De bewuste passage luidt: .,Wanneer dan straks met staatasuhsidie een jeugdbeweging zal starten, welker doel op de eerste plaats .zal moeten zijn: ,,Karaktervorming", dan zal. . . . enz.

vriend heeft een aardig
huis in de rij, met een tuintje achter zijn huis en een ap·
pelboom in dat tuintje. Tot zo·
ver kan men niet anders èf ënken, dan dat hij een vredig bestaan heeft Maar de moelHjkheid zit toch in de appelboom.
Want voor een deel hangen de
takken ervan b0ven de tuin van
zijn buurman. En die buurman
is er zo eentje, die met een vinger begint, en dan later met een
hand nog geen genoegen neemt.
Eerst gaf hij de appelen, die bij
hem in de tuin vielen voor een
deel terug. Daarna hield hij alles, wat bij hem Viel. En 't duurde niet lang of hij begon te plukken, eerst onderadn en vervolgens met een trap. Toen begon
hij de boom met allerlei vaktrucjes zo te bewerken, dat hij
er meer plezier van zou krijgen.
Natuurlijk ontging_ dit alles mijn
vriend en zijn vrouw niet. Er
waren al wat onderhandelingen
over de appelboom geweest en
tot nu toe steeds met bevredigend resultaat, zij 't, dat de
buurman bij iedere Tolgende
onderhandeling in de overeenkomst wat meer kreeg en mijn
vriend wat minder.
Dat alles was nogal vernederend voor mijn vriend, maar hlJ
stutte ziJn gevoel van eigenwaarde met de theorie, dat er
tenminste
een overeenkomst
was, dat er onderhandeld werd
en de vrl:lde bewaard bleef.
Zijn vrouw was 't daar niet mee
eens, want zij huldigde de theorie van: geen vrede tot elke
prijs. Maar als ze daarover begon, zweeg hij en liep de kamer
ult.
Nu werd het verleden week wat
al te bar. De buurman zat n.l.
iD de boom, mqar nu op de hel~t
van mijn vriend en oogstte daar
een maaltje appelmoes voor ·t
weekend. Verontwaardigd sprak
de vrouw van mijn vriend dezen erover aan: ,,Zo gaat 't niet
langer. Als je niet zorgt, dar hij
uit onze tuin blijft, dan waarschuw ik de"-poUUe. Ale 't zo
doorgaat, kookt hij de volgende
week de appelmoes in mijn keuken met mijn pannen."
Er werd een avond lang druk
geconfereerd tussen mi}'tl vriend
en zijn vrouw, waarbij hij er
op uit was, om een compromis
te vinden tussen enerzijds zijn
zucht naar capitulatie, zijn
vrees voor de overige buren, die
door den schreeuwerigen en ver.
ontwaardigden buurman langzamerhand naar zijn zijde getrokken werden en anderzijds
de handhaving van zijn mannelijke waardigheid in de ogen
van zijn vrouw.
"Kind," zei hJJ steeds weer, ,,dal
begrijpen jJ!lie vrouwen niet.
Wij mannen zijn realistischer en
laten de feiten spreken." Maar
zij hield vol. .,Ik mag dan dom
zijn, maar dat weet ik wel, die
boom is van ons en recht is
recht."
Tenslotte kwamen ze overeen,
dat hij weer met den buurman
zou gaan praten en een definl•
tleve overeenkomst zou sluiten.
De uiterste concessie, die hij zou
doen, was, dat leder mocht

"
doen en laten met dat deel T<m
de boom, dat boven zijn tuin
h,ing en zou afblijven •an 't
andere deel.
Vol moed vertrok hij naar de
conferentie. Er zijn mensen. die
steeds weer moed vatten.
roen hij terugkwam, z~i hij met
veel zwier: ,,'t Is in orde,
vrouw. De afspraak is gemaakt
Je kunt gerust zijn. Weliswaar
stond hij erop, dat ook alle
appels uit ons deel, waar hij
nog met zijn ha.nd bijkon, als
hij op zijn deel bleef zitten,
voor hem zouden zijn en :r:o
wilde hij de overeenkomst den,
maar hij stemde er in toe, dat
ik de overeenkomst %ou interpreteren, zoals wij samen afspraken. En 't gaat tenslotte niet
om zijn interpretatie, maar om
de onze, is 't nieH"
Ik heb mijn vriend daarin !1let
helemaal kunnen volgen. Ik ~egrijp n.l. niet, waarom hij de
overeenkomst niet heeft gesloten, zoals hij met zijn vrouw
afsprak en haar niet raadpleegde, voordat hij 't geval anders
in elkaar zette.
En ik begrijp helemaal niet, hoe
hij kan denken, dat 1e met z'n
tweeên iets kunt overeenkomen.
terwijl je allebei iets anders
verstaat uit de overeenkomst.
Mijn vriend kon toch altijd vrij
normaal mee op school.
Maar misschien ligt 't aan mij
en is 't zo ingewikkeld, dat
daarbij twee gelijk aan één en
A gelijk aan B wordt.
Ik vrees nu wel, dat de buurmantoch vandaag of morgen iD
de keuken van mijn vriend een
maaltje appelen voor zichzelf
zal staan koken.
H. .... B..

Wet Rechtsherstel
Overheidspersoneel
1946
Zeer binnenkort kan uitvoering
worden verwacht van de wet
rechtsherstel overheidspersoneel
1946, waarvan op 31 December
19~ het Staatsblad is verschenen. Om de uitvoering van deze
wet te bespoedigen is het gewenst, dat al het financiële verantwoordingsmateriaal, dat uog
In het bezit is van· onze medewerkers uit de bezetting, zo spoe.
dig mogelijk wordt Ingezonden
aan het bureau van de LO-LltPStichting, Nic. Witsenstraat 21,
Amsterdam.
'
Door deze wet wordt namelijk
o.a. de terugbetaling geregeld
van nog achterstalUge salarissen uit de bezettingstijd aan
overheidspersoneel.
In verband met het feit,' dat men
al zeer lang op het verschijnen
van deze wet heeft gewacht,
zouden Wij een beroep willen
doen op onze medewerkers. zo
spoedig mogelijk aan deze oproep gehoor te geven, waardoor
verdere vertraging kan worden
voorkomen.

BESTUUR DE LO.. UP.
STICHTING.

•

IN MEMORIAM

Pieter Zandbergen (Frans)
Geb. 2 Oct. 1908
Vermoord 31 Maart 1945

ILJ
l l

ET was omstreeks Kerstmis 1944,
dat ik met Frans uit de kerk opliep. 't Was in die tijd van spanning en onrust, van razzia en verraad.
We liepen wat over de preek te praten.
Over het wereldgebeuren, ja over alles, wat oos hart verontrustte.
De vraag, die al zo lang op mijn lippen lag, stelde ik eindelijk: ,,Zeg Frans,
ben ie soms niet yreselijk bang? Ben
ie soms 6ók zo bang, dat je er mee
heen gaat?"
En toen Frans' antwoord: ,,Neen. ik
ben niet bang. Ik weet, dat God me kan
oproepen, maar dan zal het goed ~jn.
Het l<'ven is zo anders voor mij geworden. Ik zit niet meer zo vast aan de
aarde. Want ik ben zo langzamerhand
wel gaan begrijpen, dat het voomaamate -voor een mens is, z'n uitzien naar
de dag van Jezus' wederkomst. Ik ben
dankbaar voor ~ijn aards geluk, dat ik
heb door mijn vrouw en kinderen, maar
ik kan er afstand van doen."
Aan dit gesprek denk ik vaak. Vooral
nu in deze tijd, nu het loopt tegen einde
Maart. Het ia bijna twee jaar geleden, dat onze stad bevrijd werd. V66r
me heb ik 'n zorgvuldig bewaard ove.r lijdensbericht. Daarop staat:
Aan de vooravond der bevrijding riep
de Levcnsvorst tot Zich Zijn trouwen
dienstknecht Pieter Zandbergen."
Ja, Frans is werkelijk opgeroepen. Hij
heeft déze bevrijding niet meer mogen
meemaken. Zatcrdavood, 31 Maart, ia
hij met een zevental andere illegale werkers door verraad lafhartig vermoord.
In het zicht van de aardlle bevrijding
had God voor Pieter Zandbergen wat
beters weggelegd, de Hemelse bevrijding.
En z6 is deze smart voor zijn vrouw en
familie ook beter te dragen. Zo staat
er dan ook op de rouwkaart: ,,Wij geloven, dat zijn bevrijding heerlijker is,
dan de onze". Joh. Il vers 25.
En wat te zeggen van zijn illegale loopbaan? Frans werkte al lang nu eens
hier en dan daar. Zijn hartewens: ,,Bij
de KP", werd door Johannes sterk afgeraden. Hij hielp Joden, werkte voor
"Trouw". Kortom, hij werkte zich steeds
dieper in de "onderwereld". Dat is het
lot van alle trouwe illegalen, dat, als
ze eenmaal. bezig zijn, ze steeds verder
Kaan. Zo viel hij tenslotte in voor vele
gearresteerde of ondergedoken werkers
en stond bijna helemaal alleen voor al
het werk.
Hij werkte met hart en ziel. Hij werkte
naar de dag der bevrijding. Hij werkte
tot God hem hier op aarde als illegaal
werker niet meer nodig had. En zo
vierde hij Opstandingsfeest bij zijn Vader in de Hemel.
•
Zo is zUn naam niet langer Pieter of
Piet of Frans, maar God gaf hem een
nieuwe naam, geschreven op een witte
keursteen. Hij wacht dan nu met ons,
hier op aarde. op dàt, wat voor hem de
hoo~ste waarde had, de wederkomst
des Heren. Hij wacht op de hereniging
van allen, die de verschijning onzes Heren Jezus Christus hebben liefgehad.
Enschede.

KOERIERSTER HILDE.

K. de Raad (de Boer)
G. M. À. van Gerven (Rudolf)

W

AT was bij toch een pracht kerel!
Eenvoudige, stoere werker,plicbtsgetrouw
oprecht Christen, een held, man van de
daad, kortom: echt een mens, welken men zou
willen ve'rheerlijkcn. Maar dat mogen we niet
en bovendien zou hij het zelf allerminst hebben
toegestaan. Dan zou hij zijn werk als tevergeefs beschouwen. We mogen alleen zonder opsmuk opsommen, wat hij gedaan lieeft.
In de dagelijkse omgang was hij gemakkelijk
en soepel, maar tegenover den Duitser verbluffend onverzettelijk. Toen de Duitsers in Hoogeveen zouden komen, moest een brug dicht bij
zijn huis de lucht in. De gehele buurt evacu- •
eerde, ook zijn gezin, maar hijzelf niet. Toen
de Duitsers het gebouw van de H.B.S. betrokken, keek hij er naar - met een oranje-strik
op zijn jas. Toen de "Grüne" overdag zijn hui,
overviel en hem zocht, stond hij aan de overkant van het kanaal en was ooggetuige van de

OOR Gerardus M. A. van Gerven, geboren 14
Maart 1913 te Tegelen (L.), waren de jongensjaren
al een en al opoffering tot welzijn van zijn eveomenser. Zijn gehele loopbaan was een aaneenschakeling
van verzet tegen het vele onrecht, dat in zijn onmiddellijke omgeving geschiedde. Steeds was Rudolf bereid het
voor een vriend op te nemen CD hij dacht hierbij nimmer aan zich zelf. Hij kwam uit een Christelijk gezin CD
groeide op in een hard wer~ende omgevin&'! waar God
v66r alles ging. Op 19 Apnl 1939 werd h1J als oudste
zoon met spoed opgeroep~n om zijn vadcrlan~ _als_ s~~geant te dienen. Allen, die hem van de mob1hsabetiJd
kennen, zullen eenparig moeten verklaren: Sergeant van
Gerven was een pracht kerel, die voor zijn jongcm,
vooral in tijden van gevaar door het vuur ging.
Rudolf was een van de grootste voorvechters voor recht
en waarheid. Zijn parool was: voor God, Koningin en
Vaderland, zo streed Rudolf in de Meidagen van 1940 oYerval.
aan de Grebbeberg, met al wat in zijn vermogen lag.
Men heeft dat alles roekeloos genoemd. Men
Toen de capitulatie kwam, was hij dan ook diep ont- sprak van bravour-stukjes uithalen. Maar wie
roerd en hij nam zich voor, de strijd voor een rechtvaar- zo spraken, kenden hem niet. 't Was zijn trouw
dige zaak nimmer op te geven en door te vechten. En aan Oranje, aan het Vaderland, aan de zaal:
Rudolf vocht door, onverschrokken. nooit de dood vre- des Heren; zijn onverzettelijkheid tegenover de
zende, op de bres apringend voor allen, die zijn hulp Duitacrs. Nooit voor den dwingeland op zij
Raan, was één van zijn leidende leuzen.
nodig hadden.
Als één van de eerste onderduikers verliet hij in 1942 Hij heeft de Duitse propaganda bestreden waar
zijn geboorteplaats, om in een andere .?mgeyi_ng_ weer hij kon. Hij had deze volkomen door en ~ooral
des te actiever te kunnen optreden, om ZIJD he1hg ideaal het bekampen van het Nationaal-Socialisme bezielde hem van de aanvang af.
te verwezenlijken.
Na vele omzwervingen, gepaard met de grootste ontbe- Zodra de A.R. in Drentc geheime vergaderinringen, belandde hij in het plaatsje Mill, waar bij con- gen hield, was hij aanwezig en in Hoogeveen
tact kreeg met een aangesloten KP, ,.De Uiltjes" ge- belegde bij eveneens geheime samenlcomstco
naamd, waar nij al spoedig het volle vertrouwen gewaar hij bet verkregen materiaal doorgaf.
'
noot door zijn moedig optreden. Rudolf haalde geheel Het onderduiken van gezochte personen begon
alleen den leider van de KP (Zwart Pietje) uit de be- en De Raad stond al spoedig in contact ·met
gerige handen van de SD, bij kraakte en saboteerde, Joh. Post en anderen. Z'n LO-werk begon.
kortom hij verrichtte bier alle voorkomende KP-wcrk- Toen de LO zich later organiseerde, werkte hij
zaamheden. Het is ondoenlijk deze hier alle te vermel- steeds mee, zij het op eigen wijze.
den. Ook direct na de bevrijding van het Zuiden verstond Verschillende malen was hij een der stuwende
hij zijn taak.
krachten, die "illegale" lectuur deden ontstaan.
Ah een van de eerste Stoottroepcommandantcn ging O.a. liet hij het boek van Minister Van KlefRudolf naar het front om in de omgeving van Vierlings- fens vermenigvuldigen.
beek bij de Maas de grote strijd tegt;n _d_en ma~htigen Ook heeft hij veel gedaan om gijzelaars en anvijand op te nemen. Met de meeste p~1m1ticve m1dJelcn dere gevangenen van voedsel te Yoorzicn.
bewapend ging hij met z~jn Compa.rue dcn i::~vreesdcn Zijn "illegale" actie begon pas goed, toen hij
en nog fanatiek doorvecbtenden VlcJand te hJf. Geen moest onderduiken en meer tijd kreeg. Wat
millimeter van de eenmaal heroverde Nederlandse bo- heeft hij veel geheime samenkomsten geleid 1
dem zou hij meer prijs geven. Zijn oersterke wil en Er ging een schok door ons heen, toen hij 8
Mei 1944 gepakt werd in Amsterdam. In het
lichaamskracht stelden hem in staat, hier in de voorste
huis van samenkomst bleek de S.D. te wachten.
linies bergen werk te verzetten. Hij gunde zichzelf geen
Hij had een paar bonkaarten teveel bij zich.
moment rust, totdat de nederlaag en capitula~ic van den
verdrukker een feit werd. Nog was Rudolf ntet voldaan, Aanvankelijk wisten ze niet, wat voor een beook Indië moest nog bevrijd worden en wie konden dat langrijk persoon ze te pakken hadden. Helaas1
beter doen, dan zij, die reeds het klappen v~~ ~e zweep 't werd toch bekend en 't was direct mis. Van
kenden? En ook hier hield Rudolf woord. J:111 g_1,ng naar de Amstelvecnsewcg werd hij naar Amersfoort
Indië, ondanks de vele teleurstellingen, die .. h1,1 na .~c gebracht.
bevrijding had ondervonden. Weer vocht h11 met z11n In September 1944 werd hU op transport gejongens in de voorste linies, weer ging het om gerechsteld naar Neuengamme. Hij wist nog een
tigheid, rust en orde, weer stond daar de on".ersc~rok- brief uit de trein te werpen, die zijn vrouw geken KP-er temidden van zijn Jongens, voor wie h1.1 het lukkig in handen kreeg. 't Was een ohtroerend
altijd opnam. Zij hadden elkander trouw gezworen tot schrijven: hij wist, dat hij afscheid moest nemen.
in de dood.
.
Hij, onze grote en beste V!.icnd, ~neuvcldc temidden v~n
We hoopten nog, dat zijn sterk gestel het zou uitzUn jongens, door een V1Jandel1Jke k~gel ietroffen LD
houden tot na de bevrijding, maar Neuengamzijn hoofd, bij een gevecht teg~n den v1J~nd in de o~gc- me was t6én nog geen ,,Durchgangslager" ....
ving van Semaraog, 9 Januari 1947; dit was het c·mdc In December 1944 bezweek hij.
van den alom beminden, hoogstaanden man.
Wc kunnen hem moeilijk vergeten. Zijn voorDe hoogste en gro.~tste Koning heeft bes~_ist: .. Hij n~ J..>eeld was tè lichtend.
Rudolf tot Zich; wtJ mensen moeten ons b1.1 Z1.1n beslui- Vooral hierin, dat b.ij wees op Israëls God, Die
ten neerleggen, maar in de herinnering, in onze gebeden kracht geeft, van Wien het volk zijn sterkte
en gedachten zul je blUven leven, Rudolf, allen, die je heeft.
kenden zullen. je nimmer vergeten. Dierbare. na~estaan- 't Was bij hem altijd maar weer: Soli Deo
den, Irmgart en Irmgartje, een kostba.,ar beut gmg van Gloria.
'
KLAAS.
jullie heen, er zijn geen woorden om U te troosten. Rudolf was te goed voor deze aarde, daarom nam God
hem tot Zich in rust en vrede. De innigste wens van alle
oud-KP-ers, oud-Stoottroepers hier te lande, en al je
vrienden en jouw jongens io Indië is:
.,
Rust zacht en in Vrede, Rudolf.
STEFKE.
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ADVERTENT IES
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FAMILIE-ADVERTENTIES
(prijs f 0.10 p. m.m)

INLICIITINGEN VERSCHAFFEN ?
i

•
WAAR ZIJN DB DUITSE KRIJGSGBVi\NGBNEN7
Dr. Scbumache:r. voonîttcr van dt Duitse sociaaJ"democra.tlsche partij. heelt te Berlijn verklaard. dat men in Duitsland
zeer g"cbrokken is door de olflciële Russische mededeling,
dat slechts tu&sen de 8 en 900,000 Duitse krijgsgevangenen la.
de SovJet-Ua.Je verblijven. Schumachu herinnerde aan de
zegevierende Russische berichten van het voorjaar van I9i5.
'Waarin werd gezegd, dat verschdde11e mlllioenCD Duitse krijg•
gevanguen waru gemaakt. Spreker vroeg zich af, waar deze
m!llloenen dan gebleven waren,

(De Tijd).
De betrouwbaarheid der Rus.,ische legerberichten
schijnt dus eindelijk tot de Duitsers te zijn dootgedrongen.

.

•

OP ZOBK NAAR MARTIN BOR.MANN.
foto's en een gedetailleerde beschrijving van Martin Bormann, Hitlen plaatsvervanger, die door het Neurenbergse
HoA> bij verstek tet dood il veroordeeld, zijn gezonden aan
de ambusad" en consulaten der Vetenlgde Staten. Deze
maatregel i• een gevolg van de talrijke onbevutlgde geruchten, dat Borman.n gu.fen : .o u z:Jjn,
1
(Het Vrije Volk).
Dat Bormann "gezim" zou zijn, moeten wij beslist
lege':18p~eken. Onder ons wu hij in elk geval niet
,.gez1en .

BBN SUCCBSLIBD.

•

Jack McVea heeft een lied gemaakt. getiteld: ,.Open the
doór. Rkbardl'' dat een groot succes werd. Maar niet voor
iedereeA Is dat even prettlg. In San Antonlo Is een zekere
Mr. Rlchatd half :eouwzlek naar de politie gevlogc om
&icli tt beklag•n over bet fc.lt, dat elke nacht ontelbare
taaien aan zijn bel wordt gerukt en fuifnummus hem dan
dit nieuwe liedje totbrullen,

.
{Time).
Er 1s maar één remedie voor Mr. Richard: ,.Qpen deur" -politiek voeren.

•

MENGBLBBRG ONTLUJSTBRD.
De Koningin heeft haar bul~it van U i\prU 1913. wurbQ
den httr Willem Mengdberg d, eremedaille voor Kunst
en Wetenscliap Jn goud van dt Huisorde van Oranje wud
toegekend. iagetrokken. Dit io geschied op grond v11n een
l,.,lult van de Koningin, dat Inhoudt, dat bun, die tljden•
de beutting door geest of houding de vadulandse zaak
hebben geschaad, de huiaotde ontnomt:n zal worda,,

•

,

(Het Vrije Volk).

·"'1

I
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813 Jacob Wiersma, gewoond
hebbende Breedeweg 37,
Amsterdam (0.), geboren
7 Sept. 1909. Gearr. op
13 Sept. 1944 in de Linnaeusstraat te A'dam en
via Kol. Instituut en SDEuterpestraat naar Weteringschans B.-afd. vervoerd, reeds 5 dagen later op 18 Sept. 1944 aan
de Amsteldijk gefussilleerd. Omtrent aanleiding
der arrestatie is familie
niets bekend.
814 Ds. Hendrik Roelof de
Jong, Geref. Predikant te
Venlo, geb. 20 Oct. 1911
te Heeg (Fr.). Hjj werd
27 Januari 1945 te Amsterdam (Leidschegracht
13-15) gearr. met van
Hall (NSF) en Nieuwenhuysen (LO) en naar Weteringschans gebracht (cel
A l/13). Op 12 Febr. met
8 personen te Haarlem
ongeveer 5 uur gefusilleerd.
815 Lambertus Lotman (roepnaam Bert) geb. te
Beverwijk, 26 Oct. 1918, vertoefde tot April
1945 als politiek gevangene te Buchenwalde.
Ging die maand via kamp Flossenburg op
transpor t naar Dachau(?). Van Kamp Flossenburg op mars zijnde werd transport op
ongeveer 20 KM van Neunberg (Beieren) op
23 April 1945 door Amerikaanse troepen bevrijd. Van dit transport zijn mensen thuis gekomen, die Bert na de bevrijding ter plaatse gezien hebben. Desondanks is hij spoorloos geraakt en tot nu toe gebleven. Opzettelijk spoorloos achterblijven i3 uitgesloten te
achten .
~16 Dirk Cornelis Wakkee, ge. boren 9 Jan. 1925. Als
Ned. partisaan in de nacht
van 16 op 17 Nov. 1944
krijgsgevangen
gemaakt
bij Raamsdonk en naar
Almkerk (Ned.) gevoerd
en dan vermoedelijk naar
Duitsland.

De majoor :egt: .. Het zijn prachtkere:ls, deze oorlog1vrij•
-willigero, :e kuontn alles. tiJn sterk, on,rermoelbaar ea on•
~vreesd." Generaal De Bruyn.,. de commandant du i\,.
divisie, zei mi) hetzelfde: ,.Nederland beeft nog nooit ten
leger gehad met iulke goede ,oldattn, ai. waarover Ik het
commando heb: met de~t mannen
hoold:akcl~k .-rljwilli•
gers - kan men allu bereiken,"

{Trouw).
Tenminste: als men er iets mee bereiken wil.

•

MASSAMOORD

BOBKBN VOOR DUITSLAND.

te Woeste Hoeve hij Apeldoorn

Terwijl dt mogendheden zodtCll 1111, e:en poUIJtk voor
Duitsland, kunnen de burgers in die landen. die nel met
D_uitsland te maken hebben gehad en zullen hebben, hun
bijdragt leveren voor Oululand• opvoeding In democratische
:in,
Het Comitt Nede.r land-Dulttland btdt, vla d" Organisatie
der Quakers, tot.Stemming gekregen boeken naar Duiulaod
te zenden,

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

(De Groene).
De G~denkboekcommissie bezit een uitgelezen verzameling nat. soc. lectuur. Waarschijnlijk de
enige lectuur, die men "over de grens" zal waarderen.
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Op 7 April 1947 hopen zich D.V. te verloven
CORRIE KOSTER
en COR VAN GINKEL.
Amsterdam, Hoofdweg 408 hs.
Wormerveer, Esdoornlaan 4.
2e Paasdag.
Verloofd:
SAAKTJE TREINTJE DINKELA
en MENET WEGMAN (SJORS)
Almelo: Algemeen Ziekenhuis.
Marum: Marechausseekazeme.
Il April 1947.
Verloofd:
WILLY SCHOOK
en DOLF KONING.
Amsterdam: Vechtstraat 97 I.
Vechtstraat 120 I.

Pasen 1947.

Verloofd:

HENNY M. J. DITMARSCH
en JOH. KLAASSEN.
Aalten: Huize "Avondvrede".
Utrecht: Adr. van Ostadelaan 87.
Thuis: 2e Paasdag van 3,4 uur, Huize "Avondvrede", Aalten.

_ _ _ _ __ _.:.:D...:..IVERSEN
Op een boerderij, in het Noorden van Groningen,
wordt gevra.agd een Hulp in de Huisho11ding, G.G.,
wordt geheel als huisgenoot opgenomen.
Brieven onder No. 195 Bur. van dit blad.
Flinke, jonge vrouw, thans werkzaam als magazijnen menage-meesteres in Int. Kamp, zoekt een haar
passende betrekking, liefst in een inrichting of gezin,
waar h11isvrouw ontbreekt.
Brieven onder No. 196 Bur. van dit blad.

----------

Nationaal Steunfonds te Amsterdam, Oosteinde 13,
vraagt voor spoedige indiensttreding, een StenoTypiste in de Nederlandse taal.
Voor direct gevraagd in Manufacturen- en Confectiezaak met Woninginrichting, een
BEDIENDE-ETALEUR,
tevens in staat zelfstandig een woning te stofferen.
Voor serieusen jongèman kan dit een levtnspositie zijn.
Prot. Godsd., bij voorkeur Geref. Kerk.
Brieven onder No. 198 Bur. van dit blad.
Wie kan oud-LO-er aan "K-vergunning" helpen,
omgeving Zwolle.
Brieven aan Mevr. v. d. Horst, Emmastraat 2, Kampen.
Gcm. woning te Voorburg van 7 April of Mei tot 7
Sept. ter beschikking van iemand die elders een woning bezit. Conditie: gedurende de eerste 2 of 3 maanden verzorging van warme maaltijd voor 2 gr. jongens.
Van Watervlietstraat 63, Voorburg.

---------

Wie heeft een zaak of bedrijf van niet te grote om·
vang, waar mettertijd opvolger ontbreekt, en is genegen deze op gunstige voorwaarden over te doen aan
energieken jongeman met succesgeest, ongehuwd, ruim
30 jaar oud. Oud illegaal werker, KP-er. Ook eventuele samenwerking in klein bedrijf, hetwelk voor uitbreiding vatbaar is.
Brieven onder No. 201 Bur. van dit blad.

1. Man, lengte pl.m. 1.63 M. in de onderkaak

re~bts een g?u~en kroon, gekleed in: bruin
beige col~ertJasJe" met blauw streepje, smalle
lederen riem, f!TIJ:te broek blauwe pullover
met ritssluiting van ondere~ tot boven blauwe slipover, groen hemd, tricot onde~broek,
lage zwarte schoenen. In de zakken bevonden
zich een paar wit wollen wanten, een stuk je
haarkam, een houten tandenborstel een tube
aambeienzalf en een houten haark;m.

VOOR VERSLAPEN
De wekker moet flink geluld geven, wanneer U
zoo'n prima ledikant van
Vanderveen hebt met veerkrachtige
ondermatras.
Daar slaapt U z66 heerlijk
vast en gezond op, als U
in geen jaren gedaan hebt.
Vanderveen heeft voorraad, niet alleen 1n 1-pers.
:ijzeren ledikanten, wit gelakt, maar ook 1n 2-pers.
houten ledikanten. Schrijft
U eens aan Vanderveen.

2. Man, lengte pl:m· l.73 M, donkerblond lang
haar, gaaf gebit, gekleed in : grijs windjack
met harmonicazakken, rode shawl, rode wollen slipover, leren riem, tricot shirt, lage zwarte schoenen, pl.m. maat 42, droeg geen onderbroek, Op het slachtoffer werden de navolgende voorwerpen aangètroffen: een zegelring met plaatje zonder inscriptie, een steel
van een lepel en een witte haarkam.
Zij, die menen, hierin een familielid, vriend of
med~we~~er. te herkennen, worden verzocht zich
schr(ft~liJk m verbinding te stellen met den Res.
Kapitein v. Sp.D.: G. H. Ebens, 2e Beukenlaan
16, Apeldoorn.
Andere bladen worden verzocht, bovenstaande
over te nemen.

Fa. B. H. VANDERVEEN
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lDE BRIEF VA N A NDRÉ j

I

n het hoofdartikel van de vorige week heeft André de zaak van de activiteit der oud-illegalen, en
met name van de LO.- LKP.-Stichting nog eens
aan de orde gesteld.
Hij stelt twee dingen voor. Ten eerste het contact
van oud-illegale werkers in hun politiek partijverb~d. En vervolgens de activiteit van de LO.LKP.-Stichting voor concrete zaken in verband
staande met het verzet van eertijds (berechting).
Zulks in combinatie met de gebundelde illegaliteit. Het is niet de bedoeling dit artikel in zijn
geheel aan de orde te stellen. Dat zou ons te ver
voeren. I k zal slechts ingaan op zijn voorstel de
LO.-LKP te activeren.
De redactie acht dit probleem, dat de gemoederen
nu reeds twee jaar lang bezighoudt, en waarin
het bestuur een uitgesproken standpunt ingenomen heeft, nog steeds belangrUk genoeg, om er
plaatsruimte aan te besteden.
Het is niet te veel gezegd, als ik beweer, dat met
name het punt van de vorm. waarin de activiteit
der LO.-LKP-Stichting gegoten moet worden, en
de drang naar die activiteit, naar daden der oudverzetters, de voornaamste plaats inneemt in de
brieven, dtc op de redactietafel komen.
Ook in besprekingen is dit steeds weer het punt,
, waarop de discussie uitloopt En het is dan ook
niet overbodig, mede te delen, dat op de laatste
bestuursvergadering een commissie is benoemd.
die nogmaals de vraag zou onderzo~ken of, en zo
ja, in welke vorm, de LO. LKP. Stichting nog een
taali had, buiten de bekende afwikkelingsopdrachten. Deze cohimissie is nog doende met haar rapport.

GEHEIMEN VAN DE TOP?
Als ik thans nog enkele opmerkingen over dit onderwerp maak n.a.v. het artikel van André, dan
is dat niet om op het resultaat van de commissie
vooruit te lopen, maar om nog eens zo duidelijk
mogelijk de hoofdlijnen in het beleid van het al,l('emeen bestuur met de argumentatie weel\ te
geven.
En dat is dringend nodig, want er zijn er nog
steeds velen, die ons maar duister vinden en die
naar een radicaler standpunt van het algemeen
bestuur verlangen.
Ja, één van onze vrienden schrijft zelfs:
.,Beste Top,
Jullie mogen ook heus in "De Zwerver" wel e<41s vertellen, boe J• ec werkelijk over denkt. Dat schaadt ons, oocb
het volk. Het is niet nodig om Je witte bóordje te laten
:tt..n, ten einde de regering de indruk te geven, dat wij
ondanks onze oorlogs-gangstcrpractijkcn toc.h •. bee:r" gebleven :ijo: de regering wiJ:igt baa r standpunt ten op:lebtc
van ons t6ch niet.'·

Deze schrijver zoekt er achter, wat er niet achter
zit. Een politiek overhemd onder een wit boordje
b.v. En misschien zijn er wel lieden, die na het
lezen van de!.>verval op het wapenarsenaal van
tante Bertha, denken, dat 't dat is, wat er bij ons
achter 't witte boord je schuilt.
Een mens heeft dikwijls niet meer ter beschikking.
dan zijn woord en daarmee moet ik 't nu ook doen.
Welnu, er zit bij ons niets achter, we smeden geen
f,lannen, en hebben dat ook nooit gedaan; we hebben geen bfjbedoelingen en hebben die ook nooit
gehad; we hebben een standpunt en doen ons best
en hebben steeds ons best gedaan om dat open e11
eerlijk in ,.De Zwerver" onder woorden te brengen.
Wie dit niet gelooft, moet maar niet verder lezen.
DE TEGENVALL ER.
André stel t een tussenoplossing voor. Geen bundeling van de LO.ers en L KP.ers, maar actie van

•

de LO. LKP. Stichting voor concrete zaken in
samenwerking met de gebundelde illegaliteit, omdat gebleken is, dat de zaken in Nederland niet
gaan, zoals we verwacht hadden.
De zaken van de berechting en de zuivering gaan
slechter dan we aanvankelijk verwacht hadden;
dat geeft de redactie toe; dat geeft het algemeen
bestuur toe. Maar we z\in daarbij tot de overtuiging gekomen, dat onze verwachting onjuist was.
De factor van het moreel verval, door de bezettingstijd ontstaan, van de organisatorische chaos
op ieder gebied, van de door zuivering en berechting opgewekte tegenkrachten, hebben wij allen
in ons enthousiasme bij de bevrijding te licht gewogen. Wat ontstaan is, is de resultante van veel
kwaad en weinig goeds.
Als we dus in dit opzicht niet met beide benen
op de grond hebben gestaan en te veel verwacht
hebben van een ontwricht volk, dan is het de vraag
of we ons niet moeten herzien. André stelt dat
in feite voor.
Het algemeen bestuur heeft echter tot nu toe gemeend zijn standpunt niet te moeten herzien. En
waarom niet?
REACTI E EN REVOLUTIE.
\Vij, met onze verzetserfenis, zijn van nature geneigd radicaal te zijn, juist, zoals we dat in het
verzet waren. Strijd tegen 't onrecht en daarmc~
basta! Zo klinkt 't nog in vele brieven.
J a wel, maar ten koste waarvan? Er zijn meer
problemen in de wereld dan dat van het onrecht.
Ik zal een voorbeeld noemen. Als er brand uitbreekt in m\in huis en ik neem de --strijd op tegen
het vuur met water, dan zal ik moeten toezien,
dat ik met het water nitt meer schade aanricht,
dan het vuur zou veroorzc1akt hebben.
In de bezettingstijd heb ik enkele màlcn geschreven, dat we twee v\iandcn hadden: de reactie en
de revolutie. En die vjjanden zjjn er nog! In de
reactie is de zucht naar geknoei en compromissen
met de berechting en de zuivering. Dat is 't vuur.
Maar nu dreigt in de bestrijding van dit vuur de
waterschade van de revolutie. Dat zit niet slechts
in de communi~cn, die daar een principe van maken, ook al zw\igen ze er uit tactis_che redenen
over, dat gevaar schuilt met name m alle oudillegalen. in ons. Een gevaar, dat gewekt is in het
verzet, waarill we ons aan d'e zeggenschap van
de heersende macht onttrokken, verplicht waren
te onttrekken en zelf voor alles de verantwoordelijkheid op ons namen. Dat gevaar is toegenomen
in hen, die na de bevrijding hun idealen niet in
vervulling zagen gaan eo geen binding wilden
voelen aan de wettige overheid, omdat die niet
deed, wat zij recht achtten.
Dat werd eerst wrevel en mokken, dan samenspannen en soms agitatie en eigen rechter spelen.
Ziedaar de bron der revolutie. Eerst revolutie in
het hart, dan in de daad.

DE TRAGIEK DER JLLEGALJTEIT.
Ja, vrienden, dat_is de -~agi~k der iileg_alit~it. Z#
heeft niet alleen den vyand in een instinctief besef van verantwoordelijkheid tegenov_er ons land
weerstaan, zij moet thans meer moeite doen dan
enil{ ander om de weg terug te vinden, om van
die persoonl#ke verantwoordel#kheid om te schakelen naar de verantwoordingsplicht in overheidsaanl{elegenheden tegenover de overheid, naar de
gehoorzaamheidsplicht aan allen, die door de
overheid over ons gesteld zjjn, goed of slecht.

Wij hebben de spits afgebeten en daarom moeten
wij, juist wij, ons ip sterker mate omscholen tot
democraten, dan zij, die het rustiger aangepakt
hebben; moeten wij alle sporen van verkeerde
vrijheidstendenzen (en dat zijn in wezen revolutionnaire neigingen) wegbranden uit ons binnenste.
Daarin zijn wij verantwoordelijk voor elkaar. Hameren op dit aambeeld, dat is 't belangrijkst<:,
want indien naar de zijde van de revolutie door
onze jongens (al was 't maar in hun hart) gecapituleerd wordt, dan gaat de winst van het
verzet verloren. Dan wordt de man, die eens karakter toonde en een scherp besef van recht, een
speelbal van de revolutie, een gevaar voor onze
democratie.
't Vuur bcstr~jden. maar denk om de waterschade.
Zó heeft het bestuur, zó heeft de redactie haar
taak gezien. Dat is alles, wat achter het witte
boord ie zit.
Het was voor "de Zwerver" niet moeilijk !teweest
om met sommige bladen de grote trom Le roeren
en iedere gelegenheid aan te grijpen om onrust en
agitatie te wekken, om constant eenzijdige voorlichting te geven en alle., van overheidszijde te
kraken, ten einde zo het revolutionnair instinct
te wekken. Dan hadden we nu wel 100.000 lezers
gehaald, want over gegevens beschikken we in
overvloed. 't Was voor de redactie in ieder geval
veel moeilijker om tegen de stroom op te roeien
en eerst en voor alles de oud-illegalen tot nadenken te brengen en mee te werken aan hun democratische scholing.
De rechten van de reactie lagen voor het grijpen.
Ieder ziet ze, ieder is over de gaog van zaken
• ,rebelgd. De vrucht van de revolutie zie je pa,
(en n.b. in onze eigen mensen) als 't te laat is.
W ant ' t voorspel, de revolutie in het hart, speelt
zich in het duister af. Daarom moest dat voorkomen worden, daarom moest eerst en vooral de
revolutie bestreden worden.

OMSCHAKELEN.
En dat is nog nodig. De meesten onder ons denken, dat ze nu, vandaag aan de dag, al hun krachten moeten wijden aan het weren van onrecht ill
zuivering co berechting. Maar als ik de brieven
lees, die daarover gaan, dan denk ik steeds wat
een enthousiasme en energie gaat hier verloren
aan een zaak, die niet meer te veranderen is.
Ik wil het eens proberen duidelijk te zeggen. De
illegaliteit heeft één kans gehad om de zuivering
en de berechting in goede banen te leiden. Dat
was bij de aanvang, toen het beleid daarover
moest worden vastgesteld. Die invloed heeft ze
uitgeoefend, al kan men er van mening over verschillen of de illcgali tei t krachtig genoeg is opgetreden.
Maar toen het beleid eenmaal. vaststond, toen de
principes opgesteld waren, toen bleef er niets
over dan om op sprekende gevallen de aandacht
te vestigen. En wie dit niet inziet, verspilt energie. De zaken zijn zo ingewikkeld en technisch geworden, dat vakjuristen nauwelijks een bevredigend commentaar kunnen geven.
En het steeds weer in denken en woorden bezig
zijn met deze zaken en dat zonder succes, wekt
wrevel en tenslotte opstandigheid.
Hebt toch geduld, mannen. Betracht het recht, bestrijdt het onrecht, maar doet het met wijsheid
en vergeet niet, dat ons land over vijf of tien
jaren meer heeft aan een man, die zijn tijd gebruikte om zich te scholen, dan aan een gedesillusionneerde, die tegen de muur bleef lopen.
De tijd komt, dat velen van onze · oud-illegalen
geroepen zullen worden voor allerlei functies in
staat en maatschappij. Die tfjd komt zeher en ik
ben van oordeel, dat dan de vrucht van het verzet
openbaar zal worden. Maar 't hangt van ieder persoonlijk af, of hij daar dan geschikt voor zal zijn,
ja, of hij geroepen zal wor den. Dat hangt af van

\

de wijze, waarop hij zijn tijd thans besteedt. Dat
hangt af van zijn keuze tussen studeren of verteren van ergernis, tussen politieke scholing en
activiteit of agitatie, tussen vaktraining en studie
of ronddolen met duistere plannen.
En daarom wijzen wc ook nu nog de tussenoplossing van André af. Resultaten zullen er straks
zijn.mits we ons niet bundelen, mits we geen georganiseerde actie in zuivering en berechting meer
voeren.

Captain King vertelt van iijn dropping in Nederland.

"5 vrienden komen hedenavond", door Gilbert Sadi Kirschen; uitg. Nichobon
en Watson, Londen-Brussel.

EEN COMPROMIS'/
Sluit het algemeen bestuur, sluit de redactie met
dit standpunt nu niet een compromis met het onrecht? Zij zegt immers: .,Doe het wat kalmer aan
en wacht eens af, later zullen wc ons met dat onrecht bezig houden. Sluit nu maar een wapenstilstand".
Neen, vrienden, zo is het niet. Wat wij bestrijden
is hetzclfde als dat, wat de radicalen onder ons
bestrijden. ' t Verschil is, in de eerste plaats, dat
zij menen onmiddelli_jk succes te kunnen bereiken
door actie te voeren en dat het algemeen bestuur
meent de voorwaarden te moeten scheppen om
het onrecht te kunnen bestrijden en van oordeel
is, dat die er nog niet zijn en pas ontstaan als
de oud-illegalen politiek en maatschappelijk beter
beslagen ten ijs komen dan thans. Dan zal ook
blijken, dat het onrecht niet meer in oud-illegaal
verband bestreden kan en mag worden.

In de tweede plaats is het verschil, dat de radicalen niets anders meer zien dan het vraagstuk
van het onrecht en alle andere problemen daaraan
ondecJ?eschikt maken, terwijl in ons standpunt rekening gehouden wordt met het feit, dat als voorwaarde voor de bestrijding van het onrecht onze
democratische staatsinrichting hersteld en gehandhaafd moet worden, d.at het besc:f daarvan allereerst levend moet worden in de oud-verzetters.
Wij zijn van mening, dat alle krachten eerst gebruikt moeten worden om gevaren voor onze democratische vrijheden en rechten te voorkomen.
In de derde plaats is er o.i. bij de radicalen dit
misverstand, dat men meent het onrecht uit te
kunnen bannen, dat meo meent, dat dat onrecht
er nu is, als nooit tevoren. Dat is on juist. Er zal
altijd in het leven een balans ûjn tussen recht en
onrecht, omdat de mens van nature geneigd is
onrecht te plegen. Dat was voor de oorlog ook
zo. Slechts de ontwrichting door de oorlog, deed
de balans naar de ziide van het onrecht doorslaan.
De strijd daartegen is in de eerste plaats gericht
op het herstel van die voorwaarde,1 in de inricb-~
ting van staat en maatschappij (de democratie, de·
rechtsstaat, de vrijheden en rechten der burgers),
die voor de oorlog het onrecht binnen de perken
hielden. Die strijd is een politieke strijd en de
activiteit van de oud-illegalen in dat verband
moet dus in hun politieke partij plaats hebben.
Geen wijfeling, geen defaitisme, geen compromis
met het onrecht beeft ons, in de bepaling van ons
standpunt geleid. Integendeel, slechts het inzicht
in de methode verschilde.
Bestrijdt het onrecht door de voorwaarden van het
leven in Nederland in democratische zin te herstellen en verzekeren. D.w.z. maakt U los van
oud-ill~gale verbanden (behoudens het waardevol
reunistencontact, het gesprek, de sfeer van onderling vertrouwen) en werpt U in de politieke strijd.
Bereidt U voor op Uw taak in staat en maatschappij en neemt de tiid daarvoor, om, bij gebleken geschiktheid, wellicht pas na jaren, maar
dan ook beter gewapend, de rol te spelen die de
oud-verzetters nog moeten spelen.
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Wc zijn de naam van Captain
King reeds in heel wat verslagen tegengekomen. Groot was
dus onze verrassing, toen wij
dit door Captain King zelf geschreven bock in handen kregen. Want, Gilbert Sadi Kirschen is niemand anders dan
Captain King. Het is een Belg,
die voor de Special Air Service Brigade (SAS) met zijn
ploeg aaa de Veluwezoom
werd gedropt, om daar een
inlichtingendienst te organiseren.
Uit meer dan één oogpunt is
dit voor ons, Nederlanders,
een zeer lezenswaardig boek. Allereerst, omdat Captain King tot twee maal toe achter de
linies in Frankrijk werd gedropped en zijn opdrachten uitvoerde· en daarna ettelijke maanden achter het verstarde front in Nederland
vertoef de. Er is dus een zeker vergelijking
mogelijk tussen de ontvangst en het functionncren van de inlichtingendienst der Maquis
in Frankrijk en die der Binnenlandse Strijdkrachten in Nederland. Die vergelijking valt
in alle opzichten uiterst gunstig uit voor onze
Nederlandse organisatie. Tot drie maal toe
wordt Captain King bij zijn dropping een "ontvangstcomité" uit de illegaliteit beloofd, alleen in Nederland vindt hij het ook werkelijk.
In Frankrijk moet hij er telkens zelf met ~ote
risico's op uit trekken, om inlichtingen te bemachtigen. In Nederland brengt elke morgen
weer een koerierster alle inlichtingen, welke
hii maar kan wensen.
Uit alles blijkt, dat Captain King door <!e
RVV is opgevangen en door haar van inlichtingen werd voorzien. Inderdaad bestond op
de Veluwezoom een sterke RVV-organisatie,
welke voortreffelijk werk verrichtte.
Daarnaas t ziin er ech ter ook tal van aanrakin.!;'spuntcn met liet werk van onze KP-ers en
LO-c-rs.
Captain Kin~ weet uiteraard van de verschillen<le organisaties weinig meer, dan men er
hem van vertelt, maar het is toch niet onaardi!;', hier te citeren op welke wijze er over de
KP gesproken wordt.
Samen met Roelof bepraat Captain King op
een dag de ontkomingsmogelijkheden voor de
bij Arnhem neergekomen parachutisten. Dan
vertelt Roelof hem van een weg, waarover
Piet de Springer meer weet. En nu citeren wij:
........ hij

ngt. dat hij

Je mensen

over de Rijn

kan

brtngen.
Zijn ze ten Zuiden van dt rivltt. dan tal de KP ze
onder hun hotdt neme n ..... :•

.. De KPI Keuken-pollt.ieî"
•• KP stoot voor Knokploegen. hot iat Ik zeggen .•....
uitsmijteu. stoottrot-pen. De kerels. die ln de: omgeving
van Tiel werken. behoreo tot die orgnnlsatlt ...
Ik moet bek~ncn. dat Ik niet Vttl van hun actlvittl!
3fweet.
Piet de Springer praat over ben als een soort ltgen•
darlschc wezens. g,waptnd met tiet zwaard en het geloof. Ik stel me hen als weldoende geesten voor........

Dat is een onverdacht getuigenis. ,
De schrijver ;s ook ontvankelijk voor de kracht,
welke er uitgaat van het calvinistische levensbeginsel, waarmede hij kennis maakt bij Bart,
den eenvoudigen hoer uit Barneveld, die gearresteerd wordt.
Dan zegt Captain King:
"Wij hebben altijd gropjts gemaakt over Barfs liefde
voor reg elmaat. %1jn ,trenghdd eo puriteinse gtest. En
als wij vonda•g gered moeten wordto. dan Is het juist
zijn onbuig:aam karakter, dat ons redden gaat. Zover
als Ik Bart ken. :al bij zich liever laten doodmaken.
dan ook maar een woord los te laten.''
We spreken lange tijd over ht.m en hethalen al dit
dingen, welkt steeds :IJ zeggen. waatmte de dood getpeeld heeft. Het lijkt mij. alsof hij nog een ogenblik bij
ons toeft. verstijfd in zijn calvinistisch geloof, dat van •
een diepte en waarheid Js. om een leder. die met htm
in aanraking komt, eubied af te dwingen ...... "

Straks, bij zijn poging om door de linies te
,,crossen" ' vindt hij datzelfde geloof, als h,i.j in
een boerderij aan tafel zit, waar vluchtelingen
uit Arphem en Tiel, twee kinderen, (wie weet
vanwaar?), een Duitse deserteur en de beide
Belgen in dienst van het geallieerde leger, een
onderdak vonden.
"Dan rijst aan het hoofdeind van die onmettlljltt tafel
t en man op, te voorschijn komend In het koperen licht

van de lamp tn apreeltt l!lel luider si= ten avcmdgebtd.
.. Mijn Heer en mijn God, vers<baf ten dak aan hen.
die dwalen door ons land. bucbum ben, die zl<h vtr·
bergen. hdp dt kindtrtn ........
"Llchttnd à! teer slijgt het gebed uit de diep~ dtc
eeuwen, terwijl dt wind :ucbt ov<t de velden.
En voor een ogenblik -.lledt In d• benauwde atmospbcu
van deze kamtr, waar zovtel wanhoop zij aa.n zij le.c.ft,
de angst uit dt harten ..... .''

Over de voorbereidingen en de tenuitvoerlegging van de verschillende parachutistencrossings, als die van de 20ste October en rle daarop volgende Pegasus I. Pegasus II en Castoroperaties, kan men verschillende belangwekkende dingen lezen. Dan is er het contact roet
Rembrandt (bij ons bekend als Frans Hals),
waarover Captain King het een en ander vertelt.
Bijzonder belangwekkend is hetgeen de schrijver ons mededeelt over de aanslag G. Putter,
waarvoor vreselijke repressaille genomen werden.
lk acht dit van genoegzaam belang om het hier
in zijn geheel over te nemen.
•. Maar vandaag (l8 October 1911) krijg Ik ltt• van geheel andtn aard e-n te vens Jets heel ongiewoons onder
ogen. Piet Een. de chd van ons ontvangstcomltt. heelt
het ons gebracht. HIJ vertelt mt. dat dt leden van
zijn brigade, ttzame:n met e-tn paar nog uft An1hcm
afkomstige Engelse parachutbten. va.nuit een htndtrlaag
een Duitse wagen bebbe.n vernield, drit Oflicitren van
de Luftwalfe hebben gedood en bij het naanulfelen vu
hun zakke.a ee..a c.opy van ten gevondHJ acbetsjt hebben
gemaakt.
Z,J iijn zo verstandig geweest bet origineel achter te
laten. zodat d• Duil• tr• niet :ulftn denken, dat btt
document In bonden van de.n vijand gtvalle.n i..
Het acbetsjt. dat Piet Een me laat :lt n. is niet minder
dan ten tof In kltlnigbeden uitgewerkt plan -.an de
•t•ndplaats der staf van den Fohrtr in Oost-Pruisen.
Te I:.össcbtn bij Rasttnburg .
.• En kijk ecus. wat ubij ges<hrcvtn staat."' zegt Pltt
Een.
Inderdaad, de tekst l• wonde,lifk.
Zij vermeldt de, plaats van de h•ngor. wnr : leb het
toesttl van den F ührer bevindt. de mijnenvelden. die
bet vliegveld beschermen en de schuilkelder,. welke
voor dt Gtnoraai. bestemd :ijn. ..Bunker :ur Sk btrhe!t
du G1:neralc". hce!t het.
., 't

L;jl<.t m~ dWdc'•Jk. dAt hf't htcr om

een

tomplot

t,gen b<I leven Vlon Hnlcr gaat. \ V~aro rn zo11clc11. er
ander, dit b!j,ondetheden bijstaan7"
"Jt bezorgt me ern brok apijt, d~t we :e afgemaakt
btbben.'· zegt bij. ..Misschien bd,brn wij de enioc
gotit Moffen. dit In Holland rondlieptn. wel na.u de
ceuwlgt Jachtvelden gtbolpen,. ... ;•
Ik doe mijn be61 bem tt troosten.
"Zijt ge zot. ze waren ongetwljftld beilg een . complot
te acbtcrbaltn. In ledu geval !• het eon verdroo,d gewichtig document:•
In ten bericht naar Londen ged ik een beschrijving van
de schets en Londen doet me wet~n. dat btt aan de
Russen zal worden doorgegeven: Oost-Ptullen Is bh
afdeling,
( Deze hinderlaag vond plaats In de buurt van Putten
u Ik geloof, dat Piet Een agent van Politie In dil
plaatsje was).
•
Wt hebben pas veel later gthoord van de •rtstlljke
rcprtssafllemaatregtltn door d t Duitsers ttgtn dt on•chuldlge bevolking van dit ongelukkige dorp g1'11omen .
Zoa I$ nu In Holland ft-dertt.n weet. werden er meer dan
300 mannt.n naar D11it.sland wcggevoc:rd, wa.i:rvao er
slecht.! 2-t' terugkwamen ........

Wij kunnen niet anders dan met grote waardering over dit boek van Captain King schrijven. Hij is er niet alleen in geslaagd ons een
boeiend relaas te bieden van het leven der
mannen van de SAS, maar hij heeft als één
onzer de verzetsstrijd meegestreden, zes maan~
den, lang, opgejaagd als wij, delend onze armoed& en angst, onze hoop en vrees. En de
dood van zovele makkers heeft ook hem zeer
gedaan.
Als hij via de Sliedrechtse crossingslijn op 14
Maart ons land verlaat, zegt bij dan ook:
••Wij zulltn :e terugzien , onze F,ansc vrienden. Zij
waren reeds bevrijd. toen wij ben verlieten. Maar d i,
van Holland...... E.r :ijn tr reeds %ovelen. di, ve:rdwenen :ijn. . .... Allen. dit ons btbbeo opgewacht op
de heide. die teratt avond. Piet Een tn z'n makkers..... .
En Bart. Piet de Spdnger, Lange Jan. rijk en arm.
Ue:dtn uit ieder 01illtu. uit alle provincie.1, waarvan.
Ik nóolt dt ware naam weten zal. Zij wisten de on:t
evumln, doch zij hebben dt magere rantsoenen . buo
hoop, bun tele\lrstellfngen. hun warme kame.raadsc.btip
met ons gedeeld, daarbij de kracbtto,r vertonend. ons
ies maanden Jang uJt de banden van den vijand tt houden. De een na de ander :!Jo zij gevallen ........

Het is een beminnelijk, eenvoudig, een waar
en oprecht boek. Een boek, waarmee we als
Nederlanders blij zijn, omdat een buitenlander het schreef.
In het Frans beleefde het reeds ettelijke drukken.
Dat verdient ook de Nederlandse bewerking.
AD.

DE' ,,ACUTE IIBB" BRENGT UITKOMST

é

en dokter reist door het land en houdt lezingen voor collega's over de kunstmatige
nier, welke door hem is geconstrueerd. En
in elke plaats waar hij komt is er grote belangstelling voor zijn werk, omdat deze
kunstmatige nier belangrijke perspectie~n
opent voor de behandeling van ernstige
nierzleklen. Het is geen nier, die je door
middel van een operatie op de plaats van
het aangetaste orgaan brengt. Daar is het
apparaat iets te groot en te zwaar voor,
want het heeft een gewicht van 60 K.G. en
de afmetingen zijn 1½ bij 1 bij ¼ M. Doch
tijdens een medische behandeling kan het
de functie van de menselijke nier tijdelijk
overnemen.
.
Zo verzamelt de reizende dokter In elke
belangrijke plaats de doktoren om zich heen,
waarmee hij kennis maakt en diepzinnige
gesprekken voert. Doch het gesprek wordt
minder diepzinnig en meer geheimzinnig,
wanneer de "nierendokler" zijn gastheer
vraagt, wie van de verzamelde medici de
meest betrouwbare en moedige is. Met hem
wil hij iets bespreken, dat op geheel ander
terrein ligt. Dat lukt altijd. De gastheer
weet prompt te vertellen, wie van de doktoren de meest militante, de felste anti-Nazi
Is. En het duurt niet lang of er volgt een
vertrouwelijk onderhoud met hem. Dan
komt de portefeuille van den "nlerendokter" op tafel en daaruit komt een stroom
van benzine-bonnen, afkomstig van kraakjes van de K.P. Maar dat laatste kun je er
niet aan zien.
't Is voor iemand, die een wagen heeft en
over onvoldoende benzine beschikt, om
van te watertanden.
De bereidwillige arts ziet zich daarvan
een deel toegeschoven.
Doch wat is de bedoeling van een dergelijke vrijgevigheid?
De "vertrouwens-arts" moet door middel
van deze bonnen een benzinevoorraad
vormen in zijn garage of bij hem thuis en
onmiddellijk met zijn wagen gereed staan
als iemand hem belt met de boodschap:
.Er is hier iemand met acute niervergifti·
ging; zoudt U onmiddellijk kunnen komenl"
Dan moet hlJ naar de afgesproken plaats
rijden en zich met zijn wagen geheel ter
beschikking stellen van den man, die blijkbaar iets meer van acute niervergiftiging
afweet.
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,,Laat hen beseffen, dat zij een ..aste,
een vriendenplaats hebben, in het midden van onze volksgemeenschap".
(Uit Kon.rede van 51-12-'46).

De stem, die in de grootste nood,
Geheel het volk hnnr sleun aanbond:
Klonlt ofJ de 011d'jnars avond weder.
Voorheen was 't om van 's vfiands drult,
Het oog te richten ofJ 't geluk,
Dat komèn zou, als 't zu,aard ging neder.
Toen riep z# o/J, tot bitt're strijd,
Voor vrijheid, onafhanltelijkheid,
En voor verbreking van de boeien.
Nu waarschuwt zij voor zorg'loosheid.
Voor wegdoen en vergetelheid,
En onverantwoord verder stoeien.

-

W ie mede door haar wekkend woord,
De roep des Hoogsten had gehoord.
En vochten, hoe 't hun ook verclriette.
Vertrouwden, ofJ het volk dat trouw,
De zorgplicht overnemen wou,
Voor hen, die zy zo vroeg verlieten.

: .t

0 Ironie, die 't nodig maakt,
Dat d'Hoof!,ste Vrouw haar oproep slaakt,
Tot 't volk, dal heeft zijn pliclil ver reten.
het hoge woord door haar geuit,
Moof!, zwellen tot etm schoon geluid,
En tot ontwaking van ·t ieweten.
OLIVIER.

Zo komen er beuzine-depöts in Leeuwarden,
Assen, Groningen, Zwolle, Velp, Nijmegen,
Helmond, Eindhoven, Tllburg, Woerden,
Deventer en Apeldoorn.
Op deze wijze kunnen de K.P. en het lllegale CDK in heel het land beschikken over
een vervoersapparaat, dat elk o.ienblik
van de dag of de nacht voor hen ter be·
schikking staat. Toen de uitvinder van de
kunstmatige nier deze overeenkomst met
Hilbert van Dijlé (Arie) trof, stelde hij echter
één voorwaarde en daaraan is ook altijd
de hand gehouden. Het systeem mag pas
gebruikt worden, wanneer het niet mogelijk Is op andere wijze de vervoersmoeilijk·
heden op te lossen. IDe, belangen van de
volksgezondheid mogen niet nodeloos op
het spel gezet worden.
Het systeem heeft dan ook niet dikwijls,
maar enkele malen prachtige diensten bewezen.
De 2/ie Mei 1944 werd door één van de
ploegen van dil L.K.P. het Distrlbutiekan·
toor van de gemeente Raalte in Overijssel
van zijn voor de onderduikers zo belangrijke inhoud ontlast.
Waar kan een bult beter geborgen worden
dan bij de dienaren van de Heiligen Her·
mandad zem Want, al zijn de meeste poll·
tiemannen erg secuur bij het bewaken van
alles wat voor de Moffen van belang is,
er zijn ook anderen, die zich gaarne beschikbaar stellen als het er om gaat iets
in het belang van het Nederlandse volk te
doen. En zo liggen de bonnen niet meer
in een onwrikbare kluis. maar in de vrien·
delijke woning van den postcommandant
der Marechaussee ln het rustige dorpje
Heeten. Aan het Ulegale ·coK, dat voor de
distributie over het land moet zorgdragen,
de taak, ze er zo spoedig mogelijk weg te
halen.
Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.
De spoorwegen hebben tot nu toe Heeten
links laten liggen, autobussen rijden er niet
meer en de buit heeft een dergelijken om·
vang, dat het niet raadzaam is de zaak per
fiets af te doen.
Er is maar één uitweg: de nleraandoeningl
En het geval is ongetwijfeld acuut, want de
vrouw van den braven polttieman heeft al
bezwaren gemaakt, om dat gevaarlijke spelletje langer mee te spelen, zodat haar man
haar heefl moeten sussen met de boodschap,
dat het spul al weer vort is. Maar het zit
in werkelijkheid nog in het boevenhokje.
Een van onze CDK-mensen stapt naar de
telefoon, draalt het nummer van één der
specialisten in Zwolle en dient zich bij hem
aan als Dr. Kelder, die · hem gaarne wil
raadplegen over een geval van acute niervergiftiging. Liefst zo spoedig •mogelijk. Of
de specialist direct naar het ziekenhuis wil
komen.
, Er is geen misverstand mogelijk.
Alles klopt als een bus.
,,Goed. In orde. Tot straks" klinkt het aan
de andere kant van de lijn.
Korte tijd later ziea de beide mannen elkaar
op de afgesproken plaats. Er wordt niet veel
gesproken. Er volgt geen tekst en uitleg
over hetgeen er precies moet gebeuren.
Toch is er nog een beletsel, want de wagen
van den specialist is juist in revisie. Maar
dat mag de zaak niet doen mislukken. De
dokter weet er nog wel raad op, belt naar
een bevriende relatie en in minder dan ·g een
tijd staat de wagen voor, waarmee de ernstige patiënt zijn beterschap tegemoet zal
rijden.
Om half tien staat de wagen bij het station
ln Zwolle, waar Cris zich bij de bezetting
van de wagen voegt. De trein is wat laat,
maar 'om tien uur vangt de tocht door de
aardige plattelandsdorpen van Overijse!
aan, op weg naar Heeten.
De bonkaarten llg~en in de cel bij de politiepost. !Qaar pakléen Chris, Dirk en Karel
(let op de beginletters der namen, ze vormen opzettelijk den naam van de illegalen
CDK-dienst) de kaarten in, terwijl de chauffeur in een kroegje wacht tot het karwei
achter de rug is. Op de terugweg passeren
ze Raalte, waar de kaarten veertien dagen
tevoren gekraakt zijn. Daar wordt de wagen aangehouden door een controlerend
ambtenaar, die, gezien de valse papieren

Tan de heren in de auto, veronderstelt me\
collega's te doen te hebben. Hij vertelt h~n.
(onwetend, dat de levensmiddelenkaarten
van Raalte in de wagen zitten) van de
overval, waardoo'r, naar men zegt, de bevolking nu geen bonkaarten zal ontvangen.
Vanzelfsprekend hebben de illegale CDk·
ers veel plezier om het verhaal, als ze ongehinderd kunnen doorrijden.

• befang,üke per,pecl/e'Den opent ooor de behandeling oan ern11ige nierziekten,

De "kunstmatige nier" helpt snel en pi)n·
loos. Ook deze maand zullen de onderdui·
kers hun bonkaart weer op tijd ontvangen,
mede dank zij de "kunstmatige nier".
En nu lees lk In de krant, dat de internist,
die onze organisatie op zo voortreffelijke
manier de vervoersmoeilijkheden hieip oplossen en ook op andere gebied altijd klaar
stond, naar Amerika vertrokken Is om daar
zijn "kunstmatige nier" te dem,6nstreren. Zo
zullen nu ook de medici ln New York, Boston en Toronto kunnen profileren van zijn
onderzoekingen.
Maar ik vraag me toch a8of het nu wel
nodig ls om ook in de Verenigde Staten van
die benzlne-depöts te vormen. Ik dacht, dat
daar benzine genoeg was. En het is zo lastig als je naar New York of Toronto moet
bellen voor een eenvoudig bonnentransport.
Wat praat ik eigenlijk.
De nieraandoening is er nog wel; maar niet
meer acuut.
AD.

PIET HAAGEN-

to.eP,J,

1(

De Commissie kunstmanifestaties en Propaganda Brabant van de Stichting 1940-'45
verzoekt ons mede te delen dat op Zondag 13
April a.s. voor de tweede maal de Piet Haagen-tocht zal worden gehouden. Het doel van
deze tocht (waaraan 1500 wandelaars zullen
deelnemen) is een ieder op te wekken contribuant van de Stichting te worden, door de locschouwers attent te maken op buo plicht t.a.v.
de nagelaten betrekkingen.
Deze wandeltocht, die om 12.80 vanaf het
Wilhelminaplein te Eindhoven z:al starten, bevelen wij warm aan.

•

PI LO·TEN-CR ossn
WELK BESTUUR IS BEVOEGD?
Welk bestuur heeft de bevoegdheid tot het vaststellen van een bepaalde
uitkering? Ziedaar een vraag, die nog al eens verschillend wordt beantwoord
met alle onaangename gevolgen van dien.
Door het Hoofdbestuur is daarom enige t~jd geleden in "AanwUzingen no. 7''
een korte samenvatting gegeven van hetgeen tot nu toe werd medegedeeld
met betrikking tot de bevoegdheden der diverse besturen. Het kan zUn nut
hebben om op dez~ samenvatting een korte toelichting te geven aan de
hand van enkele voorbeelden.
Vooropgesteld zU, dat alle periodieke uitkeringen, die de Stichting kent
voorlopige u'ltkeringen zUn, zulks in afwachting van de tot standkoming
van de Wet op het Buitengewoon Staatspensioen.
Onderscheiden worden drie soorten van uitkeringen, t.w.:
1. de periodieke uitkeringen voor noodzakelijk levensonderhoud aan:
a. geheel of gedeeltel~jk blijvend invaliden en nagelaten betrekkingen;
b. buiten de onder a. genoemde categorie vallende personen, zoals studenten er; voor overbruggingsgeld in aanmerking komende personen;
2. de periodielée uitkeringen van ander~ aard, dus niet die voor levensonderhoud;
3. uitkeringen ineens.
Sub 1. De periodieke uitkeringen voor levensonderhoud worden aan de
hand van vaste regels, die de Stichtingsbesturen kennen, als "Aanwijzingen
no. 3" bepaald en vastgesteld door het plaatsel~ik- of het districtsbestuur,
al naar dit in het betrokken district zelf is geregeld. Het H.B. heeft toezicht
op deze vaststelling; wat wil · zeggen, dat; mocht dit bestuur met de vastgestelde uitkering niet accoord gaan, deze achteraf kan worden gew{jzigd.
Is er aanleiding om van de vaste regels af te wUken, dan is de goedkeuring
van het H.B. nodig in elk voorkomend geval. De uiteindelijke beslissing berust dus b~j het H.B. Zo'n geval zou zich b.v. kunnen voordoen als de
weduwe van een gevallen verzetsman voor de oorlog een inkomen had van
f 15.000.- 's jaars en geheel op deze . basis zou zUn ingesteld; zeer hoge
huur, vele studerende kinderen etc. Het zou in een dergelUk geval onbillUk
kunnen zUn, om bU de uitkering vast te houden aan het voorgeschreven
maximum. De Stichting stelt zich namelijk op het standpunt, dat de uitkeringen in principe gebaseerd dienen te zijn op het levenspeil van betrokkenen in het jaar 1939. Dit natuurl~jk binnen redel~jke grenzen.
Betreffen de periodieke uitkeringen voor levensonderhoud de tweede categorie (studenten en overbruggings "gevallen"), dan beslist hierover het
plaatse~ik- of districtsbestuur, in geval door een of andere overheidsinstantie
garantie tot terugbetaling wordt verstrekt en heeft het H.B. slechts toezicht.
Zo kan het voorkomen, dat een ambachtsman, b.v. tengevolge van zUn verblijf in een concentratiekamp, nog niet arbeidsgeschikt is. De Stichting kan
hem helpen, om in zijn levensonderhoud te voorzien. Heeft nu het D.B.-y._o.
toegezegd om t.z.t. deze uitkering terug te betalen, dan kan het plaatsehJkof districtsbestuur vast tot uitkering overgaan.
Zou het D.B.V.O. terugbetaling van de overbruggingssteun niet kunnen garanderen, dan is de vaststelling van het plaatsel~ik bestuur onderworpen aan
de beslissinJ{ van het H.B.
Sub 2. Periodieke uitkeringen van andere aard, dus niet voor levensonderhoud, behoren tot de uitsluitende competentie van het H.B. Iemand heeft
b.v. door bemiddeling van de Stichting een herstelcrediet bij de Nederlandse
Middenstandsbank verkregen, voor welk crediet een bepaalde rente moet
worden betaald. Zou deze rentebetaling voor den betrokken credietnemer
een onoverkomenliik bezwaar vormen, dan kan de Stichting die betaling
op zich nemen, zulks op grond van de beslissing van het H.B.. eventueel
op voordracht van het districtsbestuur.
Sub 3. Uitkeringen ineens (resp. voorschotten) / worden vastgesteld door
1:iet districtsbestuur onder toezicht van het H.B. Deze uitk~ringen (die kunnen worden gedaan om den aanvrager voor één keer uit een bepaalde financiële impasse te helpen) mogen echter nimmer meer bedragen dan een twintigste deel van het totaal der uitkeringen (bedoeld onder sub 1) per district
per maand (de zgn. 5% regeling).
TOON.
GURREHUS.
Wij schreven al eerder over de gastvrijheid die Noren, Denen, Polen, Engelsen, Belgen, Fransen en Nederlanders bi_j het Deense Rode Kruis op
,,Gurrehus" genieten. Sinds September 1946 gaan elke twee maanden omstreeks vijftien Nederlanders, die herstel ~an krachten zoeken, naar Denemarken. In Mei as. zal het een ploeg dames z~in, die een zestal weken in
dit internationaal sanatorium kan verbHjven. En het is vrijwel zeker, dat
van de zomer nog eens een aantal mannen zullen worden uitgenodigd. Voor
die laatste ploeg zUn nog een paar plaatsen open. Aanmelding voor gegadigden tussen 25 en 35 _jaar aan de districtsbureaux van de Stichting.

•

FEL/GIT AT/ES.
U hebt natuurlUk ook ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Marijke
getekend op de felicitatieregisters, die de Stichting overal in het land had
neergelegd, om het PrinseHik Paar geluk te wensen. U hebt daarb~i natuurHik ook voor het fonds van de Stichting geofferd. Dat deden duizenden in
den lande. Zo werd weer f_ 90.000.- voor de Stichting bijeengebracht. ·

1947.
Weet U dat de Stichting zich ten doel heeft gesteld om in 1947 opnieuw
twee millioen gulden b~jeen te brengen, om het fonds te versterken en de
zorg voor de slachtoffers van het verzet op vaste grondslagen te brengen?
Hebt U er al eens over gedacht, wat Uw aandeel in deze actie zal zijn?
Praat er over met Uw plaatselijk bestuur!

Om acht uur 's ochtends _roeien een paar onschuldig uitziende

..
K

burgers met den sluisknecht naar den Sliedrechtschen kant.

ort daarop kunnen z~j de verleiding ilÏet
weerstaan een weinig op de Noorderwal in te sturen, om eens voorzichtig te
verkennen of de moffen al dan niet de polderkade hebben be.zet. Met hun aan de duisternis gewende ogen zoeken zii speurend de
wal af, of ook menselijke gedaanten zich op
de kadekruin vertonen. Weinige seconden worden de paddels ingehouden en ademloos wordt
ingespannen geluisterd of stemmen wellicht
waarneembaar z~in. Doch zulks ka~ niet lang,
want zU zitten nog in een hel van een bovenstroom. Als zij eindelijk het zomerhuisje van
Klein reeds gepasseerd zijn en alles veilig
liikt (de moffen z~jn blijlçbaar nog niet zo
bijdehand als zij wel denken), wordt meer en
meer ingestuurd. Op ongeveer tien meter van
de steenglooiing wordt nog geen onraad bespeurd. ZU mogen nu wel aannemen, da~ rie
kust veilig is en vlak langs de stenen r~e1eud
zoeken zij het voordeel van de neerstroom. Het
is alsof een loden last hun wordt af genomen.
Wat f addelt het hier licht!
Doch dat is alles slechts relatief. Door hun
bovenmenselijke inspanning van twee volle
uren, waarbU zij alles en alles hebben gevergd
van hun spieren, lijkt het paddelen in de
neerstroom wel spelevaren, hoewel het dit allesbehalve is.
Even later durven zij aan de wal te gaan. De
kano wordt halverwege uit het water getrokken (welk een voordeel, dat zij geen houten
kano, doch zo'n prachtige, licht legervaartuig
hebben) en vlug wordt de omgeving even verkend. Het gevaar is niet denkbeeldig, dat aanstonds de moff én nog komen opdagen.
Max is in dit terrein goed bekend. Hij heeft
het verdere van de tocht reeds in z~jn hoofd.
ZU dragen de kano over de kade in ceri 1malle
sloot, die evenw~jdig aan de rivier loopt en
landwaarts een griend begrenst. Lopend langs
de slootkant trekken zU het vaartuig Oostwaarts. Een paar honderd meter verderop dra~en zij hun hulk door een smalle strook griend,
komen vervolgens aan een vijftien meter brede kreek, die zich door rietgorzen en grienden
slingert, steken de kreek met enkele slagen
van hun paddels haastig over, dragen de kano
aan de andere zU de over een kade en. . . . laten haar te water in een geïnundeerde graspolder.
Ziezo, nu is het even tUd om uit te blazen!
Hier zoeken de moffen niet! Geen haar op hun
hoofd, dat er over zal prakkizeren hier de
vluchtelingen te vermoeden. Trouwens als zij
over de kade van de rivier naderen zien zij
hen op behoorlijke afstand reeds afsteken --tegen de nachtelijke hemel, omdat het waterni-

veau in de polder meters lager staat dan de
kadekruin. En Westwaarts hebben zij als dekking in de rug de. kreek, die z~j juist overstaken. In een ongemakkel~jke houding tussen
hun rugzakken, met de benen gestrekt op de
beide dolboorden, gunnen zij zich enige minuten rust aan hun uitgeputte korpus. - Wat
jammer, dat zij nu niet even een trekje kunnen
doeri aan zo'n heerlijke Engelse sigaret. Het
is wel verleidelijk te weten, dat zii ieder een
paar tinnetjes ~an die aantrekkelijke stokjes
in hun rugzak zo vlak b~i de hand hebben.
Maar vuur ontsteken is nog te gevaarlijk, du,
taboe.
Even later paddelen zU rustig door de polder
in Oostelijke richting naar de kade, die de
kreek begrenst, waardoor de route loopt naar
de rol. Zij zullen toch ook daar nog heen
moeten, want daar liggen de roeiboten
wachten op de aankomst van de motorkano s.
De waterstand in de polder bl~ikt niet bijster
hoog te ziin, want telkens lopen zij met hun
vaartuig op hogere gedeelten aan de grond.
Dan moeten zij buitenboord en al ~adend door
het ijskoude ~ater (natte voeten en benen is
lang het ergste niet, dat je kan overkomen) met
eèn paddel de omtrek gaan peilen, om te weten te komen, welke richting zij het doelmatigst kunnen nemen.
..
Nu pas, in de rust van de polder _nemen ztJ
waar welk een ongunstige, doodstille nacht
het ~igenlijk wel is, om een crossing te ondernemen. Hoe zUn ze door het oog van een
naald gekropen!
Plotseling slaat de torenklok van Sliedrecht
twaalf klare slagen. Het is hier zelfs duidelijk hoorbaar en welk een weelde schünt het
h"un, weer thuis te z~jn en zulk een simpel geluid over het dorp te horen klinken. . . . -Nu
staan ze hier nog midden in de nacht in het
koude water te ploeteren, maar straks ..... .
dan zijn ze weer thuis. Echter, thui~ .. .. in bezet gebied, onder de druk van dien gehaten
mof.
Eindelijk na bUna een uur zwoegen -~n b~~geren, bereiken zU de kade. Kees bl~1ft b~1 de
kano in de kreek achter. Max gaat behoedzaam
langs de binnenkant op verkenning uit naar
de rol. Voorzichtig kijkt h~j, na enige honderden meters sluipen, ter hoogte van de rol over
de kadekruin, doch de ganse omgeving is uitgestorven. Nu zegt dat weinig, want vanzelfsprekend liggen de boten netjes verborgen m
de griend aan de overkant van -de kreek. Dat
is altijd de gewoonte als gewacht moet wor?en.
Moffen zijn er evenmih te bekennen. ';oorzichtig fluit hij enige regels van het Wilhelmus,
doch geen teken van leven is er te bekennen.
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MET DE

,,YOORLOOPER"
Max klimt nu naar de kadekruin, om de zaak
,,Dus zijn de motorkano's tóch aan de rol genog even terdege af te speuren, maar zonder
weest!" zeggen Kees en Max tegelijk. ,,Prachtkerels!"
succes. Op zacht roepen volgt zelfs geen tegenInmiddels ·heeft de vrouw van dèn sluisknecht
bericht.
het keukenfornuis aangemaakt, een lekker
Plotseling meent hij flauw, in Zuidwestelijke
bakje van de meegebrachte Engelse thee gerichting, het zachte gesnor te vernemen van
zet en nadat de natte onderhelf ten der pluneen g-edempte motontitlaat. Hij loopt snel naar
de rivierkant, staat onbeweegl{jk, te luisteren - jes van Kees en Max te drogen z{in gehangen
. en de keuken in een blauwe walm/ van siga' met ingehouden adem, _ja waarlijk, het moeten
rettenrook is gehuld, wordt een uurtje later
de motorkano's zijn. Het geluid...komt wonderde logeerkamer opgezocht, die altUd op onverwel met het bekende/ daar straks uren lang
wachte gasten is ingesteld.
gehoorde gezoem overeen. Zouden ze nu toch
Om acht uur 's ochtends roeien een paar onnog doorkomen? Jammer, dat het zonder nutschuldig uitziende burgers met den sluisknecht
tig effect zal zijn. De kerels hebben voor niets
naar de Sliedrechtse kant en maken vast aan 1
hun leven gewaagd tussen de deze nacht op
de tuin van Kees.
hun qui-vive ziinde moffenposten! Even plotZiezo, de opdracht is weer volvoerd en het
seling als hij het geluid heeft opgevangen,
wachten is op de volgende ploeg "Arnhemverstomt het weer. Zou hU zich vergist hebmers!".
ben? Neen, dat was onmogel{jk! Zo doof is hij
De thuiskomst behoeft vanzelfsprekend niet
nog niet! Maar dan kan het haast niet anders,
beschreven te worden. Kees' echtgenote en de
of zij zijn reeds aan de rol geweest in de t~jd,
bij haar logerende Hans van de KP hadden
welke Kees en hij hebben verspeeld in de ondergelopen polder. Want dit stoppen van de
die nacht door het schieten, dat z~j duidelijk
motoren wijst er wel op, dat de terugtocht is
hadden waargenomen, niet veel geslapen.
De zorgen over de thuisvarenden hadden de
aangevangen en men zich vóór de stroom laat
afdrijven ....
overhand gehad, doch nu ~as alle leed weer
g-eleden. Met blij-dankbare gezichten werden
Geruime hid zit Max nog op de steenglooiing
ingespannen te luisteren, maar geen geluid is
Kees en Max begroet.
meer te horen. Vredig liggen rivier, polders
Weinige minuten later slenterde Max ·door
en grienden rondom in de doodstille nacht,
het dorpspubliek onopgemerkt huiswaarts.
alsof geen oorlog het mensdom teistert . ...
Toen zijn vrouw later in haar fietstassen de
Als hH bU Kees terugkomt en zijn bevindingen
inhoud van zUn rugzak ten huize van Kees had
meedeelt, wordt besloten door te varen, huisafgehaald en h~i zijn kinderen onthaalde op
een, paar stukjes Geallieerde chocolade en een
toe. Bij de Helsluis wordt nog even met de nodige omzichtigheid gemanoeuvreerd, want men
paar cakes, fluisterde zijn oudste jongen van
tien jaar hem in z{jn oor:
kan niet weten, of dit punt wellicht inmiddels in het mofse postenstelsel is opgenomen.
"Pappa moet nóg eens vertellen, dat hij naar
Het is immers een knooppunt en ligt nog juist
het kantoor in Delft is geweest en dat lekkers
ïn het verboden gebied.
van het Rode Kruis heeft gekregen! Ik geloof,
Alles bl{jkt veilig. Snel wordt de sluisknecht .
dat U stiekum in Brabant bent geweest." ·
uitgeklop en met zijn hulp de kano in een
Toen zat Max voor het eerst van zijn leven
rietgors opgeborgen. Hij vertelt, dat de roeimet zUn mond vol tanden!
boten zónder piloten van de Nieuwe MerweDat kwam er nou van, als je je kinderen
de zijn teruggekeerd.
iedere dag een lepel-vol verzetsgeest toediende!

I -

. . . dat U stiekum in Brabant bent geweest.
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ER OP UIT!
De uitgestelde Sint-Nicolaas-verrassing is voor
velen nog vóór de Paasdagen tot werkelijkheid
geworden.
De "Voorlooper" is er!
Vorige week is met de
verzending een · aanvang gemaakt en degenen, die het boek
rechtstreeks bestelden
hebben er reeds van
kunnen genieten.
Hier ligt een prachtige
gelegenheid goede lectuur over het verzetswerk onder de mensen
te brengen.
Zijt ge van oordeel, dat
het boek een ruime
lezerskring verdient,
maak er dan propaganda voor. Zorgt, dat het
in veler handen komt. 1
De weken, kort voor de
Mei-herdenkingsdagen,
lenen zich daarvoor bij
uitstek.
Daarbij is een zeer bijzondere mogelijkheid.
·welke wij gaarne in
ieders
belangstelling
aanbevelen.
De Commissie Nationale Herdenking 19401945 zegt n.l. in haar
richtlijnen voor de te
houden
herdenkingen
o.m. het volgende:
"Ten verzoeke van
de _ Commissie zal de
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen een missive aan alle inrichtingen van onderwijs
doen uitgaan, waarin
aangedrongen wordt,
de
laatste lesuren
voor de Nationale
Herdenkingsavond te
wijden aan de geschiedenis van het
Nederlandse verzet."
Dit brengt met zich mee,
dat vele onderwijzers
en leeraren zich zullen
moeten oriënteren op
de verzetsgeschiedenis.
Een opgave, welke voor
een buitenstaander wel
een uitermate zware zal
zijn.
Maar gij kunt, er het
uwe aan doen. dat deze
geschiedenisles met behoorlijke kennis van
zaken gegeven wordt. ·
Stel u in verbinding met
hoofden en leerkrachten van onderwijsinrichtingen in uw woonplaats en stel hen als
handleiding voor de te
houden les "Den Vijand
Wederstaan" ter beschi\cking. Ge bereikt
daarmede, dat een behoorlijke basis gelegd
wordt voor het onderwijs in de verzetsgeschiedenis, terwijl onze
Voorlooper onder veler
aOndacht komt. Bovendien zullen de verschillende leerkrachten u
ongetwijfeld dankbaar
zijn voor deze welkome
hulp.
Het parool voor de komende weken zij derhalve:
Met ,.de Voorloper" er
op uit.! ·
)

___________
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VERDIENEN!

EEN MEI-ACTIE.

Amice Prlts.
Jo "De Zwerver" van I Maart tr<i. Je no leu tege1t Dr. Drost uit Rotterdam, die
volgens jou "merkwaardige en onkundige' dlagen u,u hebbe.n guegd op een bijeeakomst van h<t district Rotterdam van V.V.Z,
Ik hu op die vergadering niet geweest. Jij oolc niet.
Jij has"rt Je critielr. op een lr.rantCJ>verslag: llr. neem du• dat krante.n"eulag evc.ntcns
als bul,.
Wat 1ou Dr. Drost nu voor vrcsellju gezegd hebben, waardoor •• wij bij het leien
van het vuslag eenvoudig veuteld, 10 niet verstomd bebbco gestaan?""
Dit: Mensen, wiet r;nentalltelt ln een geordu.de ma~ucbappiJ ronduit on1odaal genoemd moet worden. konden door die meatalitelt voortrcffelijlr. werk verrlchte.n In het
ondergrondse veu.et tegen de bezcttlng... ...
,
Wat Is bier nou voor geks aan?
Heeft de commissie. die buig 11 aan de samenstelling van het Gedenkboek .uit de sta•
pels cople de:e wetenschap nog niet opgedltptî
Zou je denken, dat de werkelijke leiders van het alledaagse daadwerkelijke verzet dit
ook niet allang wisten? Al jaren lang?
Waarom verbaas je je dan l'rltsl
Je hebt toch ,citer niet. tot nog toe, In de waan verkeerd. dat rondom jou heen alleen
maar fidele Idealisten opereerden, alleen prlncJplllc Christenen. alleen maar lied" met
een continu reu sac::ré?
Ja. da11 moet je nu wel op een onaangename manier gestoord :ija In je lantasle!A van
tvoctll torens en 1plendid lsolatlon.
l k kan me anders je vers~ldbeld en verstomdbetd 'niet begrijpen. Maar, amice Prttl,
je b•bt de woorden van Dr. Drost helemaal vukeerd begrepen.
De dokter b•elt niet gezegd - dat lees Ik tenminste nlot uit de weorgave Yan het vualag, zoals dat voorkomt In "De Zwerver" van I Maort j.l, - dat het ver:et op
:lcbalf onsociaal was. Hàd bij dat geicgd, dan was je reactie begrijpelijk geweest.
maar omdat bij dat niet gezegd heeft - ben je er toch heus naast geweut.
Het artikel van Prof. Po.,.pe. ter murdtre ju!stbtld van je opvattlng. aangehaald In
het nummer van "De Zwener" van 8 Maact j.1. slaat dan ook als een tang op e""
varken.

l k wil de g•legenht!d gebruiken om nog tets t< ,zeggen over de onsoclale elementen,
die in bel v•r:et - ook bij de LO. maar vooral bij de KP - optraden. Velen heb lk
ec van g~ke:nd, velen zijn gesneuveld. Goede vechters. maar slechte burgers.
Mannen met alleen maar moed en eca avontuu.cHJkt Inslag, zoals dft ook gevonden
werden bij de vroegere kolonJalen, bij bel Franse vreemdtltngenlegloen en bij de Ceuan.
Bij de Geuzen waren het ook niet allemaal zulke knappe Jongens. maar de leiders
wi.sten wat :c aan. bun mannen hadden.
Zo was ook de leiding der KP. aanspcal:.elijl:. voor de opname van de :.g, onsoclale
c.ltme.nteb.
Werden deze goed lnguel, da11 werden er prachtprestaties geleverd. Wat was belangrijk
in de Ja«n, die achter ons llggenî
Was fatsoen belangrijk! Heel Nederland was hoogst fatsoenlijk! Je bad or alleen
ollts aanl
Belangrijk waren dit Nederlanders, die courage hadden en trouw waren en waar Ie op
r•kenen kon in crltlel:.e ogenblllr.k•n. Waren •• OD$0Claal, wel, dat nam Je op de koop
toe. Ovtrigen.s. wat Is onsocfaal7
Velen, d!e In een geordende maatschappij niet op bun plaats konden komen en bun
capaciteiten niet konden ontwtkkclen, werden en worden onsociaal gtnoemd. Dit
kwamen in actie en tot volle ontploo!lng In de oorlog, hetzij bij de KP. of bij de ......S.S.
Ik heb nog een paar vragen, Prlts.
Wat deden wij, wat deed de Stichting 1910-'"5 na de oorlog met dtte onsoclalc
KP-ersî Hebben wl/ •• terug laten vollen in hun were ld. hebben wij oo:c banden
afgetrokken van ben. die voor 001 - voor jou en voor mij - door btt vuur 9ingenî
M aar dan dett vrn.ag: Hoe.velt: normale. hoogst nette en welopgcvotde longelu( btbbcn
wtj lij en lk en ande.rcn - door het verzet o o.soclaal g emaakt? Hoe veltn htbbc.n
wij gelctrd te schieten, te k~a1'.en, te versieren e n va l,c papiut:o te maken ?
Het z!f nogma&ls geregd: het ven.et was niet on30ci-,a1 (dat heeft Dr. Drost ook ale:t
ge:egd) maar het beert verscheidene onsoclalen gekweekt (dat :eg ik).
q: drul<.t ooit na 1109 een ont raglljke verantwoordelij kheid op onze s,boudcrs. op de
schouders der leiders,
l lt meen, dat dit vooral de Stichting goed op het hart gedrukt mo<I worden, en ik
meen, dat Dr. Drost er werkelijk niet zo ver naast was til dus heus die reprimande
van jou niet verdiend heeft,
lndlcn wij - jij en ·ik - ons dlstanclelre.n van 011:e onsoclale kameraden, die go<!d
genoeg waren om naast ons. dikwijls vlàk nust ons te staan, dan worden we Parlttfrs
der illegaliteit,
Jlc kan het niet helpen. dat ik hltrbij denk aan een paar woorden van Clara In Zeist,
je weet wel die woorden over sleetn en 1chflleboeren. E11 dan daarbij te bedenken,
dat een scbl!tebott no; niet eens onsoc.laal ls te noem.en.
Indien wij ons distancletren en verheffen en alleen ons zelE als "wat Je noemt'' beschouweR, dan moetea wJI et.a. gilde. van pontc:otut1 op.richten.
8estc grottell,

M EES.

COMMEN1'AAR.
Op een vrij duidelijke manier trekt "Mees" mij bier aan mijn ja,je.
En bij is het n iet a lleen; er zijn meer opmerkingen gemaakt, waaruit
ik tot de conclusie kom, dat ik inderdaad d e plank moet hebben misgeslagen.
Men zal echter niet ku nnen ontkennen, dat het verslag in het Nieuw,bla d over deze merkwaardige rede, enige twijfel wekt. Op de eerste
oogopslag ka n men hieruit conclusies trekk en, die on juist zijn.
Een ingezonden stuk naar aanleiding van deze rede, in hetzelfde nieuwsblad, bevestig t dit ten overvloede. Daarin is n.l. iemand aan het woord,
die, naas t meerdere onjuistheden, o.b. beweert, dat. ..• la ngzamerhand
na de bevrijding de illegaliteit als een superieure klasse van ons volk
naar voren is ge5choven,
Ik laat een beoordeli ng over deze conclusie nu maar in h et midden. Ook
enkele overige opmerkingen in de brief van "Mees", waarovt r nog wel
het een en ander zou zijn te zeggen, blijven in d it geval rusten, d aar zij
als zodan ig buiten het bestek van dit onderwerp vallen.
H oofdzaak in z~jn schri jven is, dat hij mij aantoont, dat ik a buis ben.
W e hebb4n de rede van Dr. Drost niet zelf gehoord. H et in het nieuwsblad weergegeven verslag, maakte heel sterk de indruk, dat Dr. Drost
iri liet aliemeen, genera liserend dus, tot de conclusie kwam, dat de illegaliteit uit on-sociale lieden zou hebben bestaan. Hiertegen heb ik verontwaardigd, om het met " Mees'' te zeggen, ,.van leer getrokken".
M en kan, wanneer b.v. een beroepsinbreker deelneemt aan een overval
op een distributieka ntoor, tot de opmerking komen: ,.Mensen, wier · mentaliteit in een geordende maatschappij ron duit misdadig moet worden
genoemd, konden door die mentali teit voortreffelijk werk verrich ten in
het ondergronds verzet".
•
En als zoda nig verkondigt men dan, evenals Dr. Drost in zijn geval,
geen on juistheid, doch men wekt wd heel erg de indruk, alsof hiermee
wo rdt bedoeld, dat het ondergronds verzet alleen of voornamelijk bestond uit mensen, van die verkeerde mentaliteit.
Uit door ons ingewonnen inlichtingen blijkt echter, dat Dr. Drost het
io zeker niet heeft bedoeld en het door mij geleverde commentaar op
rijn rede was er dus naast.

E.,.

weekblad, dat zlcJ, zoude< enige p,op:..;.da kan handhaTen

op een niveau, waarop thans " De Zwerver" na slechts anderhalf j au
bestaan, is gekomen, biedt ruime pers pectleven.
Het is niet noodzakelijk uitvoerig stil t e staan bij de oorzaak hiervan.
In een hoofdartikel wees Pastoor Victor enige weken geleden op de
gemoedelijkheid van ons blad; anderen zien in ons weekblad een
laatste houvast aan de geest en de sfeer, waat'door wij gedurende de
oorlog tot é t n grote familie zijn geworden; Prof. Pompe zegt ons, met
onverdeeld genoegen "De Zwerver" te lezen; ln politieke kdngen
maakte men de opmerking: ,.Wanneer de oud-illegaliteit zo la, als in
"De Zwerver" steeds weer tot uitdrukking komt, dan zou zij -.reel meer
begrip oogsten bij ons Nederlandse Tolk"; er zijn lezers, die vooral
de wekelijkse herdenkingen in onze rubriek "In Memoriam" op hoge
prijs ste~en1 velen onzer abonné's schrijven, dat zij onze verzets~
verhalen zo prachtig vinden; en men zou zo verder kunnen gaa11.
Ook de bijzonder lage abonneme11t1prija zal een niet geringe rol
spelen. Maak een vergelijking met elk ander weekblad en men komt
tol de ontdekking, dat, met wat "De Zwerver" wekelijks weer weet te
bieden, ons weekblad haast te goedkoop is.
Het ls voor de redactie verheugend, steeds weer de opmerking te mogen horen, dat ons blad niet mag worden opgeheven. Ook d e redactie
zelf ziet niets liever, dan dat "De zwerver", die met zoveel liefde,
zoveel belangstelling en opbouwend critiek wordt ontvangen. nog zo
lang mogelijk kan voortbestaan en verschijDen.
·
Zoals reeds opgemerkt: ,.De Zwerver" biedt ten opzichte vaD haar
lezers-aantal ruime perspectieveD".
Wil voorlopig het voortbestaan van "De Zwerver'' verzekerd 2:ijn,
dan is het echter niet alleen noodzakelijk, dat de redactie wekelijks
voor een actuele inhoud zQrgt, maar dan is het evenzeer een d ringende noodzaak, dat haar duizenden abonné's hiervoor een steentje
bijdragen.
,,De zwerver" biedt, zoals we zeiden, ruime perspectieven. Dat wat
zij biedt mag echter niet langer beperkt blijven tot de groep medewerkers en zij die toevallig van b4iar hoorden.
Duizenden zijn er, die nog nooit van "De Zwerver" gehoord hebben
of nooit inzagen, en van wie we zeker kunnen zijn, dat zij de inhoud
op prijs stellen. 't Zijn zij, die niet tot de lllegaliteit behoren de, toch
in de bezettingstijd het hart op de goede plaats hadden. 't Zijn zlj, die
wel iets meer willen weten en ook m o e t e n weten van de sfeer vaD
het verzet, van de motieven tot het verzet. Ook zij hebben b ehoefte
aan voorlichting over dat, waarvoor onze vrienden gevallen zijn en
wat thans aan het Nederlandse 1volk als een kostbaar bezit ls toevertrouwd: de vrijheid en de democratie.
Z ij m o e t e n "D e Z w e r v e r" g a a n I e z e n. Eerst als dat het geval
is, bereikt "De Zwerver" baar bestemming.
Het voortbestaan van ons LO.- en· LKP.-blad ligt menselijkerwijs
gesproken in handen van haar eigen abonné's. En nu zal niet alleeJJ
uit woorden, maar ook uit daden, moeten blijken, in hoeverre 011ze
abonné's het verschijnen van ,,De Zwerver" op prijs stellen.
Met het oóg hierop is een fikse propaganda-actie in voorbereiding
genomen.
Een actie, waarbij alle lezers worden ingeschakeld.
Een actie, waarbij niemand mag a chterblijven.
Een actie, waarvoor wij reeds
schrijve~.

1111

een warme aGDbe-.rellng willen

Een actie, (en dat Is het pikante sausje voor den le2:er), waarbij een
gedenkboek kan worden verdiend en waarbij zelfs, behalve de overige
prijzen, in de vorm van een omslag voor een jaargang van ons blad,
fotomapjes van de landdag in Zeist en exemplaren van "Den Vijand
Wederslaan", een hoofdprijs wordt uitgeloofd van / 150.- plus een
gedenkboek.
Deze Zwerver-actie wordt gevoerd ID de maand MeL
De vorm, waarin we deze propaganda-actie gieten, moet nog e-.ren
een verrassing blijven. We komen hierop uiteramd zodra mogelijk
terug.
Toch moesten we er even reeds de aandacht op vestigen, omdat het
nood2:akelljk is bij een propaganda-acUe, in iedere gemeente over een
aantal propagandisten te beschikken.
En hiervoor mogen wij onze lezers verwijzen naar het onderstaande
formulier. Wilt ge meedingen, dan is het noodzakelijk over e en aantal
proefexemplaren van ons blad de beschikking te hebben.
DE RED.ACTIE.

•

Aan de administraUe van "De Zwerver",
PriDs He11drlkkade 152 J, Amsterdam.

Zendt mil, te beginnen met het no. van . . . . . . . ........... . ... ,
elke week . . . . . . . . proefexemplaren van het weekblad "De
Zwerver".
Naam:
Adres:

FRITS.
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IN MEMORIAM

B. K. Bosma

Klaa, Roelof Wal(Jer
Lolle Rondaan

Folkert Bergsma

B. K. Bosma

Klaas Roelof W oltjer

Nieuwolda.

LoHe Rondaan

P 21 Maart 1945
werd 's morgens om
zes uur gebeld aan
de deur van den pl. commandant der B.S. te Nieuwolda, den Heer B. K. Bosma. Toen zijn vrouw de
deur opende, was Bosma
reeds in de schuur verdwenen. Het bleek, dat
kapitein Van der Hof ~!t
Winschoten, een oude v11and van Bosma, van plan
was hem te arresteren.
Toen Bosma echter nergens
te vinden was, werd er naar
Winschoten gebeld om versterking. Spoedig verschenen er een tiental landwachters, die allen pogingen in het werk stelden,
om 'Bosma te vinden. Ze
dreigden zelfs de boerderij
in brand te zullen steken
of steen voor steen af te
breken.
Na uren zoeken werd hij
tenslotte gevonden, ondl!r
het kaf in de schuur verSC'holcn. Men lichtte van
!>uiten de oakpannen op en
zo ontdekte men hem. Hij
naar
Winschoten
werd
overgebracht en de volgende dag vervoerd naar Groninl!'en. Het heette, dat hij
vandaar naar een kamp zou
worden overgebracht. Toen
de bevrijding van de stad
Groningen reeds was voltooid, en men nog steeds
niets van Bosma had v('rnomen, moest het erJrste
worden gevreesd. Berichten over massagraven deden de ronde, en ltnslotte
werd ook het lijk van Bosma gevonden in een der!l'elijk graf bij Anlo. Dezelf~e
kuil. die anderen tot schuilplaats had gediend. werd
nu als massa-graf gebruikt.
De tijding was vres<>lijk
voor zijn vrouw en zijn vi~r
nog jonge kinderen. Strijdend voor zijn vaderland,
beërfde bij, naar wii mogen vertrouwen. het Vaderland, dat onverliesbaar is!
Aan de vooravond der bevrijding viel hij als slachtoffer van een misdadigen
vijand, overgeleverd door
een persoonlijk hater, betreurd door allen, die hem
meer nabi, hebben gekend.
Evenmin als het leven tevergeefs is _weggevloeid uit
het lichaam v·a n welk geallieerd soldaat ook, is dit
leven tevergeefs geofferd.
voo! de bevrijding van het
pand, dat ons dierbaar is.
Hij gaf zijn leven voor velen, laten velen hem gedenken, die hem zeer na aan
het hart lagen ....

0

d. 8 .

•

L

Folkert Bergsma

OLLE RONDAAN, icb. 1l Januari 1918 te
Beetgum, wonende te Beetgum (Fr.), waa een
eenvoudig wagenmakenzoon, met een eerlijk
en oprecht karakter. Een kalme, stoere kerel, waarop
men kon bouwen. Een overtuigd Christen en ten
vaderlander in hart en nieren.
Toen de Duitse barbaren onze grenzen schonden en
ons de vrijheid ontnamen, werd hij door zUn geloofsovertuiging tot de vrijheidsstrijd gedreven. Overal,
waar hij den gehaten onderdrukker afbreuk kon doen,
lièt bij dit niet onbenut.
Werkzaam zijnde in LÖ-verband, werd menige onderduiker, gezochte of verdrevene door ,hem r,eplaatst en van de nodige bonkaarten en persoons.:
bewijzen voorzien. Nimmer klopte men tevergeefs b1J
hem aan. Menig uur van zijn nachtrust werd voor
bet verzetswe, k .:,pgeofferd. Hij oam deel aan g_~wapende overvallen, in opdracht van de LO. 811 i)e
overval op het gemeentehuis te St. Anna Parochie
op 26 Sept. 1!143, gaf hij blijk, veel geduld en doorzettingsvermogen te bezitten. Bij die overval rnocst
n.l. eerst een zwaar brandluik worden ge~_orceerd,
wilde men •in de kluis komen, hetgeen veel t11d ~"'rgde. Lolle werkte echter zo lang door, tot ~et luik op
het laatst bezweek. Hij verzorgde voor Friesland het
illegale blad "Voor God en den Koning" (he! !,at.:re
"Op Wacht voor God, Nederland en Oran1e _) en
verspreidde andere illegale bla~en en Y.lugschnftcn.
Kortom hij streed de ware partisanenstn1d.
FOLKERT BERGSMA, geb. 16 Juni 1923 te Delft,
wonende le DeHt, was een gelovige jongeman, studeerde aan de Hogeschool te Delft en beloofde veel
voor de toekomst. Hij moest echter zijn studie opgeven doordat de Duitse nazibeulen hem in het begin v~n 1943 het tekenen van ~e z.g. loyaliteits-verklaring opdrongen. Folkert weigerde dit echt~r en
dook onder. Hij belandde bij Ph. Bakker te Sexbierum
(Fr.), alwaar hij al spoedig met de illegaliteit in
aahraking kwam. Hier deed hij o.a. mee aan de
overval op den Plaatselijke Bureauhouder te Sexbierum.
OWEL Lolle Rondaan als Folkert Bergsma
werden slachtoffer van verraad. ln November
1943 verraadde Frans Michon, die als mede- .
werker met alles op de hoogte was, zijn makkers
voor bloedgeld aan de SD te Groningen. Op 22 NoVt'mber 1943 werden Lolle en Folkert, Gerrit Schuil
(Piet) en Gerben Oswald (Tom), alsmede een aantal
andere makkers gearresteerd en naar de Strafgevangenis te Groningen overgebracht. Bij beiden werd
bezwarend materiaal gevonden. Bij Lolle o.a. een
stencilmachine, waarop "Voor God en den Koning"
werd gefabriceerd, en bij Folkert een plattegrond van
het gemeentehuis te Sexbierum.
Op de vooravond van hun arrestatie bracht ik Lol!e
no,lf naar zijn nachtverblijf en _nam aldaar afsche!d
van hem, niet beseffende, dat dit het laatste afscheid
zou zijn, dal ik van hem zou nemen. De verrader
sloeg zijn slag. Ondanks het feit, dat zij zware v~rhoren moc.-sten ondergaan en ontzettend werden mishandeld, wisten zij te zwijgen over hun makkers.
Op 14 Februari 1944 werden Lolle en Folkert _m~t
Gerrit Schuil en Gerben Oswald door het Polizc1Standgericht te Assen ter dood veroordeeld en de
da/!' daarop werden allen door een vuurpeloton gefusilleerd. Hun stoffelijke overschotten rusten th,iUlS
op het Eregrafhof te Overveen.
Zowel Lolle als Folkert schreven kort voor de dood
een afscheidsbrief, welke getuigde van hun onwankelbaar geloofsvertrouwen in hun Heere en Heiland.
Al doorzeefden de mfzi's bun lichamen ook met
moordend lood, het Geloof konden ze hun niet ontnemen. Als Verbondskind geboren, zo zijn ze de
Eeuwigheid ingegaan.
Moge de wetenschap, dat zij hun leven lieten in
dienst van hun vaderland, de achtergeblevenen sterken bij het berusten in Gods ondoorgrondelijk bestel.
JELLE.

Z

(Sjoerd oan Leens)
Geb. 21 Maart 1917 • Verm. overleden 28 Juli 1944
LS Directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau te
Wehe (Gr.) kreeg Klaas al gauw te maken met de
"bezettende maC'ht". Herhaaldelijk kwam het voor, dat
er opdrachten kwamen om bedrijven na te gaan om daar
arbeidskrachten uit te zoeken en aan te wijzen voor tewerkstelling in Duitsland; dat er opdrachten kwamen om individuele personen aan te wijzen voor de Arbeidsinzet. Van dit
laatste maakte Klaas nogal eens gebruik door NSB-era
aan te wijzen.
_
Al spoedig had men van die zijde een sterke antipathie tegen
hem. Dit versterkte Klaas in zijn houding om de te spelen
rol zo lang mogelijk 'te spelen en alle orders, van Duitseen/of nazi-zijde gegeven, te saboteren. Dit is hem gelukt.
Klaas heeft zijn geweten zuiver gehouden ook in z'n moeilijke taak. Als jongste van alle Directeuren van !!._e Gewestelijke Arbeidsbureaux Groningen was bij het, die in Febr.
1943 op een vergadering in Groningen, waar een massale
inspanning werd besproken om ieder bijkantoor een bepaald
aantal mensen te laten leveren, het woord vroeg. In bijzijn
van vrijwel alle collega's, den groten leider Staal en enkele
Duitsers, belast met de controle over de Arbeidsinzet, gaf
Klaas duidelijk weer, wat er in hem leefde; hoe hij de verhoudingen zag en dat bij zijn plicht als Nederlander tegenover z'n wettige regering na wilde komen; dat hij niet van
plan was mee te werken aan massale deportatie.
Toen was het stil op die vergadering. Hier tartte het verzet
openlijk deo bezetter. Ongeveer een week later was Klaa,
ondergedoken. Gezamenlijk met den Directeur Slochteren
(z'o collega), die ook getoond had, wat hij waard was, gingen ze. Jn de omge0~ van Meppel zetten ze hc.-t verz~tswerk voort. Tezamen met Harry Drog-t e.a. werden van hieruit verschillende pionier-operaties verrichL Hel meest hevredigend voor Klaas zal geweest zijn het in brand skken
van zijn voormalig Arbeidsbureau. Z'n eerste ambtenaar Tiemersma had hierin een waardevol aandeel. Groningen trok;
ook voor Klaas. Dank zij een contact op het DK te 't Zandt
ging Klaas hier alleen op af co kwam terug met de buit. Zo
was hij: doortastend en geen risico achtend. Nauw samenwerkend met Harm Molenkamp e.a. was Klaas al gauw een
der leidende figuren van het verzetswerk in de prov. Groningen. Na de overval op Molenkamp's boerderij vertrok
Klaas, met z'n verloofde, die inmiddels ook bad moelen onderduiken, naar Zuidbroek. Van hieruit werkte h~j verder
bijgestaan door Griet, die als koerierster hem hielp. Toen
kwam de fatale morgen van de 23ste Mei 194-4. Na een bespreking in Slochteren was Klaas van plan die morgen om
4 uur terug te gaan naar Zuidbroek. Hij sliep door de wekker heen. Om 5 uur stond de SD van het Scholteoshuis naast
zijn bed en werd bij gearresteerd. Weer kwam dat fiere, dat
tartende bij Klaas boven. Op de vraag van Lehnhof "wie
bij nu werkelijk was" (Klaas had eerst z'n vals p.b. getoond)
antwoordde hij:' ,.Klaas Woltjer, ook wel Sjoerd van Leens'.
Het was hem te min, dat hij loog tegen zijn vijanden. Tegelijk met Henk Veldhuis, waar bij die nacht sliep, en twee
daar ondergedoken Joden, werd hij naar Groningen gebracht. (Huis van Bewaring, Scholtenshuis). Door zijn fiere
houding beeft Klias respect afgedwongen bij de SD. Zelfs
uit het Huis van Bewaring gaf hij nog berichten door en
waarschuwingen. Kort daarop werd hij op transport gesteld
naar Amersfoort. Vlak bij het kamp gekomen, meende hij
z'n laatste kans te zien: hij ontvluchtte z'n begeleiders. Aangeschoten in zijn schouder gaf hij het nog niet op. Buiten
het bereik van zijn achtervolgers gekomen, liep hij een andere
Duitse patrouille in de armen, die niets met de achtervolging
had uit te staan en werd opnieuw gearresteerd. Na aandrang
van het Ned. Rode Kruis werd hij de I9de Juli naar Vught
overgebracht. Zijn lijden is zwaar geweest. ...
Ondanks dat, is hij zijn medegevangenen nog tot steun
geweest. Vermoedelijk de 28ste Juli is bij in Vught overleden. Officieel bericht is hierover nooit geweest. Zwaar
was die slag voor zijn verloofde, ouders, broers en zusters.
Voor ons is in Klaas een onvergetelijk vriend heengegaan.
Het leed om hem wor9t echter lichter gedragen door het
besef, dat hij in véél groot is geweest en in het grote klein
bleef. Klaas: wij achtergeblevenen zullen proberen ons jouw
geest tot voorbeeld. te stellen.
HENK HAAN,

A
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ADVERTEN TIE S
FAMILIE--ADVERTENTIES
(prijs f 0./0 p. m.mJ
D.V. 16 April is de dag, dat wij met onze g-eliefd~
ouders
G. ZOMER
'
en
A. K. STRENTHER
dankbaar gedenken, hoe God hun 25 jaar voor elkaar
en voor oos gespaard heeft.
Hoogeveen, Alteveer 99.
Hun dankbare kinderen.
Receptie: f.30-4.30 uur n.m. Alteveer 99, Hoogeveen.
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PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGÈBODEN
(prijs f 0.10 p. m.m)

Op 14 April a.s. ,al door den commandant :eemacht Nederland, schout.lbij-nacht J. A. Gouw een uit historisch oogpunt bijzondere vlag worden ovubaodigd aan den comman"
dant van het Kon. Instituut voor de Marine te WIiiemsoord,
n.l. de eerste Nederlandse vlag, die op bevrijd Europees
l)rondgebitd werd geplant in de nacht van 9 op 10 Juli
1~3 bij de landingen op Sic!liè door den Engelsen commandant Redshaw, die de vlag met dot doel gekregen had
van kapittin Hettema, gezagvoerder van het Nedtrlandse
troepentransportschip. ,.Marnix van St. Aldegonde" van de
Mij, Ntderland, dat bij deze landingen aanwetlg was.

(.,De Nederlander").
Wordt nog eens in later dagen
Neerlands vlag ten strijd ontplooit,
Stervend zullen wij haar schragen
Maar die vlag verlaten .... NOOIT!

•

O, KOVACS ...••.
Et Is een tijd gewtest, dat half Nederland het radiorefrtlntje
..0, Kovacs", zong op de wijs van ttn Amerikaans neger.
deuntje. Later zong men wede.rom. mfar dan iets zachter
vanwege de teleurstelling "0. Kovacs". want de gevierde
Louis Schmidt van het AVRO-Amusements orkeat bleek een
verraderlijk NSB-er geworden te :ijn. En thans zal wellicht
menigeen In ee.n stemming van "Boontje komt om zijn
loontje" voor het laatst ...0. Kovacs ...... l" neurllo, want
Louis Schmidt Is deztr dagen door het tribunaal te Hilversum veroordtdd,

(,.Eiodb. Dagblad").
Ver-oordeeld-door-het-tribunaal. ... O,-Kovacs.
Dat-is-het-einde-van-'t-verhaal. ... O,-Kovacs.

•

JE BENT BURGEMEESTER OP

JE BENT 'T NIET.

Wanneer mtn, vof deelneming aan etn Jnwone.r van Baarle"
Hertog vraagt naar zijn gearr<steerden burgeme,st,r w~et hij
nauwelljka, dat hij gevangen genom•n Is en waarom. Is hem
htltmaal duister. Van veesmokkel heeft hij nog nooit iet•
vernoa,eo. Neen, de bevolking schijnt volmaakt o,,schuldig.
Toch wttden In Baarle twe• hoofddaders van ~ uitgebreide veesmokkcl gepakt en :.ven van bun medeplichtigen.

Oud il!. werker, L.O. en L.K.P.-er, wenst van werkkring te veranderen co zag zich gaarne geplaatst als
bedrijfsleider o.d. functie in goed meubelbedr1jf met
mogelijkheid vau latere fin. deelname. Steller dezes
is volkomen op de hoogte met voor- en nacalculatie,
vervaardigen van ontwerpen werktekeningen, productie schema's etc. Reeds 15 jaar met het vak bekend.
Brieven onder No. 203 aan het Bur. van dit blad.

Biedt zich aan: oud ill. werker, 26 jaar, G.G. Als
chauffeur, boswachter of i.d. Voorzien van uitstekende referenties, o.a. van vooraanstaande personen uit de
v.m. illegaliteit.
Brieven aan K. Ploeger, Vaartstraat 45 II, A'dam-Z.
DIVERSEN
Wie helpt oud-ondcrd~ik~die al'_a_n_d-=-e-r:-b--,al:--:f-j,...a_a_r_z_ie-k
ligt, aan gebruikte postzegels.
Adres: Jan Hof, Tramwijk Z.Z. 160, Nw. Weerdinge
(Dr.).
"Het Hoofd van de
P.R.A., Lange Voorbout 13 te 's-Gravenhage, verzoekt hun, die
inlichtingen
kunnen
verstrekken betreffende Hendrikus Everhardus Savenije, geboren 5-10-1921 te Leerdam, zich mondeling
of schriftelijk te wenden tot zijn Bureau.
Savenije was gedurende de bezetting werkzaam bij het Arbeits
Kootroll Kommando".

(.,Vrije Volk").
Waarom die Burgemeester gearresteerd werd, is
ons ook niet helemaal duidelijk. Tenslolte moet
een Burgemeester in alle opzichten boven de burgers staan. En a ls die burgers nu allemaal smokkelen, dan moet de "eerste burger" ook de "eerste
smokkelaar" zijn.

•

T~nduî:cnden Duitse vrouwen werden naar de Sovjet-Uni•
gtdepo,tetrd en verrichten tr slavenwerk In de kolenmijn.en,
:steengroeven en fabrieken:-

(,,Zd. Limb. Dagblad").
Van wie zouden de Russen die dingen toch geleerd hebben?

1

"GOED
GESLAPEN?"
Dát zal waar zijn! Wie 1n

een vreemd bed altijd maar
matig slaapt, rust ideaal
uit 1n zijn eige1;1 prettige
Vanderveen ledikant. Dát
is pas ger1eflijlc en prac·tlsch ! Schrijf eens over dit
wit gelakte ijzeren 1-pers.
ledikant, met soepel veerer.de ondermatras. Ook tn
2-pers. houten ledikanten
heeft
Vanderveen
nog
voorraad! Bespaar Uzelf
ergernis en geld. Schrijf
VOO!' Uw ledikant regel.
recht nPtir '·':mderveenl

*

Fa. U. u. \'A.~Ui!.,KVE EN
K ruisstraat 13,
ASSEN
Tel. 2583

"Het Hoofd van 1le
P.R.A., Lange Voorhout 13 te 's-Gravenhage, tevens Voorzitter van de Sub-Commissie Opsporing Ooo:logsmisdrijven
verwekt diegenen, die inmlichtingen
kunnen
verschaffen over het
optreden
gedurende
de bezettingstijd van
den Duitser "Kommissar Friedrich Frank,
hiervan aangifte te
doen aan zijn Bureau.
Frank kwam in 1940
in 's-Graveohagc als
S.S. Obersturmführcr
en werkte tot September 1944 bij de Si- F''·
cherheitspolizei (S.D.), 1
op het Binnenhof, aldaar.
Na September 1944
werd hij leider van
het beruchte "Sondcrkommando
Frank",
aanvankelijk
gevestigd Nassaulaan 23 en
daarna het Flatgebouw "Willemspark",
hoek Zeestraat-Javastraat te 's-Graven- '
Het "Sonderkommand"
Frank" was speciaal
belast met het ooscha.delijk maken van de
verzetsbeweging
in
Nederland."

DE

//oor orde, recht en opbouw

PRINSESTAD

Het veel&iJclige, radicale we ekblad, ~at geen blad
voor den mond neemt en voortbouwt op de gedachte, dat alleen het besef van nationale eenheld ons land kan redden.
Vraagt proefnummer: Koommarkt 69, Delft.

·DAAGJE RU8RHK \'Art 1>l CONTACTCOMMISSIE 4
DER · ~ (0/'\P. GEfäGmlC>EèEN ( DISTR. DRENTE)

s

Secr.:

J.

WIELINGA, Taco Mesdagstr. 6, Groningen

OUD LEDEN DER COMP. IN OOST•INDIB •
T~en. wij în Oct. 19i~ met on:e rubriek begonnen, hebben
w,, m ons etrste artikel de hoop u.itgesproken, dat ook
>ij, die in lndiE vcrblljf hielden, eens iets van %leb 'zouden
laten horen. Wij hadden geen enkel adres in ons bezit van
hen, die hun heil in het land om de evenaar hadden gezoc.bt. maar we) wisten we, dat sommigen trouwe Je:e.rs
waren van ,.De Zwe,vcr'' en wij vert.rouwden u dan ook
op, dat onze rubriek hun in hu oog ::ou vaJlen. En zie, onze:
verwachtingen tijo uitgekomen en ve.r.scbe.idene brieven hebben wc ontvangen. waa.rln met voldoening gewag werd
gemaakt om te, trachten door middtl v~o ,.De Zwervu·• enig
contact te bH1vtn behouden. Onze oud-compagnitér.; xîttc.n
herJ en derwaarts verspreid, maar tu$sen sommigen J.s ook
al een drukke correspondentie gaande. Ook wij beantwoor ...
den steeds de brieven, die uit dat vene, warme land
komen.
We zullen eerst de namen mededelen van hen. die in lndit
z.ijn. want met afleq is het contact 009 niet tot stand gekomen. mogelijk dat de:e mtdedtlïng er to• meeworkr. wit
mu tracht elkander te vinden. Voor zover wij weten.
zijn. er momenteel niet minder dan 20 oud-leden jn de Oo.st.
't Zijn: Harry Wiggeu. Hans Bos, Ma.x Daling Sergt J, Klein,
Scrgt Koos Tromp, no. i37l8, i-111-5 R.l. Veldpo•tkantoor
Baravia, Busker. die bij hetzelfde reg. is ingedetld, Sergt .
Maj. George Oord. no. 151119000 1-1 V Batalj, Inf. z. Br,.
gade, Ve!dpostk. Medao. Sumatra. 1n dit bataljon :<ltten ook
Sergt, Tom v. d. Jeugd tl• comp. en Sergt. K. J. Trennen
als administrateur. Van hem is 't adres no. 190908005, Je
comp. IV Bata)J. Inf.
Brigade, veldpostk. Medan, Suinatra. Jn de. 2e c:omp. van dit zeJfde bataljon zitten Frans
Kroeie en /honny v. d. Kuijp, beiden als •ectlecomdt. Jan
Otten en Jao,, Vermeer zijn bij het 3t Bata)j. Stoottroep<n,
we wettn niet in welkt rang. Korp. Jan Koster. heeft als
nummer 210106002. Adres: 1-1·12 R.!. X Brigade, Veldpostk. Batavia. In dit zelfde ngiment zijn ook Arend van
Essen en Jhonny Jansen. Dan is plm. 6 weken geleden
Lucas Straatman vertrokken. waarvan we 2.ektJ: ook nog
wel het adres te weten komen? Oit zijn er du•. welgeteld,
17. Van de eerste vlu hebben we tot nu toe. nog nooit iets
vernomen. Van Hans Bos lJep een juucht, dat hij gesneuveld was, maa, dit gerucht kunnen we gelukkig regen•
spreken, Van Sergt, Klein weten we alleen, dat hij een
trouw lezer en iJver,g propagandJSt van .,De Zwervt.r" was .
Hallo Boy, horen we eens iets? En op 15 April vutrekk~o da11 nog Sergt. Ma;. Dirk Otte met Jan Timmerman
a ls Vaandrig. Ook Jan Kapinga hoopt binnenkort alo Vaandel~ been te gaan. Dit ,s du• alles teiamen 20 mani Het
ligt in de bedoeling van Sergt. Maj. Otte in ladll een
geregeldt onderlinge corrcsponde.ntic -voor elkaar re krij"
gen. Zodra wij dus zijn adrts weten. mtldtn we z.ulks. Zo
ieder weet, Is hij nogal aardig uit de kluiten geschoten,
Ziet men dus ee11 "lange •lungel'" tussen de palmbomtn
kuieren, dan Is b,j het.
.P,antsruimtc brlct ons de onh·ange.o brieven te publke.cen.*
waar enkele uittreksels volgen hler.

z.

George v. Oord schrijft, gedotterd J.J.,t7 het volgend.-,
. ,Oa3c lk. rtog .:,tteds geabonntctd bvi op •• De Zwuvt.l'·•.
kregen wij ook de stulcju. die jullie schreven onder bel
oog. Nu, om "dijk te wezen, wij waren daar echt bil)
mee. Pttsoonlijk heb ik de stukjes wel 3 maal gtle:en. H<t
doet Je werkelljlc goed als je weer eens Iets van Je ouwe
comp. ( waar we nog altijd een iwak voor bebbtn) hoort.
Ik spreek telkens over wij. maar dat koine zo. Ik kr,jg ,.De
Zwerver" en Trennen. v. d. J•u,gd, v. d. Ku!Jp en Kroc:e
lezen hem mtt mij mte. Eerlijk, de. jonge.os waren nu::c in
hun sas en ilj zullen ook e~n, schrijven. Komtn wij ook.
voor zo'n gedenkplaat in aanmerking? (Natuurlijk, ieder
die in de comp. geweest is komt daa.rvoor Jn aanmuklng"
Om zoek raktg te voorkom.c.n moet ieder. die et prijs op
stelt, bij zijn terugkomst in het Vaderland zijn privc-adres
opgeven. 'l'oeiendlng volgt dan. Oe gedenkplaten liggen
veilig bij mij opgeborgen, Dtut:). Toen wij uit Eeldt vertrokken kwamen wc terecht bij het l 5e Bat. Stoottroepen, dat
in Steenwijk Ing. Na een paar maa.nde.n in uainiog te zijn
geweest, zijn we naar Engeland vertrokken, Hebben daar
plm . 6 weken gelegen. Toen mtt het m.s. ..Ruijs" naar
Indië. Een praebtrcis hebben we gehad. In TandtJong Priok
:iJn we van boord gehuppeld. tegen de order ,n. We wllden de plaats eens 2-ien. Toen we. weer terug kwamen had•
den wc gelijk 3 dagen licht arrest te pakken. Na een vecbhjf van 6 weken ,n Ptiok ( vlak bij Batàvia) wtrdcn de Ie
en 2c Comp. per vliegtuig overgebracht naar Baodoeng. In
Bandoeng werden we ingedeeld bij het lV K.N.I.L. bataljon. waar we tot nu toe nog stet:ds bij zijn. Daar hebben
wc heel wat beleefd. want wc moesten direct naar de
voorposten om daar andcrtn af te:. lossen. En het was net in
die tijd, dat er :o gevochten werd In b•t Bandoeng rayon,
Heel wat actie.'s hebben we mee geOlaakt. Na ruim 6 maan•
den daar rondgeneusd te hebben moest ons bataljon afgelost worden en zouden wc in rust gaan. Twt:c dagen
hebben we in Bandoeog gezeten. toen mot:ste:.n wc hals
over kop weg en wel naar Tjikidang, midden In de bergen en midden tussen de extremisten. Ruim 2 mailtlden gepatrou1lleerd. Toen moest ons bataljon, dat een be:e:1 goede
naam beeft, naar Sumatra om in Medan dt Engelsen en
Brits"lndh~rs af te lossen. Dat is nu ook a]weer achter derug. Het is jammer, dat die actic's aan een paar Jongens
het ]even heeft gekost. Van onze comp. :1jn tr 3 gtsneuvcld, beste kerels. Het is nu alleen maaz te hopen. dat :e
voor ce~ goeie zaak 9evallc.n zijn."
Jan Koster sclirijft o,m,:
.. Ik voel me oog _altiJd met zekere banden verbonden na::t.
de jongens van de comp., evenals mijn vrienden Jhonny
Jansen en Arend van Essen. \\Tij drieën hebben jullie in
Oct. 19-tS verlaten, omdat wij het nou eenmaal In 011:e
kop gezet hadden om naar Indië te gaan. maar Ik moet Je
vertellen. dat het ons ecg heeft ge:sptten, deze. kring te. motten loslaten. Nog vaak praten Jhonny Arend en ik over
die mooie tijd, die wc guamenlljk hebben d<><1rgemaakt.
We vinden ook het idee prachtig om de bllevenissen te
beschrijven vanaf de Plantsotnschool. Je begrijpt, dat Ik
brandend oicuwsgie.rig beo oear deze "roman", dJe e-cn
aardige herinnering b-eloofd te worden ...
Tot :over motte11 we het laten. Een volgende maal :uilen
we. wel weu eens wat publiceren uit de Iodië:--brieve:n. We
hopen echter, dat de:e rubriek het :iJne u toe bijdraagt
hel contact tn in Indië én in ons land te versttvigen.
In antwoord op verscbilltnde vragers, ,.Wat doet Kapt. v.
d. Zee tegenwoordig7", deltn we mee dat bij momenteel
Commandant van een Kadeuchool js en wel te. Pietersberg
(Westerbork),

In de volgende rubriek volgtn m edtdeliogen bttreflende de
foto's dle ,:net de reünie genomen zijn.

'
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DEBAT OVER TEKORTKOMINGEN

I

n "De Zwerver" van l Maart j.l. is een uiterst
moeilijk en pijnlijk onderwerp aangesneden op
een wijze, waarover men uiteindelijk slechts dankbaar kan zijn. Het betreft hier immers een van
die problemen, die hard bezig zijn om dat te
worden, wat onze Engelse vrienden plegen aan te
duiden als "het geraamte achter in de kast". Zo
bevat de toch reeds allerminst goed voorziene
kleerkast van de oud-illegaliteit een dergelijk geraamte, waar iedereen tot dusver angstvallig op
de tenen voorbij is geslopen. Eilaci, zo zachtjes
kan men niet lopen of het ongelukzalige skelet
begint tenslotte toch met zijn knekels te klapperen
en als het eenmaal zover is, kunnen we niet beter
doen, dan het ding uit de kast halen, het midden
in het volle licht zetten en het aankijken.
Doch in ernst: het probleem is aan de orde gesteld in de vorm van een aanval, door "Frits"
ondernomen op Dr. J. Drost (Merkwaardig en ..-..
onkundig!), gevolgd in het nr. van 8 Maart door
het nobele "Woorden tot het Nederlandse volk",
waarin ~.Frits" enkele van de mooiste citaten uit
Pompe's meesterlijke boek "Bevrijding" onder de
aandacht der lezers brengt (men leze toch vooral,
zo mogelijk, deze publicatie in haar geheel!) Dit
probleem is te diep en - in verschillende zijner
uitingsvormen - te tragisch om met enige spottende opmerkingen ter zijde te worden geschoven.
Vooropstellend, dat het mij niet ~lijk was uit
de gepubliceerde stukken op te maken of Dr.
Drost in de aangehaalde opmerkingen doelde op
de gehele illegaliteit als zodanig - een veralgemening, die inderdaad volstrekt ontoelaatbaar zou
zijn geweest! - moeten wij er ons m.i. voor hoeden om, omgekeerd generaliserend, de vraag,
welke motieven tijdens de bezetting een aantal
mensen ertoe gebracht hebben actief verzet te
bieden tegen de moffen, kortweg te beantwoorden met verklaringen als: vaderlandsliefde, naastenliefde, redenen van godsdienstige aard, e.d.
Dergelijke algemeenheden immers zijn in feite
dooddoeners, die geenszins overeenstemmen met
de vaak zeer ingewikkelde en moeilijk samen te
vatten geestelijke werkzaamheid, die voorafging
aan het nemen van het grote besluit om zich te
scharen in een groep van illegalen, dan wel als
eenling zulk werk te gaan verrichten. In de eerste plaats reeds dient rekening gehouden te worden met de sterk uiteenlopende taken, die te verrichten waren. De KP-er, die wonderen van moed
verrichtte bij sabotagedaden en overvall~, moest
als persoonlijkheid aan andere voorwaarden voldoen dan de LO-man. wiens arbeidsveld lag op
het terrein van onderbrengen en verzorgen. Medewerking aan de uiterst belangrijke groep van
hen, die de illegale pers leidden, eiste eigenschappen van and.ere aard dan die, welke nodig
w~ren voor het" diep verborgen, maar stellig niet
mmder belangnJke werk der vervalsingscentrales,
om ~an de sp~onnagear!>eid nog maar te zwijgen.
Nu 1s het al direct een rnteressante vraag in hoeverre bij het aanvatten van deze werkza~heden
persoonlijke voorkeur kans had een rol te spelen.
De meeste echte illegalen hebben zich terecht
steeds op het standpunt ge.s teld, dat zij moesten
doen, wat hun hand vond om te doen. Mij is een
voorb~el_d bekend van een illegale werkster, wier
capac1te1ten haar later in staat stelden tot het
verrichten van leidinggevende arbeid van zeer
groot formaat, maar die begon met het rondbreng~n van krant_jes I Natuurlijk stelden technische
eisen soms hun beperkingen. Niet een ieder bezat
de vaardigheden, nodig voor vervalsersarbeid ·
sommige spionnagewerkzaamheden konden slech~
door ter zake zeer deskundigen tot een goed einde
worden gebracht. Maar afgezien hiervan is m.i.

door

Dr.G. Th.Kempe

toch zeker in de eerste jaren van de oorlog, toen
het illegale werk nog niet die omvang had bereikt, die het later zou krijgen (een omvang, die
niet gepaard ging met een evenredige toeneming
van het aantal illegalen!) een zekere speelruimte
aa11wczig geweest om illegaal werk te kiezen,
waartoe men zich meer in het bijzonder aangetrokken voelde. Zo viel het mij destijds op, dat
bij het begin van de grote Jodenvervolgingen in
1942 verschillende werkers, die zich tot dusver
op andere gebieden hadden bewogen, zich met
duidelijke voorkeur tot de hulpverlening wendden, waartoe zij zich blijkbaar op grond van persoonlijke kwaliteiten veel meer aangetrokken voelden dan tot b.v. gewapende actie.
Moeten wij nu echter hieruit gaan afleiden, dat
wij al deze illegale werkers kunnen groeperen in
een bepaalde volgorde, b.v. aanvangend met den
man, die er zijn werk van maakte gevaarlijke
verraders te liquideren, via de vervalsers naar
den onzelfzuchtigen, zich wegcijferenden Jodenhelper als "hoogste" categorie? Sommiger mening
gaat bedenkelijk in deze richting, en dat moet
tegengegaan worden, want het is kortweg onzin.
Neen, hier liggen de verhoudingen wel heel wat
samengestclder dan deze eenvoudigen van geest
menen. V66r alles moeten wij er ons van bewust
blijven, dat iedere vorm van illegale arbei~ aanleiding kon geven tot o-toelaatbare ha..'ldelmgeu.
Voorbeelden liggen hier voor het grijpen: de voltrekker van verzetsexecuties kon zwichten voor
de verleiding om met onnodige wreedheid te
werk te gaan; de pleger van distributiekraken kon
kaarten achterhouden; de Jodenhelper kon verworden tot woekeraar en uitzuiger; de vervalser
kon zijn kundighede!1 te eige_I? bate _aanwcrt~en;
de spionnagedeskund1ge kon z1.1n kennts gebruiken
voor chantage, in gevallen, waarin dit niet toelaatbaar was (zoals het dit natuurlijk wel was t.o.
moffen en landverraders).
Nu is er in ieder volk een aantal mensen - veel
groter dan men gemeenlijk wel denkt! - dat
zich in meerder of minder mate voelt aangetrokken, op welke motieven dan ook, tot dergelijke
ontoelaatbare handelingen. Lang niet al deze mensen komen onder normale omstandigheden tot het
werkelijk plegen van zulke daden. De wetenschap, dat zij kans lopen met den strafrechter in
aanraking te komen, en zich daarbij vaak zullen
blootstellen aan strenge veroordeling door de
kring, waarin zij leven, houdt gelukkig velen
terug. Velen ook zijn zich in het gewone leven
niet of nauwelijks bewust, dat zij tot zulke handelingen zouden kunnen komen, doch bezwijken
in abnormale situaties voor de verleiding. Welnu, in de be1.ettingsjaren waren onze levensomstandigheden in de hoogste mate abnormaal. Het
valt dan ook niet te verwonderen, dat onze criminaliteit in die jaren tot ongekende omvang is
uitgedijd. De verleidingen waren talloos en dus
waren de slachtoffers velen, zeer velen.
Is er nu reden om aan te nemen, dat een aantal
van deze zwakkere broeders welbewust de gelegenheden, die de illegaliteit bood, hebben willen
benutten om ontoelaatbare handelingen te plegen? Ik acht dit uitermate onwaarschijnlijk. De
mogelijkheden om soortgelijk resultaat te bereiken langs aanzienlijk minder riskante wegen,
lagen immers opgeschept! Denk aan de zwarte
handel, aan allerlei soorten van vuil geknoei met
moffen of NSB-ers, aan de gelegenheden voor
jongeren om uit de band te springen bij afwezigheid (door wegvoering, onderduiken e.d.) van
vader of oudere broers, en wat al niet! Neen, de
waarheid is eenvoudig deze: dat een klein aantal
illegalen, die te goeder trouw waren begonnen,

in de loop van de oorlog getoond hebben, dat
zij de "Weelde" der enorme verantwoordelijkheden, die gedragen moest~n worden, niet konden
torsen. Bij sommigen bleek dat reeds tijdens de
bezetting, bij anderen eerst daarna. Ons past tegeno~er deze mensen, die toch eens begonnen zijn
als 11legalen met zuivere bedoelingen, deernis.
De .~uk der verantwoordelijkheid was vaak nauweliJk~. te .:-erdrage~, de verleidingen rechtaf onbeschn1fel1Jk. Met diepe eerbied denk ik aan hen
die, zelf met hun gezinnen in behoeftige omstandigheden levende, zich desniettemin niet vergrepen aan wat hun werd toevertrouwd ten behoeve
van de illegale strijd. Onder deze mensen zijn
ware morele helden geweest. Maar is het wonder
dat niet iedereen steeds tegen deze verleidinge~
b~stand was? Hebben wij allen, ook wanneer wij
met tot ontoelaatbare handelingen kwamen niet
on.ze minder fraaie ogenblikken gehad? Îs er
'iemand_ die, terugziende op zijn illegaliteit, naar
waarheid kan verklaren, dat hij nooit in gebreke
is gebleven? De vraag stellen is haar beantwoorden.
Een ander probleem is hetgeen Dr. Drost blijkbaar heeft opgeworpen, n.l. of niet een zeker
aantal illegalen hun voortreffelijk oorlogs~erk
kon verrichten juist door aanwending van eigenschappen, die hen in een geordende maatschappij
tot "a-socialen" gemaakt zouden hebben. Zo gesteld is deze kwestie eigenlijk niet te beantwoorden. Wat noemt men een "geordende maatschappij"? Ik kan mij een "geordend" voortkabbelend
gemeenschapsleven voorstellen, waarin voor de
heroiscbe elementen, de grote adem van de illegaliteit, inderdaad eenvoudig geen plaats is, maar
mijn hart zou er niet bepaald naar haken, in
zulk een maatschappij te leven! Er is een "normaliteit" denkbaar, die gelijkluidend is aan: slapheid, lauwheid, gebrek aan initiatief, levcnsdurf
en fantasie, amechtig indutten op (vaak alleen in
de veröeelding bestaande) lauweren.
Zich aanpassen aan zulk een gemeenschapsleven
kan een daad van "wijs" beleid zijn maar men
mag zich afvragen of dan de geO::akzucht de
wijsheid niet bedriegt.
Ik neem echter aan, dat Dr. Drost, zelf een
voorman uit het artsenverzet, toch wel een ander~
structuur op het oog gehad heeft, en dat hij onder
"geordend" wil verstaan een gemeenschap, levend
naar de regelen, gesteld door een door het gehele
volk als daartoe bevoegd. erkende Overheid. En
dan geef ik toe, dat de wederaanpassing aan het
opnieuw intreden van deze geordende toestand
(denk echter aan de moeilijke overgangsmaanden
van 1945 !) voor sommigen een te zware opgaaf
is gebleken, en dat hieruit diep tragische ontsporingen zijn voortgevloeid; om er echtçc direct
aan toe te voegen, dat tijdens de bezetting alle
illegalen, die deze naam werkelijk verdienden,
zich voortdurend bewust geweest zijn te strijden
voor het land en deszelfs wettige Overheid, verpersoonlijkt in onze Regering te Londen en, veel
sterker nog, in H.M. de Koningin. In dit licht
beschouwd is het volkomen juist de naam illegaliteit te verwerpen en te vervangen door "supralegaliteit". Ware dit niet het geval geweest, het
aantal ontsporingen na de bevrijding zou oneindig
- veel groter z~jn geweest dan het thans tenslotte
is geworden. Heeft Dr. Drost dit nu volkomen
voorbijgezien?

Om de naam der
l11ega1iteit
Al het bovenstaande behoorde eigenlijk geen onderwerp van gedachtenwisseling uit te maken.
Het zou m.i. voor ieder met een onbevangen oordeel "gesneden koek" moeten zijn. Dat dit helaas

.,

niet zo is, vindt - naast gebrek aan inzicht en
soms ook opzettelijk kwade trouw - mede zijn
oorzaak in een omstandigheid, die in het later
bevrijde Nederland benoorden de rivieren, aanleiding gegeven beeft tot ellendige verwarringen,
waaronder de oud-illegaliteit nog steeds gebukt
gaat. Ik bedoel hier de vermenging van de bestaande illegaliteit met die elementen, die men in
de wandeling wel "Dolle-Diosdag-bloempj<!S"
noemt, voor een niet onaanzienlijk deel persont:n,
die niet in de illegaliteit thuishoorden en vaak
alleen daarom op het laatste ogenblik daarin nog
een plaatsje kregen, omdat het duidelijk was, dat
op het ogenblik der bevrijding de BS over grote
groepen zou dienen te beschikken.
De door de noodzaak afgedwongen uitbreiding
van een deel der oude illegaliteit met nieuwe
groepen tot één grote gewapende formatie, waardoor het onvermijdelijk werd andere, en vaak m~nder hoge, eisen te stellen dan vóór September
1944, heeft m.i. de illegaliteit onberekenbare schade aangedaan. De goeden niet tl' n:i gesproken,
vormden deze "nieuwe lichtingen" een groep, die
zich zeker minder gunstig bij de oudere illegaliteit afstak. Het is vooral deze ontwikkeling geweest, die aan de vijanden van ?et verzet een
compleet arsenaal van wapenen JO handen gl!speeld heeft om na de bevrijding aan de betekenis der illegaliteit afbreuk te doen.
Dat dit gebeurde (en nog gebeurt) door figuren,
die men op zijn zachtzinnigst met het woord "louche" kan doodverven, was te verwachten en behoeft ons te verbazen noch te grieven. Veel erger,
en van een moeilijk te vergeven kortzichtigheid
getuigend, vind ik het, dat een volstrekt bona-fide
oud-verzetsman als Dr. Drost deze onguurlingen io
de kaart gaat spelen door, wel verre van zijn gehoor te wijzen op de ontzagwekkende massa van
moedige daden, stil gedragen opofferingen, heldhaftig doorleden ellende en vernedering, in plaats
daarvan de tekortkomingen van een beperkte groc:-p
deerniswekkende ontspoorden, die niet uitgekreteu
en vervloekt, maar gesteund en geholpen l,ehoreo
te worden om het goede pad weer terug te vinden, a.h.w. met de ellemaat gaat staan uitmeten.
Jk ben van Dr. Drost's goede trouw overtuigd en
ik ontveins me ook niet, dat zijn woorden waarheid bevatten; bovendien ben ik evenals hij afkcri~ van het omzeilen van moeilijke en pijnlijke
kwesties, alleen omdat ze moeilijk en pijnlijk zijn.
Maar als het dan moet, als dan de schaduwkanten
van het verzet in bespreking moete6 komen, laten
wc dan de waardigheid en voorzichtigheid in ons
oordeel betrachten, waarvan ProL Pompe ons in
zijn boek ,.Bevrijding" zulk cenJchittcn;nd voor_bedd gaf! En laten we ons realiseren, dat de illegalen geen halfgoden waren, maar cen~oud!ge,
meest flinke en bdrouwbare mensen, wie mets
menselijks vreemd was.
Ten besluite nog óén opmerking, die, ik weet het,
zeker niet origineel is, maar die nimmer voldoende kan worden herhaald: Bij de bevrijding
kreeg de Nederlandse Overheid in de vorm van
de (toen oud-) illegaliteit een kostbaar kapitaal in
handen van durf, doorzettingsvermogen, karaktervastheid, kracht om leiding te geven in moeilijke omstandigheden en betrouwbaarheid, vaak
tot het uiterste. Het kan niet bepaald gezegd
worden, dat zij dit ka-pitaal als een goed rentmeester heeft beheerd. Van de zo duur betaalde
les der oorlogsjaren, dat bij het bezetten van
verantwoordelijke posten de gave persoonlijkheid
vóór alles gaat, ook voor eventuele technische
voortreffelijkheden, heeft zij ontstellend weinig
geleerd. Zeker, vaak is bijzondere vakkenuis gewenst, ja noodzakelijk, maar had het nu werkelijk
niet op de weg van de Overheid gelegen om hen,
die ten duidelijkste geloond hadden over capaciteiten van hoofd en hart te beschikken voor het
verrichten van belangrijk werk ten behoeve van
de gemeenschap, in staat te stellen eerst de ontbrekende vakkennis te verwerven en hen daarna
ook inderdaad te gebruiken daar, waar zij het
meeste nut konden stichten? Natuurlijk zal dat
hier cu daar wel gebeurd zijn (ik meen mij te
herinneren, dat een uitnemend illegaal werkster
in N.-Brabant haar man, burgemeester van een
plattelandsgemeente en tijdens de bezetting omgekomen, na de bevrijding als zodanig is opgevolgd), maar hier bad veel en veel meer uitgehaald kunnen worden als men daar, waar de beslissingen vallen, beter begrepen had, welk een
kostbaar materiaal men in de hand gedrukt kreeg.
Te bedenkelijker oog wordt dit verschijnsel, wanneer men daarnaast waarneemt, hoe uitermate bezorgd men in Den Haag plotseling kan worden,
dat bruikbare arbeidskracht braak zal blijven liggen. Toen Minister Gielen kort geleden ruwweg
een einde maakte aan de studentenzuivering, dit
terwijl nog een aantal twijfelachtige gevallen op
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Het is zeer interessant om van een propa·
ganda-actie te horen of te lezen.
Van groter gewicht is de beantwoording
van de vraag:

Op welke wijze kan een propaganda·
actie worden gevoerd?

iDe propagandist moet ons blad ook goed
kennen.
Zo dient hij b.v. volledig op de hoogte te
zijn\van de abonnementsprijs, ~e wijze -van
betalen en de wekelijkse inhoud van ons
blad.
Tenslotte kan het zijn grote waarde hebben,
de hulp van enkele flinke jongens en meisjes in te roepen bij het werven van abonné's.
En nu aan de slag onder het motto:
,.Ik zal een gedenkboek verdienen!

Ten gerieve van hen, die zich met de propaganda willen bezig houden, geven wij hierbij
enige nadere richtlijnen.
Er ligt op het propagandate,rein een keur
van mogelijkheden.
Het is vanzelfsprekend, dat in het algemeen,
Aan de administratie van "De
Zwerver", Nic. Wit11enstraat 21,
door den propagandist, overal, waar dit moAmsterdam.
gelijk is, de aandacht op "De Zwerver" gevestigd dient te worden.
Zendt mij, te beginnen met het no. van
Hij gaat - om het zo eens te mogen noemen
-----· _ elke week
- met "De Zwerver om, alsof het een blad
proefexemplaren van het weekblad "De
is, dat door hem zelf wordt uitgegeven en
door middel waarvan hij zijn idealen onder \..Zwerver".
de mensen kan uitdragen.
Er is eenvoudig geen gelegenheid te beden·
ken, waarbij niet even de aandacht op ,,De
Zwerver" kan worden gevestigd.
Zijn gehele omgeving komt hiervoor in aanmerking. Familie, vrienden, buren, kennissen,
collega's, noem ze op en ge noemt tevens
evenzovele candidaten voor ons blad.
Een verjaCITvisite, een treinreis, een verOp een geldprijs van 150,
gadering, een tentoonstelling of een ge50 of, 10 gulden;
100,
sprek, steeds is er de gelegenheid op het
juiste moment evlen op "De Zwerver" te
een Gedenkboek;
attenderen.
Buiten deze, min of meer voor de hand ligeen Voorloper;
gende gelegenheden, is er de mogelijkheid
om bepaalde categorieën van personen te
'n omslag voor "De Zwerver"
benaderen.
Hierbij verdienen o.a. de volgende catego·
rieën speciale aandacht:
De drie hoofdprijzen van 150, 100 en 50
gulden vallen ten deel aan hen die in
1. Personen, die, op welke wijze ook, een
Mei het hoogste aantal abonné'~ opgeaandeel in het verzet hebben gehad.
ven (minimum lt0).
2. Ex-onderduikers,
Een prijs van 10 gulden ontvangt ELK,
3. Personen, bij wie onderduikers gehuis·
die een abonné opgeeft, welke door onze
vest zijn geweest.
administratie als HONDERDSTE nieuwe
4. Ex-politieke gevangenen.
lezer wordt geboekt
5. Slachtoffers van de oorlog.
Een GEDENKBOEK verdient elk, die vol6. Verzorgingsgevallen van de Stichting
doende coupons van f 0.50 (voor eiken
1940·'45.
opgegeven abonné) ontvangt, om er de
7. Contribuanten van deze Stichting.
prijs van een gedenkboek mee te kunneJL. - - - ~
8. Gezinnen van gesneuvelden uit d~oor·
betalen.
logsjaren.
"DEN VIJAND WEDERSTAAN" wordt het
9. Politie·, distributie-, gemeente· en rijks·
bezit van ELK, die ten minste 25 abonambtenaren.
né's aanbrengt (Desgewenst kan men
10. Geestelijken.
ook een ander boek van gelijke prijs
11. Onderwijspersoneel.
kiezen).
12 Jeugdleiders.
Een OMSLAG VOOR "DE ZWERVER" is
En dan zijn er tenslotte nog gehele groepen
de extra prijs voor ieder, die 10 abonné's
van personen, die tegelijk: kuMen worden
opgeeft.
benaderd. We denken hierbij voornamelijk
Doch daarenboven ontvangt men voor
aan de mogelijkheid om voortdurend de no·
ELKEN
aangebrachten
abonné
een
dlge proefnummers te deponeren in o.a.:
WAARDE-COUPON VAN f 0.S0, met dien
verstande, dat voor den eersten aange·
1. Wachtkamers van artsen.
brachten abonné een fotom.apje van de
2. Stations-wachtkamers.
Landdag-Zeist 191'6 beschikbaar is en
3. Cantines van kazernes.
waarde-coupons eerst bij het aanbren4. Sociëteiten.
.
gen van TWEE abonné's worden ver5. Openbare leeszalen en/of bibliotheken.
strekt.
6. Politiebureaux.
SchemaUscl) voorgesteld, gelden dus de
7. Ziekenhuizen.
volgende voordelen:
Deze methode kan tevens worden toegepast
1 abonné: foto-mapje landdag Zeist '1'6,
ten opzichte van alle mogelijke verenigin·
2 abonné's: 2 coupons à / o.so.
gen, doch met name verdienen jeugdver3 abonnl's: 3 coupons à f 0.50 enz.
enigingen de bijzondere aandacht van den
10 abonné's: 10 coupons à / 0.S0 en ompropagandist.
slag voor "De Zwerver".
De mogelijkheden, die hierboven zijn aan25 abonné's: 2S coupons à f 0.S0 en "Den
gegeven, kunnen - aangepast aan plaatse·
Vijand Wederstaan".
lijke omstandigheden met nog talrijke
De coupons vertegenwoordigen dus een
voorbeelden worden uitgebreid.
waarde van f o.so en kunnen t.z.t. dienst
De propagandist grijpt elke kans, die wordt
doen voor aankoop van ons gedenkboek.
geboden om "De Zwerver" onder de aanHet bedrag van de bonnen, die eventueel
dacht van het Nederlandse volk te brengen.
boven de verkoopsprijs van het gedenk·
Hij houdt bovendien voortdurend oog op de
boek worden verdiend, wordt contant bepublicaties, die over dit onderwerp in "De
taald.
Zwerver" verschijnen.
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beoordeling wachtte, geschiedde dit onder meer
op de motivering "dat het Nederlandse volle zich
niet kan permitteren dit intellect1,eel potentieel
(cursivering van mij - K) oog langer ongebruikt
te laten liggen"! ! Dat een dergelijke kromme
redenering kan ontsnappen aan de mond van een
(N.B. zelf oud-illegale) Excelléntie, nog geen
twee jaar na de bevrijding van het land, is erget
dan ongelooflijk; het is onvergeeflijk.
Maar één ding is er, dat kwade trouw, noch stun-

telig overheidsbeleid, noch gepraat in de ruimte
van domme en kortzichtige mensen ons kan ontnemen: wij hebben elkaar in de oorlog leren ken. oen; wij heb.ben van elkaar veel geleerd en zijn
elkaar trouw gebleven; wij gedenken samen iedere
dag opnieuw hen, die ons ontvielen en wier afwezigheid wij nu bijna nog smartelijker beseffen
dan tijdens de bezetting. Dat blijft ons onvervreemdbaar geestelijk bezit, al regende het, om
met Luther te spreken: ,,duivelen van de daken"!

FILM eit tteJttZet ·
H

ET kan waar zijn, dat de film lange tijd
aan het verzieken en langzaam doodgaan
was. tijdens de bezetting is de belangstelling voor de film - niet als kunst, maar als
amusement - wel zeer sterk herleefd. In die bittere en donkere jaren zocht de massa vermaak
en dit was bijna alleen nog te vinden in de bioscopen. Ieder van ons ziet nog die duizenden binnendrommen, als gold het de belegering en de
bezetting van een gebouw.
Deze verklaarbare, maar dwaze drang naar amusement hebben de Duitsers op een doeltreffende
manier uitgebuit. Zij dachten er niet over, Nederland onder hun militaire bezetting nu maar rustig naar eigen aard en trant te laten voortleven.
Nederland moest "verduitsen" en rijp gemaakt
worden voor de nationaal-socialistische levensbeschouwing. En de doorsnee-Nederlander, die zich
zo principieel kantte tegen dit nieuwe heidendom, liet zich op één plaats heel dat onsmakelijk
en walgelijk nationaal-socialistisch menu opdienen. rustig gezeten in een comfortabel bioscoopstocl l je, met een beroep op de ellendige tijden,
waarin een ,,verzetje" wel op zijn plaats was! En
zelfs de meest stompzinnige Duitser zag, dat een
van de sterkste troeven, die er in het nationaal·
socialistisch propaganda-spel uitgespeeld kon worden, de film was, die onder het mom van mcc~tal
goedkoop en leeg amusement ons volk probeenle
te infiltreren met de nationaal-socialistische denkbeelden. En waanden zij zich daartegen immuun,
die in die donkere dagen niet eens konden weerstaan aan de drang naar amusement?
Het is nog steeds zo, dat de film een invloed ten
goede dan wel een invloed ten kwade kan uitocfonen. Maar ten goede of ten kwade, die invloed
1s ontzaglijk groot, juist door het gesproken woord
in onmiddellUke combinatie met het levende beeld,
dat suggestief is en pakkend.
Laten wij de camera van ons geestesoog afwei.den
v;,n dat onverkwikkelijke, massale bioscoopbezoek
tijdens de bezetting en haar richten op de films,
die. een enkele met recht, vele ten onrechte. het
etiket .,verzetsfilm" opgeplakt kregen.
En nu is het reeds zover gekomen, dat de Nederlander zijn hart vasthoudt. als hij de naam "verzetsfilm" hoort.
En uict 7onder reden! Want het moet helaas gezegd zijn, dat het zckeii geen meesterwerken en
ook geen kunstwerken zijn, die daar onder de
pretentieuze naam "verzetsfilm" zijn losgekomen.
Gelukkig zijn ze voor het overgrote deel in het
buitenland vervaardigd. Dit kan althans eniger,
mate een opluchting betekenen voor de mensen
van het Nederlandse verzet.
Zoals te verwachten, is ook de verzetsfilm in het
buitenland geofferd aan het winstprincipe, dat_ te
zeer rekening houdt met de smaak van het publiek
en er niet voor terugschrikt, de meest sensationele
motieven aan te grijpen. Dat de film hierdoor
van kunstproduct wordt verlaagd tot zuiver commercieel product, laat zich- begrijpen. Erger is, dat
deze naar buitenlandse maatstaven onvermijdelijke
commerciële producten den toeschouwer omtrent
het verzet weinig of niets te zeggen en te bieden
hebben. Er is een stroom van buitenlandse filmi;
losgekomen, die min of meer doodgewone detëctive- of spionnage-vcrhaaltjes zijn, van een bedenkelijke fantasie en een twijfelachtige avontuurlijkheid en om deze luchtige kost wat smakelijk
en aantrekkelijk te maken, goot men er een sausje
van "verzet" en "bezetting" over, woorden, die
als een excuus moesten gelden voor de goedkope
inhoud en het gebrek aan goede smaak en juiste
verhouding. Ik noem dit een speculatie van de
film op het verzet!
Wij betreuren het, dat wij Nederlanders geen
eigen filmindustrie hebben, maar dit gemis heeft
althans dit voordeel gehad, dat er nu geen massa minderwaardige verzetsfilms van Nederlandse origine de filmmarkt overstroomd heeft. Dat
zou een ramp geweest zijn voor het Nederlandse
verzet, niet voor de Nederlandse filmindustrie,
voor zover we daarvan kunnen spreken, want èn
in het eigen èn in het buitenland weet men nu zo
langzamerhand wel, dat de Nederlander niet in
de wieg is gelegd om een goede film te produceren, met alle respect overigens voor een Joris
Ivens en een Mannua Franken, doch de dagen dezer bekende cineasten schijnen voorgoed voorbij.
Rudi Hornecker, die verwachtingen wekte met
zijn film "Honger", heeft ons weer teleurgesteld
met zijn filmpje ,,lnke" en op het filmfestival in

Cannes heeft Nederland zijn filmische onkunde
nog eens onderstreept.
Goede films schijnen schaars te moeten zijn en
een goede film maken is ook zeer moeilijk, maar
desondanks treft men onder die bonte en veelsoortige menigte "verzetsfilms" enkele goede rolprenten aan.
Daar is allereerst de Deense film "De Roode
Aarde'' mel geen hoogstaande, maar ,~en
doorleefde dramatiek, die het tikje te veel aan
romantiek en spanning, dat er in zit, op de koop
toe doet nemen. Ieder uit het verzet moet deze
film gezien hebben! Zij roept edele en verheffende herinneringen op aan ons werk, aan de folleringen en de dood onzer vrienden. Dan worden
er in onze ziel weer eens snaren geroerd, die
lang niet meer getrild hebben en waarop het
laagje stof lag van dagelijkse sleur en lijdzame
_ berusting. GU, die deze film zaagt, herinnert gij
de vingers, die onder het sadistisch gelach van
een SD-er tot een bloederige massa zijn geknepen,
hartstocbte~jk opheft naar dat kleine tralie-venster, waarachter de vrijheid ligt, die hij nooit
meer zal genieten na de uitspraak van zijn doodvonnis? De gevoelens, welke bij het zien daarvan
in U omgaan zijn te subtiel en te heilig om deze

Het nageslacht moet weten wat er
gebeurd -is, en bovenal waarom en
hoe het gebeurd is.
Frits de Zwerver

Wilt ge tegenover Uw gastvr9uw of
gastheer uit bezettingsUjd Uw erkentelijkheid ton011 voor hun gastvrij•
heidî Geeft hun "Den Vijand Wederstaan" cadeau!

Ik heb je gelezen, LangveT1l!achte. Ik heb je gelezen op Paas=ondag, niet met een hoofd als een
biet, maar rusifg met jou alles nog weer eens
doorleefd. Wat ben je eenvoudig, eerljjk, sterk.
Een bezit voor ons en onze kinderen.
Geen opgesmukte verhalen, geen overclreven gebeurtenissen. Heel simpel hebben ze het ons weer
verteld; óók de gebeurtenissen, heel eenvoudig,
maar groots door de geestelijke achtergrond, die
zo sterk in alles uitkomt.
"Als ze alles geweten hadden, dan ...." Och, wij
weten wel beter. Ze zouden het altijd gedaan heblJen. omdat ze het deden om Godswil.
lk heb iets zilts in m'n moncl geproefd; een traan,
die stil biggelend z'n weg vond en ik heb opgezien naar het eenvoudige, houten kruis op m'n geimfJToviseerde schoorsteentje.
Maar Goddank, dit is niet het laatste. De Heer
is waarlijk opgestaan!
.
..
.
"Den Vijand Wederstaan", 7e krygt de moo1.5te
plaats in mijn boekenkast, zo, dat ik je van mijn
stoeltje uit kan pakken. En dat zal vaak zijn. Ik
weet 't.
GRETHA.

in het profane kleed van woorden te steken.
Nog beter dan "De Roode Aarde" is de Zwitserse
film "De laatste kans", hoewel het verzet bier
uiteraard van een ander karakter is, dan in de
Deense film. Ook de Italiaanse patriotten schijnen
onder de titel "Rome, open stad" een knappe verzetsfilm vervaardigd te hebben, als wij tenminste
cte gunstige pers, die deze film kreeg, kunnen geloven. Ook de geruchten, die hangen rond de
nieuwe Franse verzetsfilm "Le père tranquille"
en die in Nederland zal gaan onder de titel .. De
kleine man", zijn onverdeeld gunstig. \Ve zullen
zien! ,,Executie-peloton'·, geen zuivere verzetsfilm, maar meer een film "die speelt in bezettingstijd'', wekt in elk geval hoopvolle verwachtiogen
ten aanzien van .,Dç kleine man''; ook ten aanzien van de goede verzetsfilm ,,Jericho'' moet men
de Fransen recht doen wedervaren: werkelijk een
knap stuk filmwerk, waarbij het verzet zeker gebaat is.
Er zijn dus ook, goede rolprenten en 't is een
goede gewoonte hierop te wijzen en niet alles,
wat zich onder de naam ,,verzetsfilm" aandient,
pfompverloren met een vlammende critiek in
brand te zetten.
Al met al blijft het feit, dat Engeland en Amerika, landen met een eigen filmindustrie en ervaren cineasten, met hun verzetsfilms ver beneden
het peil blijven, dat de bovengenoemde films bereiken. En het noodlottig gevolg van dit alles is,
dat de Nederlanders hun buik vol hebben van
dit s?ort films. Wat er nu nog op dit gebied gedraaid gaat worden, wordt het aankijken niet meer
waard l!'eacht en zo er ~og mensen voor een goede
verzetsfilm naar de bioscoop gaan, dan is het
zeker met heel wat tegenzin en achterdocht.
Zo gezien is het er zeker niet gemakkelijker op
geworden voor de Nederlandse verzetsfilm, die
onder auspiciën van de LO-LKP-Stichting na verloop van tijd vervaardigd zal worden. Men kan
weliswaar profiteren van de ervaringen, die men
bU het zien der buitenlandse verzetsfilms opdeed,
maar men staat anderzijds met een niet-geïnteresseerd publiek, dat zo gemakkelijk vergeet, dat
Nederland geen eigen filmindustrie en -apparatuur, geen beroepsacteurs en grote cineasten heeft.
Het is zeker geen kleine opgave, een eerlijke,
objectieve, waarheidsgetrouwe en historische Nederlandse verzetsdocumentaire of -speelfilm te
maken, die ook de geestelijke achtergrond van het
verzet belicht, filmisch en artistiek volkomen verantwoord is en die dr ons zo bekende en aantrckkelUke eigen src<'r van het verzd weet te scheppen. Bij dil alles moet niet vergeten worden, dat
de film ook - en vooral - voor het nagesl~cht
van belang is.
Dat deze opgave te volbrengen is, heeft de zeker
niet onverdienstelijke Nederlandse verzetsfilm
"Zes jaren", die onlangs debuteerde en een beeld
geeft Yan 't leven van 'n student in en z~jn visie
op de bezetting, geleerd. Met sobere beelden en
montage, 'n aannemelijke dramatiek, 'n goed scenario en bovenal een groep toegewijde en ijverige
dilettanten-acteurs heeft de filmer Josepbsoo een
kort en sprekend getuigenis afgelegd van het verzet. In deze film van een half uur is gebroken
met de filmische behoudzucht. De camera zwerft
ais een vrije vogel door de zes jaren, die liggen
tussen 10 Mei 1940 en JO Mei 1946 en toont de
strijd van den student tegen de geestelijke onderdrukking, maar ook zijn aarzeling bij het bepalen
van zijn juiste houding.
Enkele fragmenten en sprekende close-ups uit het
veelz~jdige verzetswerk maken deze film tot een
meer dan miqpelmatige verzets-documentaire, die
de naam van de Nederlandse verzetsmensen in
het buitenland zeker ten goede zal komen, - de
film gaat o.a. naar Amerika, Engeland, Frankrijk
en misschien Tsjecho-Slowakije - en die, wat
tenslotte 't voornaamste is, van de komende, grote Nederlandse verzetsfilm het beste doet verwachten.
JOOP.

ATTENTIE! l
Bij het ter perse gaan van dit nummer van "De
Zwerver" is een binnenbrand uitgebroken op ons
Administratiekantoor Prins Hendrikkade 152 I.
Er is nog niet geheel te overzien, welke gevolgen
dit heeft voor onze administratie, maar zover het
zich thans laat aanzien, zal dit niet ernstig zijn.
Alles zal in het werk gesteld worden om ons
Weekblad zo tijdig en zo nauwkeurig blijven te
verzorgen.
Wij verzoeken echter onze lezers eventuele stagnatie of abuizen voorlopig te willen excuseren.
Ons enig adres luidt thans:
Nicolaas Witsenstraat 21, Amsterdam.
S.v.p. a 11 e correspondentie naar dit adres.
REDACTIE.
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SPANNING EN ONDERGRONDS
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GELDERLAND·
Ik maakte kennis met het werk van de Stichting
1940-' 45 Gelderland. Daar is en wordt hard gewerkt. Cijfers en statistieken bezitten de onhebbelijke gewoonte dor en droog te zijn. Daarom
blijven ze hier achterwege, behalve enkele, die
een te duidelijke taal spreken. De Stichting Gelderland__ omvat 102 gemeenten. _Sinds de bevrijding
heeft z1J pl.m. f 2.000.000.- bijeengebracht en
momenteel wordt er per maand f 63.000.- mtgekeerd, dit alles voor 't allergrootste deel met
behulp van vrijwillige medewerkers.
Men is er enthousiast over de grote en voortdure_nde belangstelling, die onze geëerbiedigde Vorstm ~an
dag legt voor het werk der Stichting;
men 1s diep doordrongen van de plicht tegenover
de achtergeblevenen der gevallenen en hieràoor
bezield kan het niet anders of het werk wordt
met grote geestdrift en toewijding verricht t:n
?iet alleen in de steden, ook ·op het platteiand,
m de dorpen en gehuchten! .
Daar is een pla~tsje van 3000 inwoners, waaronder 6 oud-illegalen, die aan de slag gingen
voor de Stichting. Maar zes krachten waren voor
het werk ontoereikend. Ook anderen werden in~eschakeld, mensen, die zich tijdens de bezetting
m het algemeen afzijdig hielden van het actieve
verzet, doch die spontaan hielpen, wanneer op
hen een beroep werd gedaan. In enkele simpele
maar pakkende woorden werd het werk der Stichting uiteengezet. Men toog aan het werk en in
1945 .?-V. bracht dit plaatsje f 10.000.- bijeen!
Nu ZtJn er pl.m. 350 contribuanten-kaarten geplaatst.
Een ander dorp! Twee oud-illegalen zetten zich
dag in dag uit, na afloop van hun dagtaak, aan
het werk voor. de Stichting en het is overbodig te
zeggen, wat dit werk van hen vergt, wanneer · ik
U vertel, dat zij elke maand pl.m. 500 contribuanten __afgaan en ?aarnaast bij tijd en wijle nog
een b1Jzondere actie organiseren.
~
In w~er een ander plaatsje is practisch elk gezin
contnbuant, waaronder bijdragen van 10 en 25
cent per week en 25, 50 en 75 cent per maand.
En deze bedragen worden prompt per week dan
wel per maand geïnd!
'
De Stichting Gelderland ziet ook naar de toekomst. Men. wil, mede met het oog op de aanstaande acties - waaronder de contribuantenwinning nummer één zal zijn - de basis der
Stichting uitbouwen en verruimen, d.w.z. ook andere personen dan oud-illegalen inschakelen doch
vanzeJfsprekend alleen goede vaderlander; die /
door hun houding het verzet gesteund hebben.
Ook de jeugd moet geestdrift en begrip voor dit
werk worden bijgebracht en het schijnt reeds
proefondervindelijk bewezen, dat men b.v. met
een verhaal bU een kampvuur wonderen kan doen.
Intussen gaat de zorg en de hulp der Stichting
een ander karakter aannemen. Het accent zal nu
de stoffelijke problemen in eerste instantie o~der
de knie z~jn, van de materiële hulp meer verlegd
worden naar morele steun, als "vrienden" te verlenen aan hen, die deze nodig hebben. Hoevele
moe?~.rs kampeI?-. b.v. niet met onoverkomelijke
moe1h1kheden bIJ de opvoeding harer kinderen
i~. d_~ jaren der puberteit en missen daarbij zo
p1Jnh.1k de hulp van den vader, die in de strijd
tegen den bezetter is gebleven? In het kader van
deze veranderin~ gaat een van de mooiste instelli?gen van de Stichting: verdwijnen, n.l. het Kledmgbureau Gelderland, dat pl.m. 800 gezinnen
heeft geholpen, allereerst weduwen en wezen, dan
de daarvoor in aanmerking komende oud-illegalen.
Laat ik tot slot van deze rij close-ups uit het
Stichtingswerk Gelderland nog vermêlden dat het
instituut der "felicitatie-registers" ter gel~genheid
van de heugelUke geboorte van H.K.H. Prinses
MarUke, de Stichting een netto-opbrengst opleverde van f 16.000.-.
Initiatieven en plannen tot speldjesverkoop en
h_<;t plaatsen van een Stichtingsbusje in elk gezin
z1.1n er verder om te bewijzen, dat men ook m
de toekomst diepe ernst blijft maken met de
pieuze plicht ten opzichte der gevallenen!
,
JOOP.
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genen was gefusilleerd, kwam op de
E laatste maanden van de oorlog
,,Schreibstube" waar Verschure de leisteeg niet alleen in de bezette landing had, een Unterscharführer van de
den de spanning ten top, maar ook
voor de gevangenen in de Duitse concen- · S.S. binnenstappen. Zoals voorgeschreven was, sprongen alle gevangenen ditratiekampen werd de toestand met den
rect in de houding en wachtten af, wat
dag moeilijker en dreigender. De opmars
d~ze beul zou gaan vertellen. De zojuist
van het Rode Leger noodzaakte de Duitbmnengekomene was namelijk één van
sers grote transporten gevangenen te
de meest gevreesde S.S.-ers. Hem was het
vormen, die çlag in, dag uit, van ·het Oostoezicht en de leiding van de gaskamers
ten naar het Westen trokken, wat een
toevertrouwd. Een bezoek van dezen
overbevolking in de nog '..1iet bevrijde
wreedaard voorspelde weinig goeds. Alconcentratiekampen tengevolge had. De
len verkeerden in grote spanning; ondertoch al karige rantsoenen werden bijna
danig was de houding van de Duitse
wekelijks verminderd. Grote onzekergevangenen. Verschure keek den binnenheid, angst en spanning, vermeerderd
gekomene echter vrij en onbevangen
door talloze oncontroleerbare geruchten,
aan, toen_ bleek, dat de S.S. -er hem moest
verzwaarden het lot van de vele duizenspreken. De opdracht luidde, dat vóór 6
den.
uur 's avonds een lijst moest worden
Ook bij de kampleiding en kampbewasamengesteld met alle namen, gevangenking, die hoofdzakelijk uit S.S.-ers benummers en baraknummers van de in
stond, wisselden de stemmingen. Er wahet kamp aanwezige Engelse en Arne·
ren dagen en weken, dat de bewaking
rikaanse onderdanen. De bedoeling hieren kampleiding zeer veel door de vinV:?n was ons allen duidelijk. Een dergegers zag en zich geheel en al instelde
hJke opgave van den leider van de gasop een verloren oorlog. Een enkel be·
kamer, voorspelde voor de betrokkenen
richt bracht in deze houding soms gro te
niet veel goeds. Met grote tegenzin werd
wijziging. Vele Duitse politieke gevan·
de opdracht aangehoord. Alleen Vergenen, sommigen met tien en meer jaschure antwoordde met een kort en
ren concentratiekamp-straf achter de
krachtig: ,,Jawohl Herr Unterscharführug, namen min of meer vrijwillig dienst
rer". Wij begrepen het niet. Zou Jan zo
in het Duitse leger. Voor ze uit het kamp
maar zonder meer zijn geallieerde vriennaar de kazernes vertrokken, liepen ze
den voor de gaskamer uitzoeken en uitenige weken in het uniform van de Wehrleveren?
macht rond. Hun houding veranderde,
De kaarten van de gevangenen waar het
gelijk met de verwisseling van de kampom ging, werden .uitgezocht. In totaal
kleding in militaire kleding en gaf aanwaren het vijftien man. Toen wij zover
leiding tot vele conflicten met andere
gevangenen. Ten koste van hun vroegere medegevangenen, werden hun rant·
soenen aanmerkelijk verhoogd.
Tot grote verwondering van alle gevangenen, werden omstreeks Januari 1945
onder leiding van den Zweedsen Graaf
Bernadette, de Noorse en Deense politieke gevangenen naar Zweden geëvacueerd. Hardnekkige geruchten deden de
ronde, dat ook de Nederlandse politieke
gevangenen naar Zweden geëvacueerd
zouden worden.
Temidden van deze heftige schommelingen tussen hoop en vrees, greep geheel
onverwachts de S.S. weer onbarmhartig
in. (De kampdicipline werd weer streng
gehandhaafd,
kleine
overtredingen
-zwaar gestraft. Duizenden gevangenen,
die niet langer "arbeits-fähig" waren,
werden in open goederenwagens van
Sachsenhausen naar Bergen-Belsen gevoerd. ,,Himmelfahrt-Kommando's" noemden de moffen deze transporten. De gaskamers en het crematorium werkten dag
en nacht. De spanning en onrust namen
in verhoogde mate toe, toen de Duitsers
op vrij grote schaal verschillende groepen gevangenen fusilleerden of via de
gaskamers om het leven brachten.
Op één van de kampbureaux werkte in
die tijd, naast een aantal Rijksduitsers
(eveneens gevangenen), ook een vijftal
Hollanders. Eén van hen, wijlen de heer
Jan Veschure uit Hilversum, was verantwoordelijk voor een gedeelte van de
• kampkartotheek. Onder zijn vrienden
en medegevangenen stond de heer Verschure bekend als "Dikke Jan". De Duitsers noemden hem ,,der dicke Holländer".
Altijd was hij even opgewekt. Ondanks
de grote zorg voor zijn vrouw en groot
gezin, had hij steeds een bemoedigend
woord voor anderen en hielp hij zijn
Hollandse medegevangenen zoveel als in
een concentratiekamp maar mogelijk
was.
Met groot risico voor zichzelf schreef
hij op clandestiene wijze Hollandse gevangenen van zware werkcommando's
naar lichtere werkcommando's over, om
zodoende voor hen de levensomstandigheden iets dragelijker te maken. Hij "organiseerde" ·verband-, geneesmiddelen,
en extra rantsoenen. Hoewel de Duitsers
meer dan eens blijk gaven, dat zij hem
wantrouwden en ook de Duitse medegevangenen, die op hetzelfde bureau werkzaam waren, hem argwanend gadesloegen, bleef hij ongestoord zijn illegaal
werk voortzetten.
dal vóór 6 uur een lijst moest worden s,
Op een morgen, nadat er 's nachts o.a.
een aantal Luxemburgse politieke gevenen baraknummers van de in het kamp aan ;

VERZET IN SACHSENHAUSEN
waren, was ook Verschure gereed met
zijn plan! Wat er ook van komen zou,
één ding stond bij hem vast, nóóit zou
door toedoen van een Hollandsen :medegevangene een Engelsman of Amerika"an
in de gaskamer van Sachsenhausen omkomen. Hij overwoog niet, wat de gevolgen voor hemzelf zouden zijn, indien de
vervalsing, die hij van plan was uit · te
voeren, aan het licht zou komen.
Temidden van de spiedende ogen van
zijn Duitse medegevangenen, die reeds
meerdere malen volkomen onbetrouwbaar gebleken waren, radeerde hij op
de kaarten de nationaliteitsv.ermelding
van vijftien Engelsen en Amerikanen. De
kwaliteit van het papier was zeer slecht,
zodat dit werk zeer voorzichtig moest
gebeuren. Voor de Amerikanen vermeldde hij als nieuwe nationaliteit Mexicaan of Argentijn, terwijl de Engelsen
in Ieren veranderd werden. Dit laatste
was te meer gevaarlijk,- daar slechts een
klein aantal gevangenen uit deze landen
aanwezig was.
Hierna werden de kaarten weer bij de
andere in de kartotheek gevoegd en
moest het gevaarlijkste gedeelte van dit
werk nog beginnen. De ge·v angenen zelf
moesten nog gewaarschuwd worden en .
bovendien diezelfde · dag overgeschreven
worden naar andere barakken. Zij moesten uit de barakken, waar zij gelegerd
waren als Engelsman of Amerikaan, vertrekken en in de nieuwe barakken ·iTolgens hun nieuwe nationaliteit worden ingeschrev·en. Dit alles moest gebeuren,

terwijl de betrokkenen onder streng toezicht in het kamp aan het werk waren
en het voor andere gevangenen verboden was met hen te spreken. Met één
van zijn Hollandse vrienden heeft Verschure deze moeilijke en gevaarvolle
opdracht ten uitvoer gebracht. Alle betrokken1en werden gewaarschuwd en
tegelijkertijd gerustgesteld.
De grote vraag was nu voor Jan en zijn
vrienden, hoe de Unterscharführer van
de gaskamer zou reageren als hem
's avonds verteld werd, dat er geen Engelsen en Amerikanen in het kamp aanwezig waren, terwijl° hij weten kon, dat
zij er wel waren. Zo'nder hulp van anderen voerde Verschure zelf deze moeilijke opdracht uit. Toen omstreeks zes
uur, vlak voor het sluiten van het bureau, de boef met, vëel lawaai weer binnenkwam en vroeg of de lijst gereed was,
sprong Verschure voor hem in de houding, sloeg duidelijk hoorbaar de hakken tegen elkaar _ en . vertelde, dat de
gehele dag naar Engelsen en Amerikanen in de kartotheek gezocht was, maar
dat er geen enkele gevonden was.
Hij kreeg een half uur de tijd om den
woedenden Duitser. de lijst te · verstrekken. Ook de Duitse medegevangenen
gingen ernstig mee aan het zoeken, maar
niemand vond ook maar één gezochte
kaart. Tot driemaal toe werd Verschure
die avond en nacht uit zijn barak gehaald, omdat men meende, toch een
Amerikaan gevonden te hebben. Aan de
hand van de door hem zelf vervalste
kaarten ken hij aantonen, dat het geen
Amerikaan maar een Mexicaan betrof
en voor het ombrengen van Mexicanen
had de Unterscharführer geen opdracht
ontvangen.
Kort hierna werd deze voortreffelijke
vaderlander ziek en spoedig met een
"Himme!fahrt-kommando". weggezonden
naar het beruchte kamp Bergen-Belse·n.
Hier is hij op 29 April 1945, veertien dagen na de bevrijding van Bergen-Belsen,
aan. algehele uitputting, verergerd door
typhus, overleden ....
Hij was één van de pioniers van het
verzet. Lang vóórdat velen van ons er·
. zelfs maar aan dachten om enig illegaal
werk te verrichten, was Jan Verschure
er reeds mee begonnen.
Hij was oprichter van de verzetsgroep
"Natura", medewerker van de oudste
illegale organisatie "De Zeemanspot" en
medewerker van de groep ,,Koos Vorrink". Vele gezinnen heeft hij, toen hij
nog in vrijheid werkte, onder vaak moeilijke omstandigheden, op voortreffelijke
wijze geholpen. Honderden medegevangenen heeft hij .getroost met zijn blijmoedig groot geloof, en hen met groot gevaar voor zich zelf, niet alleen met raad,
maar ook met daden geholpen.
Bitter stemt het, dat ruim 2 weken na de
bevrijding
van
Bergen-Belsen,
toen
Franse en Belgische gevangenen door
voortreffelijk werkende repatriëringsdiensten verzorgd werden in ziekenhuizen of teruggevoerd werden naar hun
Vaderland, geien enkelei Néderlandse
repatriëringscommissie of -officier naar
hem èn vele andere Hollandse gevangenen in Bergen-Belsen heeft omgekeken.
Dit grove verzui-m is nimmer meer goed
te maken.
Naast · diepe droefheid, zijn zij, die
uit de kampe13 terugkeerden, vervuld
met grote dankbaarheid, dat zij dezen
groten Vaderlander tot hun vriend mochten rekenen en met dezen held hebben
mogen samenwerken. Zij spreken de hoop
uit, dat verantwoordelijke autoriteiten
niet zullen rusten, totdat vastgesteld is,
welke Londense instanties verantwoordelijk gesteld moeten worden, voor het
wanbeheer van onze repatrië~ingsdienst.
De V.

/

rimengesteld met alle namen, gevangen-nummers
n,ezige Engelse- en Amerikaanse onderdanen

Wij publiceren binnenkort de beschrijving van de overvallen op de gevangenis
en het Huis van Bewaring te Arnhem.
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DOIJDING
ELOFTE maakt schuld

en schuld is

voor mij nog

Valtij~ zeer onpretti!iJ:. Ik heb beloofd voor .. De Zwer·

/

ver te zu~len schn1ven, en sinds de dag, dat ik het
beloofde, 1s er geen enkele dag voorbijgegaan of
ik heb aan deze belofte gedacht.
~ijn werk heb ik "bij de weg", zoals dat heet en
1k ga van den enen mens naar den andere en praat
en laat praten. Volgens den tuinder, waar ik de
laatste maanden van de oorlog gehuisvest was was
ik te lui om te "werken", waarmee hij ploe'teren
bedoelde. Ik heb den man niet van repliek gediend
want zijn houding bewees, dat er met hem niet t~
p~aten was, en zo kom ik op het punt, waar ik heen
wilde, de houding.
Hoe is het met onze houding; hoe staan _;ij tegenover het leven? Wat is er met ons gebeurd? Heeft de Jan · Saliegeest ons te pakken
gekregen? Spelen we het spel om de knikkers? Zien
we niet meer hoe mooi het spel is en proberen we
alle:n maar om er gewin uit te peuren? Omdat gij
en 1k teleurgesteld zijn in de vage, rooskleurige
verwachtingen, die wij van anderen hadden in de
harde tijd van de bezetting, moeten wii daarom de
mensen teleurstellen, die van. ons iets verwacht
hebben. Twee jaar geleden waren we mans genoeg
en als ik van velen de verhalen hoor, ~an zijn ze
nu erv'an overtuigd, dat ze nog veel meer mans
zijn geweest dan ze al waren, maar dat zijn dan
dikwijls alleen 'maar mooie verhalen. Ik wil maar
zeggen, dat er nogal wat schijn is!!!
Laten we er vandaag weer eens extra aan denken.
Niet omdat het vandaag een bijzondere dag is. Neen,
want iedere dag is eigènlijk een bijzondere dag, en
iedere dag opnieuli is beslissend en doorslaggevend voor je verde!Pe leven en voor het. leven van
hen, die je het naast staan.
·
Maar laten we er vandaag eens bij denken, dat
Kees en Piet en Dick en Vincent nu niets meer in
te brengen hebben, omdat zij hun o f f e r hebben gebracht. Maar dat al die jongens, als zij nog
leefden en wisten, wat zij nu weten, waarschijnlijk
een andere houding zouden aannemen dan wij nu
doen.
·
Zij weten nu iets van God en Zijn wereld. Zij weten
nu, dat het spel, wat wij hier spelen, niet gespeeld
wordt om de knikkers.
.
Zij weten, dat er iets aan onze houding hapert. Dit
lijkt iets op 'n preek, maar is er geen. Deze woorden
kunnen jou en mij helpen om 'n kort ogenblik de
eeuwigheidswaarde van het leven te zien, kunnen
ons helpen om iemand, die ons dierbaar is, of die
ons onverschillig is, blij te maken. En wanneer wij
iemand blij maken, verrijken we daarmee ook ons
zelf nieH Ja!
Bovendien brengen we daardoor iets meer glans
op de wereld.
Af:.
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EDERT de bevrijding zijn er in het verband
van onze verzetsorganisatie meerdere malen
bijeenkomsten gehouden. In het begin waren
h~t hoofdzakelijk "Lodewijk" en "Frits de Zwerver",
die het land doortrokken om op de z.g.n. spreekavonden OVE:!:__c!e werkzaamheden van de LO. en
KP. te spreken. Doch naderhand zijn er door verschillende plaatselijke of regionale afdelingen onzer organis<;:tties of van d.e ,Stichti~g 1940'-45, herdenkingen, spreekavonden, reünies, feestavonden e.d.
georganiseerd.
Het is mogelijk, dat er zich onder onze Zwerverlezers verschillenden bevinden, die niet in de gelegenheid zij'n, iets voor onze propaganda te doen.
Voor_ de afdeling propaganda van "De Zwerver" is
het uiteraard van onschatbaar belang bijtijds op de
hoogte te zijn van elke gelegenheid om "De Zwerver" onder de aandacht van de mensen te brengen.
De hierboven genoemde bijeenkomsten bieden hier-.
voor een goede gelegenheid. Wij zouden met het
oog hierop orize LO.ers en KP.ers · door het gehele
land zeer dringend willen verzoeken, ons voortdurend en bijtijds op de hoogte te houden 'vàn elke
gelegenheid, die zich in deze geest in de toekomst
voordoet.
't Is zo eenvoudig om ons hiervan in kennis te _stellen. 't Wordt echter zo licht vergeten en men is
steeds . weer geneigd om de taak vcin "De Zwerver"
als een taak uitsluitend van de redactie te zien.
Ook ten opzichte van ",De Zwerver" g,eldt het bekende spreekwoord: ,,Vele handen maken licht werk".

Van wien ontvangen wij het eerste bericht?

i

COMMENTAAR:

Mijne Hertn,
In dank ontving ik Uw blod "De Zwerver". Het :al wel
de bedoeling iijo. dat ik me speciaal verdiep in de •tudie
van Uw ontboezeming onder het hoofd "Hitler leeft".
Wtl, wél, heren, ik heb me wcrkeliJk een ogenblik kostelijk
gcamusterd, U geeft :.e. ons va.n katoen hoor. en niet zo zui"
nig. En Uw beschrijving van een marktdag te Meppel is werkelijk zeer goed getroffen. Wat spcciaa l het Amsterdamse
Bulletin •• De. Koerier" bttrdt. waarvoor ik verantwoocde-lijk ben, wel, beren. en U bij voorkeur AD . het is werkelijk
een schande. dat ik tot zelfs in Meppel aan gewone boeren
een bulletin kan verkopen. waar dingen in staan. die ten
iede-r :ou kunnen weten.
Indien men werkelijk. zoals U en ik. normaal op de hoogte
bleef van de dingen'. die in de wucld aan de orde :ijn, Zo
is bct echter niet. Het is niet voldoende. dat scbrij\'e.rs op de
hoogte. zijn van de. dia.gen, waarover :ij de pen voeren: :îi
schrijven om g;clc:::en te worden. Gc:.icn de abnormale Jauw-beid van het Nederlandse publiek, moet het nieuws verkocht worden, waarvoor ik me niet schaam. V/aarom juist
daarom mijn bulletîn fo Uw ogen zo minderwaardig !s.
ontgaat mij t•n enenmale. Aan de prijs kan het niet liggen,
aangezien Uw blaadje toch ook 20 cent kost,
Of wordt U wellicht geinspteeerd door broodnij d?
Hoo9ach1end.
J. DE BAS.

COMMENTAAR:
Laat ik eerst m'n hand op m'n hart leggen, voor
ik mijnheer De Bas van "De Koerier" antwoord,
dat het heus geen broodnijd is, die me noopte hem
aan te vallen. Dat kan ook niet, als wij 20 cent
voor een "Zwerver" rekenen en hij met 9 voor een
.,Koerier" genoegen neemt.
Neen, mijnheer de Bas, ge behoeft u niet te schamen voor het verkopen van "nieuws". Maar ge
moet u wel schamen, dat ge niet lezen kunt. Het
minderwaardige zit in het verkopen van nieuws
onder misleidende opschriften, dat bovendien na
d.-ie maanden muf en oudbakken geworden is.
Als ge dat niet snapt, dan vrees ik nog ergere misstappen van uw "Koerier". Dan kunt ge de Duitse legerberichten van vijf jaar geleden wel in de
provincie uitventen met het opschrift: ,.Duitsland
wint op alle fronten". omdat ze daarvan in de
provincie misschien nog niet doordrougen 1:ijn. Op
één punt hebt ge geliik. Het Nederlandse publiek
is inderdaad abnormaal lauw zolang het het verschijnen van blaadjes als het uwe t!?lereert.
AD.

Wat doen we met de Jeugd?
Geachte Redactie,
Drie artikelen in ~.De Zwetve,'' stemden mr; tot nadenken
ca wel de ,.Oproep" in het Kerstnummer. ,,Een program voor
1947" en tot slot "Kankeren".
Velen ven ons ::ijn teleurgesteld, :.o niet .,verbitterd" en
wiJ :oeke.n ee.n uitweg voor ons teveel aan energie:.
Energie is Jets moois. teve~I aau energie wordt een ballast.
d!e je moet kwijtraken. Meestal werken we die energie op
ce-n verkeerde manier weg. terwijl te.n groot deel der wens...
heid een tekort aan dcu: materie heeft.
Wij behoeven niet erg ver te gaan.
Inwoners v~ Den Haa9 kennen allen de Spulstraat, de ~otterdam.mer$ de Noordmolenstraat en als .,Zwerverredactie"',
:etelend In Am,terdam, kent U natuurlijk de Mokumse wijk.
waar de Jeugd ·s avonds, baar vrije uren stukslaot met flaneren. coet of zonder vriendjes. eventueel vriendinnetjes. en
tegen twaalf uur weer op buis Aan gaat, om de volgende
avond het spelletje weer te herhalen.
Inderdaad is het met de Jeugd erg gesteld. Energie schijnt
:Ij niet te be:itten om over dadendrang maar te :wijgen.
Na het verlaten der school gaan ::ij werken. voor :over
men het "katje uit de boom lcJJken en nitt moe worden . want
vanavond moet ik u.it'". wuke:11 noemen kan.
Oud--il tega1ca. last van teveel energie?
Hier kunnen we beginnen, het werk ligt te wachten. 'J]aar
er :ijn te weinig mc-nse.n om het goed aan te: pakken,
Bo,ken schrijven oo, de jeugd weer krachtig te maken. daar•
toe :ijn slechts enkelen geroepen.
J,ugdbeweginkjc spcltn mtt uniformtn en muziek voorop,
liefst met veel trommels. dat loopt zo lekker. natuurlijk ook
een paar vlaggen erbij, a11ders maakt bet geheel :o'n kale
indruk?
Niet$ voor ons. Weet je:. een :cke.r !OO.rt mense.n met artis-tleke groene of :warte uniformen beoefendt die edele sport
ook.
Maar het schijnt toch Indruk geornah te hebben: want na
de oorlog waren er weer jeugdleiders, die meenden . dat :e
hun jongens en meisjes dat toch niet mochten onthouden.
Groen en :wart was uit de mode. ocan;~ was niet te: krij"
gen. omdat alle goed• Nederlanders met oranje moesten lopen en eventueel ook nog oranjevlaggen wensten uit te steken.
Een stukje marcheren moest er toch ook bij :ljn, nu ja, dat
neem Je op de koop toe. G,durende de bezetting mochten er
geen jeugdbev.·egingen :ijn. maar no de oorlog ontsproten :e
als paddestoelen en zij probeerden te bewijzen. dot :e anti•
Duits en anU.-naUonaa.lsotlalistisch waren.
Doch de Duitse erfenis behielden :ij. Peitclljk :onde om een
,denis te laten schieten.
Daar gaan :ij weer met "vl!egende vaandels en slaande
troO"l'I''.

' t Loopt toch :o lekker.
Wat? 'n Jeugdbeweging of 'n huwelijksbureau?
Illegaal werktr, wat ben Je van beroep?
Bankwecker. .monteur. kantoormene:er met stijve plooî in it

broek en een gesteven boordl En de dames ..... 7
Ben je Ingedommeld, omdat het toch niu gaat, of werk I•
's avonds voor de "Stichting 1910-195" of maak je IDIS·
schien de buurt onveilig doot a,me N.S.8.-ertjes gratis kof.
fie en 'o levensverzekeringspolis te bezorgen?
Tot jullie nllen richt Jk het woord.
Kun.neo we nitt met z·n allen de jeugd weed in het spoor
krijgen?
.,'t Gant niet". dat woord kennen we niet: •. btt moet". dat
verstaan wjj beter.
Komann en lateo wc htt proberen, doch toet "het (tloet'•
als uitgangspunt.
En nu een voorstel.
Zouden door ons geen avondcursussen gegeven kuf\.nt:.n wor-t
den. van moeren vastdraaien. tot Latijn. Grieks. Kunst
en Letteren toe? Zouden we dat niet voor clkaac kunnen
krijgen?
Voel je niets voor knutselen of een voordracht houden ovu
mu:iek? En Jullie meisjes? Handwerken, borduren of brti•
en? Ook dat :ou gnan.
Denk er eens over, kanktt eens een dag niet. Leg dnt boek
eens weg. dra.1i de radio eens wat :achter. probeer ee.os
wat orde te schtppe:n in die grauwe substantie, die u,en
hel'sens placht te noemen.
Verûn iets! Doe iets! Laat je tijd. je energie niet ongebruikt
voorbij gaanl
Draag je steentje bij om eens heerlijk op te bouwen. O.K.
samen beginnen . .samen overwinnen.
De -belofte, die wij eens aan onszelf deden.

Dit is kennelijk een jongeman, die zelf nooit in
de jeugdbeweging gezeten beeft en daardoor niet
weet, wat op het ogenblik (na de oorlog) hierin
omgaat.
Het heeft op mij nooit de indruk gemaakt, wanneer ik een groep padvinders naar buiten zag
trekken met een trommelaar voorop, van "met
vliegende vaandels en slaande troms". En boven/oien, schuilt er niet in iederen jongen de drang
om als een soldaat te marcheren? Hebben zij dat
zo speciaal van onze "grnene en zwarte broeders"
overgehouden?
Laat h(i beginnen zich bij een jeugdbeweging aan
te sluiten en zelf een groep jongens onder zich te
nemen. Iedere week kan hij hun dan instructie
geven over allerlei onderwerpen. Iedere week kan
hU ze mee naar buiten nemen. hen wijzen op de
mooie dingen in de natuur, ze laten spelen. Wedden, dat hU ze zo nu en dan ook in een rijtje laat
lopen?
En wat de ouderen betreft. Laat hij eens een culturele avond van een der groeperingen van het
N .JG. meemaken. Avonden van goede muziek,
zang en dans. Avonden, waarop allerlei onderwerpen onder de loupe worden genomen.
De jeugdbeweging is na de oorlog voor een groot
deel gereorganiseerd, doch er kleven nog vele fouten aan. Zie echter toch niet alleen de fouten.
Tracht liever tot, de kern en de opzet door te
dringen.
Het is op het ogenblik weinig origineel te zeggen:
Geen woorden maar daden. al zijn ze nog zo klein.
Maar ook een goede jeugdbeweging is van groot
nut voor de opbouw van ons vaderland.
Dus Wim, samen aan het werk. Good Luck.

WIM.

MIEP.
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IK WIL EEN GEDENKBOEK
VERDIENEN!
EEN MEI-ACTIE..

Hoofdprijs f 150.- en een
gratis gedenkboek .
Diverse andere prijzen.
De maand Mei - zo publiceerden wij in
ons vorig nummer - staat in het teken van
een grote propaganda-actie voor ons blad
.,De Zwerver".
De ondervinding heelt ons herhaald elijk ge-leerd, dat, wanneer iemand eenmaal met
ons weekblad beeft kennis gemaakt, de
band blijft bestaan.
De ervaring leerde ons tevens, dat nog vele
personen, van wie dit toch zeker wel kon
worden vervracht, nooit van ons blad hadden gehoord.
Aan deze onbevrecîigende situatie wordt in
cie maand Mei een einde gemaakt,

en dat doen we gezamenlijk!
Er is ons zo dikwijls gebleken, dat het voortbestaan van de "De Zwerver" ook 'tot bet
ideaal van onze abonné's behoort, dat de
redacUe hieraan de vrijmoedigheid ontleent,
ook op onze abon.n é's een ernstig beroep
om medewerking te doen.
De directie van ,,De zwerver" verbindt aan
deze propaganda-actie tevens de mogelijkheid om een gedenkboek te verdienen. Onze
propaganda-actie wordt daarom dan ook
gevoerd onder bel motto:

"Ik wil een
Gedenkboek verdienen"!
Van verschillende zijden is ons gedurende
het laatste jaar naar de prijs van ons gedenkboek gevraagd.
Dit historische en documentaire boekwerk
staat nu reeds in het middelpunt van de belangstelling van onze lezers en alhoewel
noch over de datum van verschijnen, noch
over de verkoopsprijs iets definitiefs bekend
is, zijn reeds van diverse lezers bestellln-

gen op het gedenkboek binDengekomen.
Het merendeel onzer abonné's wacht echter
mcf een besti:lltng liever totdat over de
vakoopsprijs iets definitiefs is vastgesti?ld
en bekend gemaakt. Met het oog hierop
beeft de gedenkboekcommissie de mogelijkheid overwogen, om door middel van een
vooruit- of afbetaling::;:iyi.teem, reeds nu het
besteUen mogelijk te maken. Zij wist hiermee tegemoet te komen aan veler wensen
en verlangens.
Het zou inderdaad een prettige mogelijkheid zijn, om op deze wi!~e vooruit in gedeelten de betaling te kunnen regelen, temeer, daar het zich uiteraard laat aanzien,
dat het gedenkboek t.z.t. niet tegen zo'n
lage prijs kan worden aangeboden, als b.v.
,.Den Vijand Wederstaan".
Ook de gedenkboekcommissie zelf, zou dit
als de vervulling van één harer wensen hebben gezien. Tot nu toe is zij er echter niet
in kunnen slagen, hiervoor een bevredigende oplossing te vinden. Verschillende factoren voor het vaststellen van de verkoopsprijs van een boekwerk als dit, zijn nog te
onzeker, om reeds thans een bindende toezegging te doen.
Aan dit euvel wil de redactie van "De
Zwerver" in zekere mate toch tegemoet komen door aan de propaganda-actie de mogelijkheid te verbinden, een gedenkboek te
verdienen.
Zij heeft hiervoor de volgende oplossing
gevonden:
Voor eiken nieuwen abonné, die gedurende de maand Mei door onze lezers
wordt aangebracht, wordt een coupon
· van / 0.50 beschikbaar gesteld.
_D eze coupons kunnen t.z.t. dienst doen
voor aankoop van een gedenkboek. Het
bedrag van de bonnen, die eventueel
boven de verkoopsprijs van het gedenkboek worden verdiend, wordt contant
betaald.
Alle nieuwe abonné's ontvangen "De zwerver" in de maand Mei gratis.
De toezending van de prijzen vindt plaats
na de betaling van het abonnementsgeld
voor het derde kwartaal

r

..

IN MEMORIAM

C. P. van der Lee uit Baambrugge

Hie1ke v. d. Heide en Wim Homoet

(geboren 22 Maart 1911, gefusilleerd 30 April 1945).
OEVELEN werden in "De Zwerver" op deze plaats reeds
gememoreerd. Zonder uitzondering waren het personen, die
door hun karakter en levensbeschouwing, wel haast vanzelfsprekend aan het verzet moesten deelnemen. Met deze overpeinzing begin ik aan het "In Memoriam", gewijd aan onze onvergetelijke vrienden, Hielke v. d. Heide (Piet v. d. Elst) en Wim
Homoet (Hommes). Naast de velen, welke reeds zijn herdacht, is
het moeilijk hen in het juiste daglicht te plaatsen. Ook moeten
beiden in één adem worden genoemd, onafscheidelijk als ze waren.
Wanneer je den ene zag, kon de andere niet vehe zijn. Piet ogenschijnlijk de stuurse, Wim altijd even opgeruimd en blijmoedig in
alles; beiden "Kerels", waarop, in de moeilijkste en de meest gevaarvolle omstandigheden, zonder meer kon worden gerekend.
Hielkc werd 4 Maart 1919 te Beetgumermolen in Friesland geboren
en 6 September 1944 te Vught gefusilleerd. Wim had dezelfde
leeftijd, geboren 4 September 1919 te Zeist; hij overleed 22 Febr.
1945 in het concentratiekamp Bergen-Belsen in Duitsland. In de
oorlogsdagen van Mei 1940 hebben zij als militair hun plicht gedaan. Hielkc zou voor een onderscheiding worden voorgedragen.
,,Ik heb slechts mijn plicht gedaan en wens daarvoor geen beloning", waren zijn woorden.
Na de capitulatie van ons leger werden ze opgeleid tot marechaussee en kregen naderhand Bedum in de Prov. Groningen tot
standplaats. Gedurende de Meistaking in 1943 hadden ze moeilijkheden met hun superieuren en onderduiken was het resultaat. Spoedig kregen ze contact met Henk Ridder (Henk de Vries) en hun
eerste taken waren het schaduwen van de S.D., etc., spionnage,
tcnvijl ze daarna ingeschakeld werden bij de KP.
Na de overval op hel distributiekantoor te Slochl<:ren, waarbij o.à.
.,kleine" Keesje Roeters van Bedum was gearresteerd en deze, mogelijk door het beulswerk van het Scholtenshuis te Groningen, zou
kunnen doorslaan, benevens de arrestatie vao Frits, een week tevoren, stond onze KP er precair voor. Toen het op dat moment er
echter om ging, een paar "Trouw"-contacten uit de cel te Delfzijl
te bevrijden, aarzelden Wim, Piet en anderen geen ogenblik, daarloe het uiterste te wagen. Aan hen lag het niet, dat deze bevrijding onmogelijk kon slagen; het verraad omvatte ons toen reeds.
Dit was ook de oorzaak, dat zij beiden in het harnas werden gegrepen.
Hen kennende is het zo logisch, dal zij zich maar niet zó aao de
SD. overgaven.
Enkelen van ons waren afzonderlijk in een val gelopen, door de
SD. voorbereid; door verraad was een postadres bezet. Gezamenlijk kwamen voor een bespreking ook Wim en Piet op dat adres.
Het daarop volgend vuurgevecht gaf ons hoop op bèvrijding. Piet
werd echter zwaar gewond en Wim, geen munitie meer hebbende,
gearresteerd. Op de rampzalige Septemberdag in 1944, toen het
kanongebulder van België uit, de bevrijding van ons land aankondigde, werd Piet gefusilleerd. Hij werd niet transportabel geacht
voor vervoer naar Oraniënburg.
Piet was afzonderlijk naar Vught opgebracht; de anderen gezamenlijk. dus ook Wim. Zowel op het Scholtenshuis als in de bunker
le Vught was het o.a. Wim, die ondanks onze hopeloze vooruit' zichten, vol vertrouwen de toekomst tegemoet zag. En als ik dit
In Memoriam in de geest van deze beide jongens besluit, dan doe
ik dit met de laatste woordeI). van Piet, die, wetende wat hem zo
aanstonds te wachten stond, zijn bewakers toevoegde: ,.Wat een
tuig zijn jullie om de moed te hebben, een zwaargewonde te fusilleren".
En ik denk hierbij aan Wim's woorden in de bunker bij een vertrouwelijk gesprek: ,.Ik vrees niet de dood, maar wel het verschijnen voor God, want ik weet, dat ik niet rechtvaardig heb
geleefd en denk hierbij aan het leed van mijn Moeder".
Ook Wim mochten wij helaas niet weer in ons midden terugzien.
Zij beiden hebben de tol betaald, welke iederen KP-er voor ogen
stond, bezig· zijnde met de bevrijding van ons Volk, het oog hebbend op een eensgezind Vaderland in de toekomst, hun plicht
doende voor onze Vorstin.
,,TOBY".
Zij rusten in Vrede.

H
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EN mooie avond.
19 April 1945.
Zeven mannen spoeden zich naar een plekje aan de Vlcht. Hun
gezichten staan strak en verbeten. De opdracht door den districtscommandant van de B.S. luidt: een munitieschip, dat daar pl.m. 11 uur
zal passeren, tot zinken te brengen.
Weldra hebben ze een geschikt punt gevonden. Alles wordt in gereedheid gebracht en dan . ... maar wachten op de komst van het schip.
De minuten rijgen zich traag tot uren en er komt maar niets. De gesprekken zijn al lang verstomd. De rust van de lenteavond is in fel contrast met de geladen spanning hunner ziel.
Het licht van de dag verglijdt. De nacht vervaagt alles en gronchnist
hult ieder in een beschermende mantel. Als het eindelijk twee uur is
geworden en er van het schip nog steeds niets te zien is, besluiten ze
maar naar huis te gaan. Achter elkaar lopen ze de smalle Vechtdijk af.
Plotseling .... Halt! Wehrmacht!
Hevige schrik aan beide zijden. Maar dan springt de commandant naar
voren. Hij rukt de stengun uit de banden van de voorste man en schiet,
fel en onverwacht. Eén Duitser schijnt getroffen en kermt. De overigen
zijn al in dekking en een vuurgevecht ontwikkelt zich.
Hevig wordt er ges-choten. Maar van alle kanten, door het ongewoon
lawaai aangetrokken, snellen Duitse hulppatrouilles naar het terrein
van de strijd.
Nu wordt de overmacht te groot. Het onderling verband raakt zoek
en weldra vluchten ze, moeten ze wijken voor de dreiging der omsingeling.
En als ze dan weer samen zijn op het punt van uitgang blijkt Cor van
der Lee absent.
Waar is hij? Getroffen? Gevangen genomen? De spanning wordt schi~r
ondraaglijk. 's Morgens om tien uur welen wc het erge. Met de stengun
in de vuist werd hij gegrepen en na aanvankelijk opgesloten te zijn geweest in een boerderij te Vreelànd, werd hij in de loop van die dag al
overgebracht naar het \Volvenplein te Utrecht.
Met behulp van de R.R. krijgen we contact met hem. Een ontroerend
afscheidsbriefje aan zijn ouders en zusters. Hij beseft zijn positi;: ten
volle. Maar hij is bereid. Hij heeft de ogen geslagen naar de bl!rgen,
waarvan hij bijstand verwacht.
En toen, .'30 April 1945, kwam het einde.
Onverwachts uit zijn cel gehaald, werd hij overgebracht naar fort Lunetten en voor het vuurpeleton geleid. Daar stierf hij de heldendood.
Want een held wàs hij.
Geen naam kwam over zijn lippen.
Gezwegen heeft hij, toen spreken zijn leven bad kunnen redden.
Gezwegen heeft hij, ondanks de folterende verhoren van de SD.
Zijn eer was hem meer waard dan zijn leven. Hij was maar een eenvoudig, zeer bescheiden man. Maar hij was groot in zijn trouw en in
zijn liefde voor zijn vaderland en zijn vrienden.
Moge zijn naam onder ons nimmer vergelen worden.
TH. C. BORST.

E

CJJe <}roet
'·
Het was maar een simpel en klein gebaar,
door een onbekend man gebracht fa lagen vier lijken in 't koele gras,
nog stond er een pruis bij op de wacht.
De man, die passeerde, bracht kalm en klaar
de han,l aan de hoed ten groet.
De Pruis, hij begreep het, vloekte verwoed,
maar op hem sloeg de vreemde geen acht.
Het gelaat naar de doden in 't gras gekeerd,
tien meter trotserende ieder gevaar,
voltooide hij kalm en waardig zijn groet.
Het was geen bravour en geen overmoed,
Het was maar een simpel gebaar.......

i
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DE 3 MEI HERDENKING
IN DE HOOFDSTAD
De Amsterdamse Bond van Oud-Illegale Werkers,
de Nederlandse Bond van Oud-B.S.-ers, de Nederlandse Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen (in bezettingstijd) afdeling Amsterdam en de
Stichting 1940-1945 organiseren op 3 M,:i 1947
een Herdenking van de Gevallenen in de periode
van 1940-1945 in de hoofdstad. H'.et programma
luidt:

•
ORIGrNBBL.
Ben landwachter uit Uuem (N.H.), die dezer dagen voor
hd Bijz. Gerechtshof te Ams terdam terecht stond, vertelde de
meest originele •moes, die wij tot dusverre blJ de berecbtillg
der politieke delinquenten hebben gehoord. Hij beweerde llB•
melljk, dat hij, toen hij met zJJn compagnie naar Belgil vertrok, In de meo,ng Yttkttrde, dat zt mu ZIJD allen 11aar teil
bioscoop ginRen ...... l

(,.Eindhovens Dagblad").
WiJ vinden het niet zo .onaannemelijk. In onze
jeugd stonden voor de Amsterdamse bioscopen
portiers in generaals-uniformen, die voorbijgangers luidruchtig opwekten binnen te komen, met
de aanlokkelijke mededeling, dat het een "doorlopende voorstelling" betrof. Iets dergelijks kan
den Ursemsen Landwachter natuurlijk zijn overkomen.

•

Ex-Koning Edward van Engeland, thans hertog van Wind•
sor. deelde mede, dat bij er over dacht memoires te achrljvtsi,
- .. Het zal mq wel enige tijd kosten", zeide bij • ..want 1:1:
kan alleen maar typen met ttn vln9er",

(.,Herrijzend Nederland").
Houdt moed, excellentie. 't Begint altijd met één
vinger te geven. De hele hand komt vanzelf.

•

Een B.0.1.W.-l!d protesteerde op heftlgen toon tegen onn
publicaties inzake den beer Rodrlgues en deed dit protest
vcrg«eld gaan van minder vriendelijke opmerkingen, ge.richt
tegen "Ons Bakai.''.
Wij constateren In verband blermede, dat niet alleen "Ooa
Baken", maar ook "De Zwerver", het blad van de L.O .•
L.K.P.-Stlchtlng en "De Prlnsutad" :leb scherpe opmerlr.lJ1..
gen hebben veroorloofd lnzake Rodrlguu.

(,.Ons Baken").
Meester, ik heb het heus niet alléén gedaan. Jantje
en Pietje hebben ook op hem gescholden. Toe
nou, sla me nu niet meer, of geef die andere jongens ook voor hun broek.

10.00 uur: Korte plechtige Herdenking op de
Nieuwe Oosterbegraafplaats, dit in
samenwerking met den Garnizoenscommandant van Amsterdam.
11.15 uur: Een stille tocht naar de fusilladeplaats "Rozenoord".
Opstelling bij de Berlagebrug, afmars
te 11.30 uur.
Voor deze beide plechtigheden worden
in het bijzonder de buurtbewoners
opgewekt.
14.30 uur: Grote stille tocht door de gehele Amsterdamse bevolking langs de fusilladeplaatsen: Spieghelschool, Weteringplantsoen en Apollolaan. Opstelling
Nassaukade bij de Bosboom Toussaintstraat (richting Leidseplein). Afmars
15.00 uur. In de Apollolaan, waar de
stoet ontbonden zal worden, zal door
den Burgemeester van Amsterdam het
woord worden gevoerd en bovendien
koorzang ten gehore worden gebracht.
18.00 uur: Vlaggen halfstok tot zonsondergang.
19.30 uur: Plechtige Herdenkingsbijeenkomst in
het Concertgebouw, waar te 20.00 uur
de voorgeschreven 2 minuten stilte in
acht zullen worden genomen.
Medewerking verlenen o.a. Ds. o~·erduyn, Pater H. M. Drost, Minister
Drees, Gerben Wagenaar, Jo lmmink,
Paul Huf, Anton v. d. Horst, Mannenkoor "Apollo".
·
Toegangskaarten à / 1.25 (alles inbegrepen) zijn aan het Secretariaat
Hobbemakade 116 te Amsterdam te
verkrijgen.

ADVll:RTENTIES
FAMILIE,ADVERTENTIES
(prijs f O.TO p. m.m.)
27 April a.s. hopen onze lieve Ouders,
C. BALTUS (A.C.)
en
C. BALTUS-KNIJN
hun 25-jarig huwelijksfeest te h.erdenken. Dat God
hen nog lang moge sparen is de wens van hun dankbare kin~ren.
Limmen (N.-H.), Kerkweg 5 .
Met dank aan God en grote blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van ons welgeschapen zoontje en broertje
RICHARD PAUL.
D. Onderweegs (Paul Lemstra)
A. Onderweegs-de Jong
Bonny.
Lemmer, 2 April 1947.

PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN
(pr/j3 f 0./0 p. m.m.)
Weduwe met één kind (5 jaar), waarvan man gefusilleerd, vraagt hulp in de huishouding, tevens
voor gezelligheid. Wonende in een gezellig alleenstaand huisje te Neede (Achterhoek).

Herstellinglioord v. oud-illegale werkers "DUINHAGE", Slingerweg 2, Bentveld (bij Haarlem) vraagt
HULP IN DE HUISHOUDING (Intern).
WIE KAN HELPEN: Vrouw van gefusilleerde zoekt
voor haar dochter van 17 jaar, welke op doktersadvies tenminste 1 jaar verandering van omgeving
nodig heeft, betrekking, met opname in gezin. Opleiding 2½ jaar H .B.S., in het bezit van dipl. Stenotypen. .Ned. Herv. Lichamelijk volkomen gezond.
Brieven aan G. Groenewold, Brederodestraat 82 lil,
Ainsterdam-W.
DIVERSEN
TE HUUR aangeboden: Veerpont over de Rijn te
Valkenburg Z.H. Goed bestaan, met zeer geriefelijke
woning. Direct te aanvaarden. Bij voorkeur P.G. Te
vragen bij gebr. Bol, Katwijkerweg 94 te Valken,.
burg (Z.H.) Tel. 2636 (K 1718).

•

ONDERGRONDSE ACTIVITElT7
Daar hebben wij au nltt veel meer aan , Dat
bitter
noodzak,lijk Jn de oorlogs/aten en wiJ hopen. dat het nooit
meer nodig :al zqn.
Neen . de activiteit. die nu In on,e fabrieken heerst, Is voot
een ieder waar te nemen, Alle krachten worden Ingespannen,

w••

om aan de steed, grote(' wordt.ode vraag naar onze blj:on"
dtrt .1makeo te kunnen voldoen. zoals Sinaasappel ... Citroen .. ,

Abrlko:en-, Bosb-..sen-. Gele prulm<t>•. Blauwe Pruimen en
Reine Claude.
Hedt U ze al geproefd! Jams met enkel suiker bereid! Een
tractotic voor jong en oudf
Vraagt er Uw winkelier eens nur. Ook U zult erva.reo:
Wolff en Stmtijn, Altijd fljnl

(Adv. in "De Nieuwe Courant").
Een aboooé stelt er de vraag bij: .,Hoe groot is
wel de "selling power" van de illegaliteit?
Maar dan ook consequent de mogelijkheden uitgebuit, waarde jam-fabrikanten. W-at denkt ge
van: vervalsingsmelanges, met een overvalsmaakje, voorzien van een etiket, gedrukt op een
bruine Ausweis?
Toch is omzichtigheid geboden. 't Moet niet zo
ver komen, dat de massa op den duur de jam
"niet meer lust", zoals ze de illegaliteit niet meer
lust.

•

BWTEN DB AGBNDA,
MeJ. Mlki, 27 Jaat oud. Is gekozen in de Japanse T weede
Kamer. Kort na haar verkiezing werd ze verliefd op meneer

HILVERSUM-1jN.c.R.v.l

Zooveel t ijd besteedt een
m.ensch gemiddeld in zUn
:i.even aan nachtrust. U
alaapt toch óók liever
1 75.000 uur op een prettig,
g oed
veerend ledikant,
waarop Uw lichaam geheel
tot rust komt? Als U een
1-pers. ijzeren ledikant,
wit gelakt, met soepel vee,rende ondermatras zoekt,
schrijf dAn eens aan Vanderveen. Wij hebben ook
,nog voorraad in 2-pers.
houten ledikanten.
Stel
'Uw schrijven niet te lang

Dit is het lied der partisanen:
Tien regels in 't geschiednisboek.
Een kuil, in een vergeten boek,
En hier en daar herdenkingstranen.
(A. den Doolaard).

J.

Allons te Hilversum bespreekt:
,,Den vijand wcderstaan",
verhalen van de Landelijke Organisatie voor
Hulp aan Onderduikers en de Landelijke
Knokploegen.

Maandag 21 April a.s. van 21.00-21.20 uur.
Clara, een koerierster, leest:
.,Reizigers in bonkaarten" van G. Spanhaak.

luit!

Vrijdag 25 April a.s. van 14.20-14.40 uur.
,,Van oude en nieuwe schrijvers"
Gelezen W?rdt: .,Ons lijden voor de vrijheid", van
Ds. F. Gu1llaume (Schetsèn uit het concentratiekamp).
Maandag 28 April a.s. van 11.15-11.35 uur.
Luistert allen naar de radio!!!

•Fa. B. H. VANDERVEEN
•Kruisstraat 13, ASSEN
Tel. 258 3

Kawanlshl. eveneens Ud van de Tweede Kamer. maar reeds

gehuwd. Mevrouw Kawanlsbl weigert echter te schelden. Nu
heelt een Japans Kamerlid voorgesteld mej. Mlki uit de Kamer te verwiJderen. omdat :e "doeleinden nastrttft. die ~let
op de agenda ,taan".

(,,Herrijzend Nederland").
Juffrouw Miki heeft het blijkbaar nog niet "politiek" genoeg aangelegd.

,,MEES"

won een prijs!

Het aantal inzendingen op onze prijsvraag "Anecdotes uit de bezettingstijd" in October 1946, bleef
ver beneden het door ons gestelde minimum van
vijftig. Welgeteld waren het er ...• dertien. Het
was 006 daarom niet mogelijk de toegezegde prijs
toe te kennen. T och meenden wij één der inzenders, n.l . .,Mees", die een vier tal zeer goede
anecdotes inzond, niet te mogen teleurstellen,
waarom wij hem een boek naar keuze ter beschikking stelden.
Onze gelukwensen, ,.Mees".

*

Ond erg etekende geeft hierbij op als abonné van " De Zwerver".
Naam: - ··-- -- .. - -

-----

Adres:
Gemeente:
Het abonnementsgeld wordt b etaald :

C
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per giro
per po1twi11el
bil aanbieding van een kwitanUe•).
Handtekening:

MEI-ACTIE
•) Doorhalen, wat niet wordt verlangd.

Naam:
Adres:
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der LO-LKP-Stichting
.,
LANDELIJK~ ORGANISATIE VOOR HULP
LoHe nummen ZO cut

VOOR DE VUIST WEG!
D

E doorsnee Nederlander loopt niet zo
heel snel warm. Hij gaat te v eel op
in zijn eigen besognes, is te veel
individualist om zijn gevoelens buitenshuis
in combinatie met anderen tot uitdrukking
te laten komen. Hoe diep dit in den Nederlander verankerd is, kon heel duidelijk geconstateerd worden in de eerste oorlogs·
jaren. Toen de Duitsers ons land binnen
drongen, was er onrust in ieders hart.
Iets wat velen gevreesd, anderen voor onmogelijk gehouden hadden, was bittere
waarheid geworden: Nederland was in
oorlog en Nederland verloor zijn oorlog
zeer snel. In een paar dagen vond het
plaats; we waren bezet. Niemand kon zich
toen nog een juist denkbeeld vormen wat
het eigenlijk betekende om ,.bezet" :rtznd te
zijn. Wij hadden allen uit de geschiedenis
of uit boeken gehoord of gelezen van zegevierende legers, welke al brandstichtend
en plunderend, zich vergrijpende aan de
vrouwen, een veroverd land binnentrokken.
Velen van ons hadden iets dergelijks in '40
verwacht en toen het niet gebeurde, toen
het bleek, dat de vijandelijke legers onder
een behoorlijk strenge discipline stonden,
dat ze zich, althans in de meeste gevallen,
niet aan het persoonlijk eigendom van anderen vergrepen, toen slaakte het overgrote
.deel ei.er Nederland ers een zucht v an ver llchting en . . . . sliep weer In. Het was meegevallen, de oorlog was w eliswaar nog aan
de gang, maar het directe gevaar leek geweken; dus waarom zich bijzonder druk te
maken?
Misschien was er een minderheid van ons
volk, die wel besefte wat voor gevolgen de
bezetting met zich mee zou brengen, o.a.
het Joodse deel der bevolking. Misschien,
dat ook daar toen nog altijd mensen onder
gevonden werden, die dachten, dat de
Nazi's het in Nederland wel niet zo bont
zouden maken als in hun eigen land. Het
typische ingeboren gevoel van haast ieder
mens "ik kom er wel goed doorheen" speelde ons allen parten.
De steeds verdergaande maatregelen van
Seys Inquart c.s. waren nodig" om het volk
te doen beseffen, dat er iets bijzonders aan
de hand was. En het was de stille trots van
lederen goeden Nederlander, te constateren,
dat wij ons niet willoos naar de slachtbank
lieten leiden, maar dat ons volk nog mensen op kon brengen, die hun leven veil
hadden voor de Vaderlandse zaak. Om het
met De Genestet's woorden te zeggen, we
voelden ons weer
,,Een volle dat Ruyters heeft gebaard"
Eindelijk, eindelijk, na bange, donkere jaren kwam de lang verwachte bevrijding.
Ieder had zich dat moment anders en grootser voorgesteld. Maar zij was er en wij
allen waren dankbaar. De spanning, waar,:in wij jaren hadden geleefd, Was voorbij.
De slachtoffers, welke gevallen waren, waren niet tevergeefs gevallen. De gehate
vijand was verslagen, niet alleen door de
machtige geallieerde legers. Wij allen hadden er ons steentje toe bijgedragen, hoe
klein het steentje dan ook geweest was. In
de zegevierende geallieerde legers begroetten we niet alleen onze bevrijders, maar
tevens onze strijdmakkers, Wbnt wij allen
hadden voor hetzelfde doel gestreden: bevrijding van Nazipest.
De roes van de overwinning ging voorbij.
We raakten gewend aan de battle-dress en
aan wat erin stak. Wij hadden voor een
groot deel één verlangen, n.l. de normale
toestand weer zo snel mogelijk terug te
hebben. We werden van -een eensgezind

strijdend volk weer individualisten w e vielen weer uiteen in talloze kleine e.:i grotere
groepen. Wij waren blij toen onze bevrijders weer scheep gingen naar hun land.
Wij wilden weer baas zijn in eigen land na
al die jaren van bezetting. We werden weer
.. baas" in eigen land. En met dat . baas"
worden in eigen land kwam voor veÎen de
ontgoocheling.
Het is ondoenlijk uit te zoeken hoe ieder
van ons zich de tijd na de bevrijding had
voorgesteld. Het is logisch, dat ieders persoonlijke wensen IIliet bevredigd konden
worden, maar toch kunnen we ons er niet
van vrij maken, dat de na-oorlogse tijd ons
teleurgesteld heeft, teleurgesteld in verschillende grote en belangrijke kwesties, kwesties van regeringsbeleid.
Het is niet de bedoeling, de verschillende
gronden en redenen vgn deze ontgoocheling hier te gaan ontrafelen, hoewel het
zeer zeker wel interessant zou zijn. Eén van
deze kwesties echter, die zeer velen van
ons zwaar op de maag ligt, wil ik hier
wat nader bespreken.
De Kampen.

Over de interneringskampen is reeds me~
nlge noot gekraakt. De gedetineerden ontvluchten bij bosjes, de heroriëntering, ondanks dat er handen vol geld a an uitgegeven la, la mislukt. A! - toe verschijnen er
lijsten in de couranten, opsommende het
aantal politieke delinquenten, dat zich nog
in d e kamp en bevindt. Dan verschijnen er
weer eens lijsten, bevattende het personeel,
werkzaam bij het Dir. Gen. voor Bijzondere
Rechtspleging en in de kampen. De Minister
doet beloften, zo en zoveel delinquenten
zullen er binnen een bepaald tijdsbestek afvloeien, waarna er dan nog maar zoveel
over zullen zijn.
Het plan, om het D.G.B.R. per 1 Januari
'48 op te heffen, is volgens deskundigen bij
een goede berechting onmogelijk.
Mr. Zaayer verwekte opschudding door zijn
franke manier van spreken.
De Minister dient hem een reprimande toe,
maar praktisch in aansluiting op de rede
van Mr. Zaayer vinden er eindelijk diverse
terechtstellingen plaats, hetgeen een samenloop van omstandigheden moet heten; dit
wordt echter door niemand geloofd. Er verschijnen polemieken van rechtskundigen,
die het optreden van Mr. Zaayer laken als
in strijd met de positie, welke hij bekleedt.
Dit mag volgens de wet waar zijn. Maar
is het niet belangrijker (en, in dit speciale
geval, humaner) om het recht zijn normale
verloop te doen hebbeni En is in dit licht
bekeken dan nog zo gewichtig, wie de kat
de bel aanbindtl Het gaat om het "Waarom" en het "Hoe" en dan wordt het "Wie"
bijzaak.
Iedereen ergert zi~h of wordt onverschillig
onder dit alles. Wij zijn geen volk van betogers. Wij belegeren geen parlementsgebouw en leveren geen veldslagen met de
politie; wij halen de schouders op en kankeren wat onder elkaar maar het respect
gaat weg, het respect, dat vroeger ongetwijfeld bestond voor Regering en Regeringsbeleid.
Te kort nog is het geleden, te goed staat
nog in ons geheugen gebrand, wat de Duitsers ons aandeden, te vers nog is het lidteken om nu zo te laten sollen met een zeer
ernstige zaak, een essentiële zaak voor ons
volk. Wij moeten humaan zijn, we mogen
niet handelen zoals de Duitsers en hun trawanten handelden. Inderdaad, wij moeten
humaan zijn en wij willen niet handelen,
zoals de Duitsers onze men"Sen, onze politieke gevangenen behandelden. Maar er

zijn grenzen. Grenzen, die overschreden
worden, waarover humaniteit geen hum,:xniteit meer is, maar halfheid, overdreven
ethisch geljver en slapheid.
In de grote kampen in Nederland bevinden zich een afdeling Geestelijke Verzorging, Sociale Verzorging en een Medische
Dienst.
•De taak van de Geestelijke Verzorging is
duidelijk. Zij bestaat uit één of meerdere
zielsverzorgers, die kerkdiensten houden en
lezingen, studieclubs etc. Het terrein van de
Sociale Verzorging loopt gedeeltelijk paralle~ aan dat van de Geestelijke Verzorging.
ZiJ neemt nota van de klachten van de gedetineerden, regelt de bezoeken, censureert
de post en paketten, sticht onderwijsclubs
en houdt lezingen en causerieên. De taak
van de Medische Dienst spreekt voor zichzelf en is natuurlijk ook dringend nodig in
een kamp, waar op een betrekkelijk klein
oppervlak veel mensen tezamen zijn gebracht.
Maar nu het overdrevene. In sommige kampen bevindt zich een groot aantal s.s.-ers,
meest jongelieden. Velen van hen hebben
aan het front gestaan en zijn in meer of
mindere mate invalide. Niet alleen dat de
geneeskundige of operatieve hulp in de
kampen voor iederen gedetineerde gratis is,
dus op Rijkskosten, maar indien de gelegenheid b~staat tot gelaatsverfraaiïng, dan
gebeurt dit ook, op kosten van de belastingbetalers.
In enkele kampen Is een z.g. prothesenmakerij. Kunstledematen worden hier vervaardigd en werkelijk niet onverdienstelijk.
De gedetineerden, dJe -n arm of een been

behoeven, krijgen dit gratis en de belastingbetaler is er goed voor. Een behoorlijk
kunstbeen, een z.g. bovenbeenprothese
kost in de maatschappij f 400.- à f soo.-:
Vele van onze mensen, die getoond hebben
ruggegraat te bezitten, die Nederlander zijn
gebleven en niet naar den rattenvanger geluisterd hebben, dle in 1940 of later slachtoffer van de oorlog, bombardementen of
concentratiekampen zijn geworden en dientengevolge een been- of armprothese behoeven, kunnen er niet aankomen. De daarvoor bestaande fabrikanten zijn overbelast
met orders, of wat heel vaak voorkomt, de
mensen kunnen het niet betalen. Er zijn
gevallen bekend, waarin geld verzameld
werd om zo iemand in staat te stellen weer
op twee benen te lopen.
Schrijver dezes misgunt ook den gewezen
S.S.-er zijn kunstbeen of -arm niet; maar hij
ziet, heel bekrompen misschien, toch liever
eerst de goede Nederlanders geholpen, en
dan 66k gratis. Dit is immers een ereschuld
van het volk aan het slachtoffer. Niet alzo
bij een S.S.-er die zich tegen Nederland
in dienst van den vijand een been of ar~
- af heeft laten schieten en daar vaak nu
nog trots op is ook.
Zo kunnen we doorgaan. Heelt een geïnterneerde steunzolen nodig, in de kampen
worden ze gratis voor hem gemaakt.
Wordt de man ontslagen en blijkt, dat zijn
longen niet geheel in orde zijn, dan gaat
hij op kosten van het Rijk naar een sanatorium.
Tot zover het medische gedeelte. Nemen
we nu de Sociale Verzorging. In Nederland
zijn enige speciale jeugdkampen ingericht
voor jeugdige politieke delinquenten tot
en met 21 jaar. In deze kampen wordt de
jeugd in de gelegenheid gesteld een vak te
leren, ook wordt er algemeen lager en
middelbaar onderwijs gegeven. Het lesgeyen geschiedt door bevoegde, al of niet gemterneerde, krachten. onder toezicht van
het kampcommando resp. de Sociale Verzorging.
Het is begrijpelijk, dat de ontspoorde jeugd,
wil zij niet verbitterd en met lege handen
terug komen .in de maatachappij, klaar gemaakt moet w.orden om -zichzelf een be-

staan te kunnen geven. Maar het blijft altijd een bittere bijgedachte, dat diezelfde
jeugd, wanneer de oorlog eens anders was
afgelopen, met veel poeha en laarzenge·
kletter door de straten gemarcheerd zou
zij!l. En dan komt de gedachte op:
,.Wat wordt er gedaan voor ónze jeugd,
die jeugd die wel getoond heeft ruggegraat
genoeg te bezit:en om niet mee te lopen
met den vijand en die tengevolge daarvan
ook zwaar gedupee~d is?"
Hoe gaat het met de jeugd uit Indië, die
jaren in de Japanse concen:raliekampen
heeft doorgebracht en wier ouders vaak
niet meer in de gelegenheid zijn hun kin·
deren de opleiding te geven, die oorspronkelijk voor hen weggelegd was?
In dit alles is iets schrijnends, men krijgt
wel eens de neiging om te denken: ,.Der
Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der
Mohr kann gehen."
Men zou het wel eens kunnen betreuren,
dat de Nederlander zo'n individualîst is
(of is het laksheid?) en zo slecht kan komen tot het in het openbaar uitspreken van
zijn mening. Soms zou men dan wel eens
willen, dat wij het temperament bezaten van
onze Zuiderburen.
Per slot hebben wij in de tijd, die nog zo
kort achter ons ligt, getoond Iets over te
hebben voo r een vrij land en voor een demo.cralie. Inderdaad, dat heeft menigeen van
ons getoond gelukkig • wel, maar houdt dit
dan ook In 'dat nu ons land weer vrij is
en een volksve'rtegenwoordiglng het land
regeert wij allen ons maar weer afzijdig
moe en' houden, onverschillig o f inslapen,
in het besef, dat we onze plicht gedaan
hebbeni
Laat het rechtvaardigheidsgevoel, dat in
lederen Nederlander toch zo diep zetelt,
niet insluimeren:
Brengt de eensgezindheid, die jaren zo mooi
tot uiting kwam, weer op, om te strijden
tegen halfheid, slapheid en onrecht.
Dan pas hebben wij onze plicht gedaan!!
C. J. L. DE WIJS.

RICHTLIJNEN VOOR DE

3-M E1-VI ERIN G
De Commissie Nationale Herdenking
1940-1945 adviseert voor de herd enkingsplechtigheid op 3 Mei de volgende richtlijnen.

.... het Departement van Justitie één van de zuinigste instanties in ons land is ....
. . . . dit het best geïllustreerd wordt door het f cit, dat het
voor de correspondentie overplakte enveloppes van de
N.S.D.A.P. (Arbeitsbereich in den Niederlaoden) gebruikt. ...
.... de LO-LKP. even zuinig en oog brutaler blijkt te
zijn ....
•... dit blijken moge uit het feit, dat zij nog wel eens gebruik maakt van papier van den Rijkscommissaris ...•
.... wij desverlangd het Ministerie van Justitie wel aan wat
passender enveloppen van h11gere Duitse instanties kunnea
helpen •••.

DE L.0.-PLAQUETTE
De aflevering van de tol einde 1946 betaalde LO-plaquettes
zal i_? de loop van de volgende weck haar beslag krijgen,
terwtJI met de verzending aan hen, die in 1947 betaalden,
zeer binn_en kort zal worden begonnen.
Wat nieuwe bestellingen betreft delen wij mede, dat ook
deze legen de oude prijs ad f S.80 zullen worden uitgevoe,d,
dit in tegenstelling tot ons bericht in "De Zwerver" van
25 Januari 19H.
Stort dus f S.80 op postrekeningnummer 109588 van h<:t
C.~. (ook diegenen, die nog geen boter bij de vis ofwel betalrng naast de bestelling deden), waarna voor spoedige
levering zal worden zorg gedragen.
Het C. Il.
,

_________________________
Yleddin~ uit de :!2ucPit

(HISTORISCH)

Het is een mooie da~ in begin April 1945. 's Morgens welg~moed naar "kantoor" om de laatste berichten te horen en. Je
werk als illegaal distribu1ie-ambtenaar te verrichten. Het blijkt,
dal het berichtenblad ,.B.B.C.-nicuws·· nog niet klaar is, en met
Dirk Sietse en Piet draai ie de laatsten er door. Daarna aftelle~ en over de verschillende contacten verdden. Wij zitten
weer in de tijd van de bonnenuitreiking, dus krijgen wij elk nog
een aantal bonkaarten en de nodige contanlen voor de doo_i:
ons verzorgde onderduikers mee. Nog even bij Kees boren of h_1J
nog instructie$ heeft en dan gaan wij. na elkaar een j!'oede re11
en tol kijk te hebben gewenst, ieder ons rayon afwerken. Het
weer is mooi, dank zij een goed Nederlander rijd ie op een
fiets met goede banden, en .... de bevrijding is nabij.
Is het een wonder, dat je met ren blij hart op pad gaat. H et
schiet nid op, deze morgen. De mensen zitten in spa!'!ning en
willen van ons weten op welke da~ en uur de bevriJders nu
eigenlijk komen. Zo kom je halverwege ?e route tot de __oi:itdekking, dat je het beste doet eerst een stev111: maal e_~e':1 b11 1c onderduikadres te verslinden. Even een spurtje om t11cl1g aan tafel
te zijn, en dan .... twee moffen in 1icht. Even ovc.-rleg~en, maar
er zit niets anders op, dan ze brutaalweg tegemoet te- l1ebcn. Ze
naderen meer en meer en als de alstand tot op ongeveer 5 meter geslonken is, zwaaien ze over de we~! spri~gen van de fiets,
en het moffenbevel klinkt: ,.alstappen (vri1 vertaald). Hun
eerste vraag is Ausweis en "Auswei~ Fa~rrad"' . .J_e geeft ht"t pusoonsbewijs, waarop je als boerenarbeider g~s,gnaleerd __staa!:
en dat dan ook behoorlijk met mesl besmeurd 1s. Ve, cler z11n "'"'I
in het bezit van een vrijstelling voor fietsenvordering, dat b1J
deze gelegenheid dienst doet.

. . om k,ch~ming onder een •lrom(jl te zoel en.

~e zwarte "herren" vertrouwen het zaakje
niet. want eerst wordt het persoonsbewijs van
alle kanten bc:kcken en dan wordt bars gevraagd, wie het .. Au,weis für das Fahr ra d"
verstrekte. H et antwoord is: .,De Burgemeester". Dan wil de mof ook nog weten waarom
deze vrijstelling verstrekt werd, wa~rop hem
wordt uilgc:legd, dat je bij de Wehrmacht
werkt en daarvoor een vrijstelling ontvini.
Maar waarom ie dan niet aan het werk bent,
wil die kerel weten.
Nu, als je pa, ziek bent geweest, kan je toch
niet direct weer aan het werk wel! Als de
Edelgermaan heeft vernomen. d~t je in 't ziekenhuis lag met diphterie, zwijgt h.ij en begint
de paJ?icren ~eer _te bestuderen. Uiterlijk kalm,
maar rnwend1g trillend van angst sta je af tr
wa~hten, ~oe liet af zal lopen. a'ls mt>f nr. 2
l~~hg begrnt. te worden. Belangstellend vra::gt
h11 naar de rnhoud van de actetas die op de
bagagedraj!'er is gebonden.
'
Nu, dat daar goed nieuws, bonkaarten enz. in
zitten, behoeft hij · niet te weten en dauom
begin ic maar weer over je ziekte te bomen
veinzende hem niet te verstaan. Maar nu wordt
de Hitlerknecht ongecluldig en slaat met ,!e
vuist op de tas. onclerwijl zijn vraag herhalenJ.
Nu wordt het critiek. maar als de nood het
hoogst is .... Daar komen twee jagers naar
beneden duiken. hun speurend oog ~encht op
de weJ!:. Nu worclm de na1.ihelden toc-h oang,
laten de fiets vallen en sprinj!'en over de slnot
om bescherming onder een stromijt te zoden.
Dit gaat met zo'n haast, dat tén mof nog
half in het water terecht komt. Zo'n kans is
er om benut te worden. Dus op de fiets en er
vandoor, naKeschrceuwd door de moffen. Je
kijkt nog even om en ziet twee gewccrlop1·n
dreigend op je gericht... . Maar daar is jager nr. 2 juist boven de stromijt en dekt onb<'wust je aftocht. Even de tanclen op elkaar, de
hoed waait af, maar clat hindert niet, die is
toch van Sietse geleend. Daar is de hoek. die
ie aan het gezicht van de schutters onttrekt.
Even later ben ie weer bij het la:itst bezochte
contact. Die wijst ic een schuilplaats aan en
gaat op verkenning uit Groot is de verbazing,
als hij na een poosje terug komt met de hoed
en de papieren. Deze waren een jongen in de
hand geduwd, waarna de moffen hun weg
hadden vervolgd.
De piloten van de beide jagers zullen wel .mbewust van het feit, dat zij iemand van een
ongewenst onderhoud verlosten, op hun ba~is
n_in tetuJKekeerd.
R. H .-M.

1. Herclacht zullen worden zowel de
Nederlandse milil-airen, zeelieden en
verzetsstrijders, als de geallieerde milit "i ri-n. die voor cle bevrijding van ons
Vaderland gevallen zijn.
2. Van des avonds 18 uur af, zullen
van alle openbare gebouwen en particuliere woningen in alle Gemeenten, de
vlaggen h a I f s to k gehangen worden.
8. Om 19.30 uur zal een ieder kunnen
deelnemen
aan
een
dusgenaamde
"s t i 11 e tocht", die zal aanvangen
van een punt, dat niet verder dan ongeveer 30 minuten verwijderd is van die
plaats in de Gemeente of naburil{e •Gemeente, waar Nederlandse militairen,
verzetsstrijders of militairen der Bondgenoten in de s_trijd de dood vonden, of
zijn begraven.
4. Van 19.'45 uur af tot !0 seconden
vóór 20 uur zullen de klokken van a!lr
kerken luiden.
5. Te 20.00 uur precies zal, nadat !O
aceonden tevoren door middel van het
voor elke Gemeente meest geschikte signaal dit tijdstip is aangekondigd. op de
plaatsen der herdenking twee minuten
vnn volkomen stilte in acht genomen
worden.
Deze stilte is niet voorgeschreven voor
het openbare leven.
Evenwel 1.ij aan de prudentie v::in dk
Gemeenlebt"sluar overj!'claten om al àan
niet de burgerij te verzoeken deze pb:htige stilte algemeen in acht te nemc:.11.
6. In overeemtemmi11g met de geeit,
die onze fl:evfllll'TI hr/den, die tl(Jrm,loos
streden. bezie/,le. wlle11 gee>1 f,p•;;prakm worden gf'hnmlr-n. De ·wet? 11rwr ,Ie
f,/aals der (1/rrhti!!.l1eid wl sl,•cbt, te
voel en in volkomrn stil:wij~e11 :onder
vlag of vaandel worden afgelegd.
7. Het brengen van een eenvoudige
hulde. door het strooien van blt>cm,•n
op de plaat, der herdenkin~, C!•,or dlf
der deelnemers. ûj toegestaan.
8. Deze "s t i 11 e toe h t "kcnne 1ang
noch stand. Alleen de rechtstrec.ks uabestaanclen der gevallenen. of de vertegenwoordigers cler bevriende mo~cnJheden,
zullen een bijzondere plaats bebben aan
het hoofd van de stoet.
9. In aansluiting op en in overeenstemming met boven aangcgevP.rt programma, zullen in de kerke:1. op stratc;i
en pleinen van elke Gemeente, l:ercknkin~szangdiensten
worden ~eorganiscerd. uitgaande van de "Stic1,tin1? tot
verbreiding van het gec:stdiJJ. li<.d",
waartoe verwezen wordt naar de van
die Stichting uitgaande publicaties.
10. liet is in tlf'rbmul ml'/ het knrrrltter
vnn de:e Nalionole lff'rdenkin2_.rn-vond
f{ewemt. dal de bevoevllieirl en invloed
vnn de 811rgrmf'e.tlf'rs hrl daarheen leid,n. dnt diP m•rmd ,•nn 18 1111• " ' geen
o/•enbare vermflkelijlthf'rl<1n plaats vinrlr'n en alle verkoo/1/okaliteiten 6 esfoten

zijn.

Ti-n verzoeke v;,,n de Commissie zal de
Minister van Onclerwijs. Kunsti-r. en
Wrtensehappen l't'n mis~ive aa 11 alle inrichtingen van onderwijs doen uit~aan,
waarin aangt'clront?en wordt. ,Ie hatste
lesuren voor de Nationale HerJr>1:kingsavond te wijden aan de ie,chiedenis
van het Nederlands verzet.
..
In verband mrt het laatste roepc-n WIJ
onze le1.ers nogm;,,als op "Den ViianJ
Wederstaan" eventueel tc.-r beschikking
te stcllc-n van onderwijzers en l~rar~·n.
De richtlijnen voor Amsterdam, die hier
en daar afwijken van de boveng::gcven
richtlijnen. plaatsten wij in ons nummer
van de vorige week.
Van verschillende herdenkingsplaatsen
uit zal een radio-reportage geschieden,
welke via de Nederlandse radio-zenders
naar. alle werelddelen wordt uitgezon·
den. Met de Burgemeesters der daarbij
betrokken Gemeenten zal in het bijzonder overleg worden gepleegd.
De zenders Hilverrum I en Il zullen op
S Mei van 18 uur tot 23 uur een natio•
naal programma uitzenden.
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echtzitting van het Bijzonder Gereeht,ho(.
Voor het hekje een SS-er.
Juist beeft de procureur-fiscaal zijn requisitoir
met een felle en vernietigende peroratie beeindigd, waarna het woord wordt gegeven aan
den verdediger.
De publieke tribune, nog ietwat rumoerig nagenietend van 's procureurs vlijmscherpe aanlclacht, die uitliep op de eis tot de doodstraf
wordt bijna vijandig stil, zodra de advocaat
het woord neemt.
ln een gloedvol betoog brengt deze de lichtzijde van dit zwaar-zwarte geval naar voren.
tenslotte verzoekend om een aanmerkelijk lichtere straf. Op de tribune wordt luidruchtig gesnoven en iemand mompelt iets van SS-collaboratcur en wetszwendelaar, daarmee kenncIUk doelende op den man. die het durfde bestaan een zo verdorven individu als een SS-cr
voor te spreken.
1n de gangen van het gerechtsgebouw komen
de tongen eerst recht los en het trappenhuis
gonst gewoon vaQ critiek op het zo even af.
gestoken pleidooi.
.,Snap .ic dat nou van zo'n vent?"
Ja, snap je dat nou?
Een vraag, die ook in onze krinien meerdere
malen zal zijn gesteld in bovenstaand verband.
Hoe is het ter wereld mogelijk, dat een bonafide advocaat kan pleiten voor landverraders
en dergelijke lieden! Hij stelt zich daarmee
toch op een lijn met den man, dien hij verdedigt?
Deze kwestie blijkt een probleem te zijn, dat
de gemoederen van velen bezig houdt, getuige
Jok de jongste VARA-radio-uitzending "Radio. lympus" naast de NCRV uitzending "vragen
aan voorbijga ngers", ongetwijfeld een der interessantste en belangrijkste radiorubrieken waarin van gedachten werd gewisseld over dit
onderwerp, De "goden" der Olympus waren
het er op goede g-ronden over eens, dat een
advocaat, die met gloed een pleidooi voor een
landverrader houdt, zeer goed een rechtschapen jurist en een "goecJ" Nederlander kan zijn.
Lang niet iedereen zal het met dezen zienswijze eens zijn. Meerderen zullen een fel,
agressief requisitoir tegen een landverTad.-r
heel wat meer appreciëren dan een verontschuldigend pleidooi van den verdediger. Op
zichzelf is dat begrijpelijk, doch wanneer d1.!
geringere appreciatie voortspruit uit een veroordeling van den pleiter, omdal hij pk1t, dc1n
blijkt daaruit, dat men geen juist begrip heeft
van de taak van den verdediger.
Deze toch beeft de plicht om iedercn verdachte
die aan hem wordt toevertrouwd zo goeJ mogelijk te verdedigen, even goed als een ,Hts de
plicht heeft om een zieke, of het nu een rr.1,ordenaar of een rechter is, met alle mirlJden,
die hem ten dienste staan, naar beste wden
medische hulp te verlenen.
Die verdediging gcschic:dt in antwoord op de
aanklacht van hel Openbaar Ministerie, in ht.t
onderhavige geval vertegenwoordil{d door den
procureur-fiscaal, dat de plicht heeft om een
ieder die inbreuk heefl gemaakt op het wc.ttclijk vastgelegde recht voor den rechter te dagen, teneinde de maatschappij te IJeveilil{en
tegen onverantwoordelijke elementen, ,iie hun
gemeenschapsplichten niet blijken te ver~taan.
Uiteraard zal het den procureur-fiscaal - om
daarbij te blijven -, er in de eerste plaats om
te doen zijn, voor den rechter de bc:wijzcn
aan te voeren, dat een bepaald delict i3 gepleegd. ln de meeste gevallen worden hem deze bewijzen verschaft in het clnor de politionele macht ambtscedig opgemaakte proccs-Yer•
baal, waarin immers alle kllc:n en orns,andigheden dienen te worden gerelateerd. Nu zal
een politieman, belast met het opmaken v:in
het proces-verbaal, veel minder belanl{ btellen
in de omstandigheden, welke hebben gdc:id
tot het plegen der overtreding dan wel in de
wetenschap, dat een overtredin,t is begaan.
ln dit voetspoor zal de procureur-liscaal bij
het houden van zijn requisitoir uiteindclÏjk ook
de meeste nadruk leggen op de op het recht
gemaakte inbreuk. Zijn eerste plicht is i.m.utcrt
te waken voor de rechtsbelangen der maatschappij.
Enerzijds dus de verdediger, die YOOr allca. de
belangen Yan de aan hem toe•ertrouwde YU-
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UR-irote-rol.-111aa-,
ook-min-der,-terk-,prek-ende
omstandi,rheden zullen met evenveel rech\
gloedvol naar voren kunnen worden gebracht,
dachte dient te beharti,:en, anderzijds het
zonder dat de verdediger de blaam verdient
Openbaar Ministerie, dat opkomt voor de
Yan zijn "goede" landgenoten.
rechtsbclan,:en der maatschappij. De zwarte
Anders wordt het natuurlijk, wanneer de verzijde naar voren gehracht door den verte,rcndedi,rer door allerlc:i spitsvondight"den tracht
woordiger van het Openbaar Ministerie, .-indt
den Yerdachte in een gunstiger positie te brc:n.
zijn tegenhanger in de lichtzijde, te berde geJen. Is dit in normale gevallen al te vt:,our,
bracht door den verdediger. Daartussen staat
delen, te verafschuwen is het, als het gebeurt
dan Vrouwe Justitia, de onpartijdige rechter.
ten behoeve van een landverrader. Daarmee
met de schommelende balans van het Yoor co
,telt een verdediger zich inderdaad op éln lijn
tegen.
met den verdachte en verdient hij met recht
Dit is de ,:ang van zaken in het ,:ewone strafde naam: collaborateur.
·
recht. Hij is het ook in de bijzondere rechtsNimmer echter zal een verdediger zi.in te nrpleging.
oordelen enkel om het feit, dat hij een landEn even ,:oed .als een verdediger met ,:loed zal
•errader verdedigt en dit naar zijn beste ;,erkunnen pleiten voor de belangen van een
·
rnogen doet.
moordenaar, zal hij dat ook kunnen doen voor
die van een landverrader!
Iedere Nederlander, 't zij een inbreker, 't zij
Een voorbeeld. De procureur-fiscaal zal in
een la?dverradcr, heeft er recht op, dat zijn
een bepaald ,:eval kunnen volstaan met het
gedragingen worden beoordeeld volg.:1u de
bewijs te leveren dat iemand heeft gediend bij
daarvoor gestelde normen.
de SS. Dit is onder de vigerende rechtspleiing
Direèt toegegeven, het doet niet sympathiek
,trafbaar, dus zonder meer iou de verdachte
aan een verdediger te horen pleiten voor een
tot een hoge straf kunnen worden veroordeeld.
man, die zich gedurende de bezetting mmder
Doch stel nu, dat de man indertijd in een
d~n _ een beest h~e~t gedragen, doch antipadronken bui een stuk tekende tot dicnstneminK
th1een of sympathreen mogen in dezen nu eenmaal geen rol spelen. Het strafrecht c11 de
bij de SS, terwijl hij in de waan was ,:ebracht
rechtspleging zijn daar om rechtswillekeur en
dat hij slechts een overeenkomst was aange-onzekerheid te voorkomen en die gelden ook
gaan tot dienstneming bij de Staatspolitie (gevoor landverraders.
beurd!). Qe man kwam zeer tegen zijn zin terecht in een SS-opleidingskamp te Sennheim,
En dat is gelukkig, want was het niet zo, wij
vanwaar hij diverse malen trachtte te ontzouden ongetwijfeld verzeilen in het (on)rechtsvluchten. Via de bunker kwam hij tenslotte
moeras, waarin de nazicultuur het rechtsweterecht aan het Oostfront. Daar gold de regel:
zen heeft trachten te verstikken met haar vreschieten of geschoten worden; dus de man
dcsgcrechtshoven en wat dies meer zij. Niet
schoot. Uiteindelijk zag hij 'toch een kans om
het "gezonde volksgevoel" maar de wet dient
te ontvluchten en in Duitsland onder te duide grondslag te zijn voor de rechtspleging.
ken. Na de capitulatie werd hij aan de grens
Even the dukc cannot deny the course of law
geïdentificeerd áls SS-er, dank zij het onder
zei Shakespeare in "De Koopman van Vl'ne~
zijn arm aangebrachte bloedgroepteken. Vught
tië". Zelfs de doge kan de loop van het recht
was het eindpunt. Het is zonder meer duideniet tegenhouden en waar naar deze regel
lijk, dat dergelijke zeer verzachtende omstanwordt ~echt gesproken, bestaat geen gevaar
digheden van grote invloed zullen zijn op het
YOOr willekeur en rechtsverkrachting.
door den rechter uit te spreken vonnis. In dit
TOON.
geval spelen de omstandigheden wel een zeer

0,
\ ,.,. . . . . en
Uijan~ llltbtt,.,

st·aan

En bil make ons nu eindelijk ff11
Yan alle anti-Joodse gedachten en
gevoelens tegenover het schamele
overblijfsel van dit volk, waarYoor
Telen de ogen neer moeten slaan.

Baken" ,oageo,t op de mttkelen,

waarin wij de vraag aan de orde stellen,
of de oud-Ulegale werkeu nog gebundeld
moe:en worden.
Zoals men zich zal herinneren, wezen wij
dat van de hand.
"Ons Baken" is het niet met deze opvatting
eens en bepleit alsnog een bundeling ten
behoeve van het rech:sherstel van en de
hulp aan oud-illegale werkers.
In de argumentatie worden echter enkele
dingen over het ~oofd gezien, die o.l. beslissend zijn.
le, Er is een Stichting 1940-'4S, die de zorg
op zich neemt voor de oud-illegale wer·
kers, die zulks behoeven en zij doet dat
zonder twijfel met veel wijsheid en doorzet·
tingsvermogen.
,
2e. De LO.·LKP.-Stichting biedt de ge·
legenheid, ja roept op tot het reünistenver·
band, om daarin door het persoonlijk con·
tact en de persoonlijke daad te doen, wat
mogelijk is aan de geestelijke moe111Jkheden
in oud-illegale kring.
3e. Deze hulp is van strikt persoonlijke
aard en behoeft geen strakke organisatie.
Indien het reunis'.enverband dit persoonlijk
contact niet kan leggen, kan een strakke
organisatie hieraan toch niets verbeteren.
Overigens zijn wij van mening, dat onze
argumenten tegen de bundeling niet ont·
zenuwd zijn door "Ons Baken".
H. v. R.

ANNE DE VJlIES.

Bundeling Oud-Illegale Pers

*
Helpt de leerkrachten bll 0111 oaderwijs, door hen te wijzen op dit
boek. dat een juist beeld •Gil laet
•enet geeft.

Tot onze bevreemding lazen wij In "Op
Korte Golf", dat .er onderhandelingen zijn
geweest tussen de oud-illegale bladen "Op
Korte Golf", .,De Vrije Stem", .,Strijdt", .,Ons
Baken" en "De Zwerver", om tot concentratie van de oud-illegale pers te komen en
dat deze onderhandelingen tot nu toe mis·
brulkt zijn.
Wij herhalen, tot onze bevreemding, want
wij hebben nooit iets Yan deze onderhan·
delingen bemerkt
JlE.DACTIE.

Uw wapen
Op de avond, voordat de Mei-actie van
de Stichting 1940-1945 begint, voordat wij
opnieuw op het pad zullen gaan om een
beroep op het Nederlandse volk te doen,
zien wij onze wapens na. Onze wapens voor
de aanval; dat zijn de beelden van het
werk, dat door de Stichting verricht moet
worden, om de achtergeblevenen te verzorgen.
Een korte samenvatting dus.
Uitgaven van plm. f 700.000 per maand,
dat is tussen de 8 en 9 millioen gulden per
jaar, waarvan naar raming zeven millioen
uit Rijksmiddelen; een vermogen van dertien millioen gulden (een jaar geleden).
Dat zijn cijfers, die iedere Nederlander
hoort te kennen. Hoort te kennen, omdat zij
uitbeelden, welke enorme off ers er in de
ondergrondse strUd t~jdens de bezettingsjaren zijn gebracht, welke bedragen er nodig
zijn, om de slachtoffers van die strijd en
hun nabestaanden een redelijk bestaan te
waarborgen. Maar ook: cijfers, die elke
Nederlander hoort te kennen, omdat het
gaat om geld, dat door Nederlanders is
betaaid, hetzij als belasting, hetzij als vrijwillige gift.

Verantwoording
De Stichting 1940-1945, die zich ten doel
heeft gesteld om de slachtoffers van het
verzet en de nagelaten vrouwen en kinderen te verzorgen, doet dit met Rijksgeld en
met particuliere giften.
.
De Stichting 1940-1945 voelt zich veran~woordelijk tegenover elken Nederlander, die
zijn plicht tegenover de gevallenen heeft
begrepen en wenst van elke ontvangen en
elke uitgegeven cent tegenover het Nederlandse volk verantwoording af te leggen.
WAT IS DE STICHTING 1940-1945?
De Stichting is een werkgemeenschap van
verzetsmensen, die een in de bezetting aan
hun vrienden gedane belofte nakomen; de
bel of te om te zorgen voor de achtergebleven gezinnen van de vrienden, die voor de
vrijheid van ons land vielen. En de Stichting is een democratisch ingerichte werkgemeenschap. Daarin ademt zij de geest van
hen die vielen voor de idealen van de
de~ocratie. Duizenden medewerkers, verspreid over talloze gemeenten in Nederland, kiezen ieder in hun woonplaats een
plaatselijk bestuur van de Sti~hting. Trapsgewijze worden vervolgens mt en door de
meer dan 800 plaatselijke besturen 15 districhtsbesturen gekozen, die op hun beurt
ieder een lid voor het Hoofdbestuur aanwijzen.
Zo is in democratische zin een gemeenschap opgebouwd, die zich ten doel__ st~lt
om de nood, die de ondergrondse stnJd m
vèle gezinnen heeft gebracht, te lenigen.
Voor het werk in deze gemeenschap is
plaats voor iederen goeden Nederlander,
onafhankelijk van geloof of politieke overtuiging; zij verleent ook hulp aan alle door
hun verzet getroffenen, zonder naar levensrichting te scheiden.

Wat doet de Stichting;>
Tot den buitenstaander spreekt ongetijfeld
de financiële hulp, die door de Stichting
verleend wordt, het sterkste. Meer dan 4000
gezinnen, die tengevolge van het verzet
van vader, moeder, zoon of dochter in
geldelijke moeilijkheden zijn geraakt, ontvangen maandelijks tezamen ruim f 600.000
uitkering voor levensonderhoud.
Het zijn de cijfers, die het sterkste spreken,
maar, het is niet altijd het geld, dat de
·beste oplossing voor moeilijkheden biedt.
Medewerkers van de Stichting bezoeken re-

~elmatig de getroffen gezinnen en vaak is ·
het bezoek, de morele bijstand, van groter
waarde dan de geldelijke. Een staf van
sociale werkers en werksters is beschikbaar
om moeilijkheden, die deskundige hulp
vergen, mee op te lossen.
En geeft men zich wel eens rekenschap welk
een arbeid verricht moet worden, om uit
tienduizenden, die aanspraak maken op een
uitkering, diegenen te vinden, wie zulks
werkelijk toekomt?
Het maatschappelijk leven van na de
oorlog kent nog vele andere problemen dan
financiële. De zusterinstelling van de
Stichting 1940-1945, de Stichting Herstellingsoorden voor Oud-Illegale Werkers, die
de gehele verpleging van zieken en rustbehoevenden op zich nam, ontving tot eind _
1946 bijna 2000 verzoeken om opname; opname van lichamelijk in concentratiekampen gebroken ex-politieke gevangenen, van
mensen, die na vijf jaren strijd tegen den
bezetter, in een uitgehongerd Nederland,
lijdende bleken aan t.b.c., maar ook van
geestelijk ontspoorden, die een verblijf in
een herstellingsoord dringend nodig hebben, om weer als gezonde burgers in de
maatschappij te kunnen terugkeren.
De eigen inrichtingen van deze instelling,
in de omgeving van Haarlem en in het Paleis "Het Loo", zijn in de afgelopen jaren
voldoende bekend geworden. De bestrijding
van t.b.c. vormt nog steeds een urgent probleem. Ruim zestig t.b.c. patiënten bevonden
zich eind 1946 in Zwitserland; het herstellingsoord "Kareol" bij Haarlem werd eind
vo'i-ig jaar ingericht tot t.b.c.-sanatorium, om
de lijst van op opname wachtende patiënten te kunnen inkorten. De psychische ontwrichting, die de spanning van het verzet
bij velen veroorzaakte, drong tot het inrichten van een afzonàeriijk tehuis, waar
arbeidstherapie de vreugde in normale
werkzaamheden moet doen terugvinden.
Een proef nam de Stichting 1940-1945 met
het openen van zomerkampen, waar weduwen een week buiten de beslommeringen
van het huishouden (een huishouden zonder man!) konden doorbrengen. Het was
een moeilijke opgave voor de kampleiding,
om hier de sfeer van verdriet en teleurstelling te vermijden, maar de proef slaagde
en dit jaar zullen 500 huisvrouwen een
onbezorgde vacantieweek kunnen hebben.
Zij sparen er reeds voor! En het is de taak
van de Stichtingsgemeenschap, om tegelijkertijd de kinderen een goed onderdak te
verschaffen, zodat moeder gemist kan worden.

Is er medewerking
in het land?
Medewerking is er allerwegen. Toen de
Stichting een oplossing zocht om velen, die
na de oorlogsjaren hun plaats in het maatschappelijk leven niet konden terugvinden,
bij te staan, werd aan elk gewestelijk arbeidsbureau een aparte afdeling voor dit
werk opgericht.
Waar vestigings- of bedrijfsvergunningen
nodig waren, hielp het Ministerie van
Economische Zaken. Waar credieten nodig
waren om een door de S.D. verwoest bedrijf
weer op te zetten, hielp de Middenstandsbank.

Het Buitenland
En het _buitenland: kleding uit Amerika,
voedselpaketten voor zieken en ex-politieke
gevangenen uit Brazilië, uitnodigingen voor
enige honderden herstellenden uit Denemarken. Grotendeels is dit alles nu achter
de rug. Maar nog gaan elke twee maanden
vijftien verzetsmensen (dank z~i het Deense
en Nederlandse Rode Kruis) naar een internationaal herstellingsoord in Denemarken, waar zij samen met Noren, Denen, Polen, Fransen en Belgen worden verpleegd.
En zo zien wij een internationale samenwerking groeien tussen volkeren, die ook
nationaal tussen groepen mogelijk is. De
medewerkers van de Stichting, de mensen
uit het verzet, samen met het gehele Nederlandse volk, voor de gezinnen, die in de
strijd om onze vrUheid zulke grote offers
brachten.

nlTSEN
EN MEMOIRES
Uit de tijd, dat het
Zuidelij/c.ste ,tukje
Vaderland, om en nabij
Maastricht, zuchtte
ondtt de rJer,tikkende
druk 11an Germaan3e
dwingelandij . ....
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ROEIERIG-HEET is het vandaag geweest;
de trein berstends vol toedsten van hele
en halve dagen. Propvolle stations overal.
Krioelende kinderen en zeurende baby's alom en
de volwassenen loom, dorstig en klagerig. Een
felle zon heeft ons Limburgs land op deze dag
als nog nooit geteisterd. Zelfs deze Juli-avond
brengt geen verkoeling. Heel in de verte dreigen
enkele onweerswolken. Zullen ze de naar regensnakkende Maastrichtenaren straks een welkome
verademing schenken?
Het is op deze avond, dat wij ons , langsheen de
majestueuze pracht der beide reuzen-schaduwen
die de St. Servaas en de St. J anskerk af tekenen,
op weg bevinden naar het vroegere " Civilaffairs"-gebouw aan het Vrijhof.
En hier is het dan, in dit enigszins pompeus aandoende, statige herenhuis, gelegen aan het
Mooiste plein van West-Europa"
aldus
fluisteren de Maastrichtenaren iederen weetgierigen vreemdeling zonder de minste z~eem vaa
chauvinisme in het oor - dat, ten dienste van
Uw nederigen dienaar, de kopstukken van de LO.Maastricht nog eens bij elkaar komen om althans
een vleugje op te vangen uit die storm van h~rinneringen en belevenissen, die de illegale penode voor hen thans nog betekent, doch waarvan
het zo uitermate moeilijk is een enigszins gedocumenteerd chronologisch verslag te maken.
Och, waarom het te verhelen, het is geen louter
enthousiasme, dat zich op
de gezichten der aanwezige "oud-illegalen" aftekent, nu ze hier rustig zitten in de brede zetels, die
in de laatste jaren al wel
heel vaak van eigenaar
verwisselden: eerst particulier eigendom, daarna
aangekocht"
door
ons
;Her vriend z.g. .,Herrn"
Schmidt,
vervolgens
in
bruikleen afgestaan aan
de Amerikaanse bevrijdingstroepen en thans dienende tot meubilair voor
de kantoren van het Tribunaal te Maastricht.
Sic transit gloria mundi"
~ertellen
de
prachtige
gobelins aan de muren
van deze kamer en het
is of iets van de wijze
weemoed van dit woord
zich meester heeft gemaakt van de geesten der
aanwezigen, nu deze thans,
langzaam, tastend in hun
herinnering als het ware,
nog eens in onderling be. . . . langsheen
grijpen en meevoelen het
schaduwen die de
vele gruwzame, het heroïeke somtijds, maar ook het
vaak humoristische, uit hun verzetstijd de revue
laten passeren.
.
En dan bloeit het weer op, heel dat bloeiende verhaal, dat voor den buitenstaander een epos zou
kunnen zijn, doch dat verteld wordt in zulke eenvoudige en vanzelfsprekende bewoordingen, dat
het iets onbetekenends lijkt, slechts iets dat voortvloeide uit de drang der omstandigheden en met
is een onopgesmukt relaas van vaderland<.;lief de en
trouw aan beginselen.
Maar hij, die dan goed luistert, hoort weerom de
taal van de kameraadschap, welke in die tijd zich
in een hooglied moet uitgezongen hebben.
We negeren thans de opmerkingen over de verhalen, welke van bepaalde zijden gevoed worien
en die geen ander doel hebben dan een onheuse
blaam te werpen op .de gehele illegaliteit, vergeten
zijn op dit moment de hartstochtelijke ontboezemingen van zo even over de caricaturele wi_jlc
waarop men . hier ~n elders in den lande de grote
collaborateurs pleegt te "berechten"~

HET VERLEDEN ONTWAAKT ....
Het heden met zijn wrange teleurstellingen, zijn
decepties en ontgoochelingen is voor het ogenblik
weggevloeid in de schemer van dit grote stemmingsvolle huis. Heel die nachtmerrie van de "nabevrijding" met haar verguizing en bittere onvolkomenheid is vervluchtigd. Nog eens ontwaakt het
verleden en men laat nog eens de taal der feiten,
der onbaatzuchtige daden spreken, die een band
van hechte vriendschap legden tussen vele Nederlandse mannen en vrouwen.
Neen, cijferaars zijn het ongetwijfeld niet geweest,
deze leden van het LO-corps Maastricht. Hoe
moeilijk valt het hun nu b~jvoorbeeld te achterhalen op welk tijdstip de eigenlijke LO-organisatie
precies een aanvang heeft genomen.
,,Het is absoluut eerst in Augustus 1943 geweest,
dat onze eigenlijke LO hier in het Zuiden gegrondvest werd", zo merkt de grijze veteraan links
daarachter in de hoek op - Oh, grote deugd der
bescheidenheid, die het den radelozen verslaggever op straffe van "moord en doodslag" verbiedt
ook maa-r een enkele naam van een overlevende
in deze pennevrucht te noemen! - ,,Want het
was eerst in die maand dat X, die toen 300 onderduikers op z'n eigen houtje verzorgde, mij introducties meegaf voor ons district".
"Het was immers ook omstreeks die tijd, dat wij
van hogerhand het consigne ontvingen om alle

de majestueuze pracht der beide reuzenSt. Servaas en de St. ]anskerk aftekenen.
organisaties in het Zuiden op te slorpen in een
groot verband", zo voegt hU er op overtuigende
wUze aan toe.
"Het contact met de Landel~jke Centrale is voor
Limburg toch eigenHik van twee zijden tot stand
gebracht", zo meent daarentegen de Benjamin van
het gezelschap, de jongeman die het klaarspeelde
om van het vrij gering aantal lentes die hij telt
er een tweetal "wegens illegale activiteiten" door
te brengen in een der meest beruchte Duitse concentratiekampen.
,,En ik weet ook nog secuur" , aldus vervolgt hij,
,,dat een der contacten via Venlo werd bevestigd.''
,,Ik herinner mij namelijk nog heel goed het be•
gin van de officiële inschakeling der verschillende dorpjes rond Maastricht. Overal dienden duikhoof den te worden aangesteld, die op hun beurt
weer moesten zorgen voor duikadressen; jullie
kunt je voorstellen, hoe verbaasd ik was toen ik
inün eerste "duikeling" doorkree_g. . . . die mijn
bloed-eigen neef bleek te zUn!"
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Zweroer uit de Koepel . te
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i Binnen korte tijd hopen

ons blad daarvan een getrouw

te geven.

- DOOR OBSERVATOR
~ eTI~ l heid zware bankbiljetten op het tafeltje
'1:eiP oJ::i~:rde.

. ,, Waar in 'l bromgro
•t nachtegaaltje zingt.'
,,GELD SPEELT GEEN ROL:'
Opgepast, men schijnt het in d
pel nog oneens te worden o
de aanvang der " Officiele u"lle;i~itc:ie
wel ooit grotere "contradic · o ·
dan in de verzetstijd?
"En ik zeg je," aldus eai der
zich populair heeft ·eten e
schap zUner makkers om
teit waarmee hij tijdens
horen b~j de Sicherhei
len, om vervolge i een z_ .
pertinent-onware .,.e e ·e
ademloos toeluister~de DStröbel door te geven. .dat er
contact in 1942 met de aad an
sterdam was. Het •a., oen immer . dat de eerste
persoonsbewijzen binnen Ónze provincie-grenzen
kwamen en eerst in 1943 . ·erden enkele duizenden
gulde~~ van he ~ a · onaal Steun Fonds gefourneerd.

"Geld speelde anders toch wel geen al te grote
rol in die tjjd. ·• merkt grinnekend een der actieve
priesters van deze LO-groep op. ,,Buiten die
f 30.000,- van te gelde gemaakte Duitse obligaties, werden er toch geregeld wel een slordige
f 24.000.- per maand in ons kleine district aan
onderduikersgelden uitgekeerd, terwijl het aantal
bonkaarten. dat door onze groep ten slotte geregeld
werd be::orgd. ten naaste bjj 1.600 exemplaren
beliep.
7 enslotte mogen die tussentijdse bedragen, zoals
een gift van f 20.000,- welke nooit behoefde
te worden teruggegeven en de beroemde f 22.000,
die werden besteed speciaal voor het vrijkopen
van gevangenen uit de klauwen der S.D. toch ook
niet als peulschilletjes betiteld te worden!''
MENSENLEVEN~ TEGEN GULDENS.
,We schenen de heren Germanen anders toch nog
al wat waard te z~jn", aldus de meest bescheiden
jongeling uit het gezelschap, die nu halsstarrige
pogingen in het werk stelt om van wat bijeengegaarde shag, plus de nodige opgediepte peukjes
een volwaardige sigaret te draaien.
"Ik heb nooit geweten dat ik zoveel Hollandse
guldens vertegenwoordigde. Maar t~idens mijn verhoor is m~i dat duidelijk geworden. Zoals jullie
weten, was het nogal wat hetgeen onze Duitse
vrienden op m~j aantroffen bij mijn arrestatie: niet
meer en niet minder dan i250· bonkaarten met
even zoveel inlegvellen en dito "Ausweise", alles
netjes in een kèurig pakje gebonden. Hoe ik e.r
mij uitgedraaid heb, is mü nu op het ogenblik nog
ni~t geheel duidel~jk, maar een feit was, dat onze
Germaanse broeders m~j op m'n woord geloofden.
Bl~jkbaar vlogen ze d'r in door mijn onschuldig
gezicht; je moet de natuur maar mee hebben! ,,Ik
was er te goeder trouw ingevlogen", was zo ongeveer de diagnose die de SD-speurbende aangaande mijn geval stelde en mijn vrij phantastisch
verhaal van den natuurlijk volslagen ~reemden
mijnheer, die mij ter hoogte van Roermond het
pakje ter hand had gesteld om het in Maastricht
af te geven, ging er als gesmeerd in! Merkwaardiger wijze bleek mijn volkomen uit de lucht gegrepen signalement van den snoden "roodharigen
Deutschfeindlichen-illegalen agent" - de man dus
van het bewuste pakje - ook nog als twee druppels R~jnwater te kloppen met dat, hetwelk de heren zichzelf voordien reeds geconstrueerd hadden
over een bepaalden persoon!(?).
Ofschoon ik nog in verzekerde bewaring bleef ,,satety first" kan nog zo Angelsaksisch klinken.
of het werd desalniettemin als een der eerste stelregels bij het Duitse bloedhondenwerk gehuldigd!
- voelde ik mij langzamerhand hoe langer hoe
rustiger en hoe langer hoe onschuldiger aan deze
voor den Fuhrer zo oneerbiedige zaak worden. De
uitdrukking van mUn gezicht moet tenslotte wel
iets ontroerends baby-achtigs gekregen hebben ....
t~t ?P ~~~~ g~ede middag de heer· Nitsche slijmeriggluipend m n cel · binnentrad · en · een ongelofdijke

terwijl het hem sissend ontviel: ,,Maar

ben je dan toch wel waard!"
eer ooit, dan was het op dat ogenblik, dat
.helder ogenblik" van jullie heb vervloekt
:aarop het plan werd opgevat om mU bU deze
ur pen los te kopen. Die ongelofelijk hoge som
as het niet f 20:000,-? - was de laatste
oet van onze LO en zU betekende tegelijkertijd
et sein voor de heren om hun wekenlange onmensel~jke martelingen te beginnen, die. eerst eindigden bU het begin van m~jn "vacantie-tijd" in
Buchenwald".
c
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"Neen, dan ben ik b~j m~jn arrestatie toch ietwat
fortuinl~jker geweest," meesmuilt mijn overbuur
- mag ik hem voor deze gelegenheid even Jan
.Jansen noemen, want Uw verslaggever raakt bij
al die anonymiteit helemaal de kluts kwijt! ·-,
"maar ja, niet iederen illegalen werker is het lot
gunstig geweest om tijdens zijn verhoor een nogal
humaan ondervrager aan te treffen. die het Uw
arrestant toesto·nd in hetzelfde vertrek een met Uw verlof! - ,,grote boodschap" te doen.
Want het is uitsluitend en alleen aan deze menslievendheid te danken geweest, dat ik een heel
risje zeer bezwarende distributiepapieren ,nog tijdens mUn verhoor uit mijn achterzak naar een
ietwat onwelriekender plaatsje kon laten verhuizen .... Van het gehele verhoor, dat, zoals jullie
weten, zeer succesvol voor mij afliep, blijft mij
daarom steeds b~j als een der mooiste lichtpunten:
dat kleine, witte potje, met zijn zeer verscheiden
inhoud, dat van onder mijn brits lieflijk naar mij
opschemerde !"
.T an grinnikt en het gezelschap schatert. Den
vreemdeling, die op dit ogenblik de kamer zou binnentreden, zou het te moede zijn alsof heel die illegale periode een aaneenschakeling van anecdotische gebeurtenissen is geweest. Want de sluizen
zijn nu opengezet. . . . och, en wie zal er niet van
ganser harte meelachen, wanneer h~j het verhaal
verneemt van de provo·c atrice, die als gevolg van
een of ander mysterieus toeval - of was het geen
toeval maar opdracht? - in het ziekenhuis terecht
kwam, nog wel in de af deling der zwakzinnigen.
en aldaar op het juiste ogenblik werd ontmaskerd?
Geprezen den niet van humor gespeenden medicus, die, getrouw aan het devies, dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken, wel op de
meest radicale wijze zijn aandeel heeft geleverd
hU de genezing van de allerliefste patiënte in
kwestie. OngetwUfeld, de dagenlange koestering
in een ietwat ongemakkelijk zittend dwangbuisje,
?:{gewisseld met heerl~jke afkoelingskuurtjes in het
11s, zal deze zeer avontuurlijke dame wel enigszins
van al te steigerende Duitse romantiek genezen
hebben!
(Wordt vervolgd).

· U kunt voor de propagandaactie niets doen?
Natuurlijk heeft niet iedereen
er de gelegenheid voor.
Maar één ahonné kunt U toch~
altijd winnen.
.
i
G·e ef ons blad aan Uw
b:a'!lrm.an.
~~-
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Is "De Zwerver" bij U een
graag geziene gast, of is
'het maar een zwerve,rî
Bij mij ligt -ie iedere week
op dezelfde dag bij de andere po~t op tafel en hij
blijft liggen . tot de post
helemaal afgewerkt is en
het rustig is om mij heen.
Als ik "D~ Zwerver" open,
dan doe ik mijn hart open
(oei wat bloemrijk) en dan
leef ik tegelijkertijd in het
verleden en in het heden.
Het was mooi werk wat
wij toen deden. Ik' was
maar 'n heel klein schakeltje
en
deed nietig
werk, maar was me bewust, dat er van de regelmaat, waarmee ik en al
die anderen het werk deden zeer veel afhing. De
laatste maanden · van de
oorlog was ik geëvacueerd en de gemeente,
waar ik onderdak had
gevonden, blonk uit in
volgzaamheid. De boeren
verkochten na lang bidden en smeken twee kilo
tarwe voor
n nieuwe
overall en '.n zilveren polshorloge kon het zelfs tot .
vijf pond brengen.
Die gemeente werd doorsneden door 'n spoorlijn
en die ·moest natuurlijk bewaakt w:orden. Toen het
mijn beurt was om te wak~n, ging ik natuurlijk
met. nat ontlokte aan mijn
kwartiergever de opmerking: ,,Als er veel van die
klanten komen, die er zo
over denken als jij, dan
zullen er zeker andere
maatregelen
genomen
worden door de "overheid" en dan zullen de
goeden met de kwaden moeten lijden."
Gelukkig was niet het gehele Nederlandse volk met
deze houding geïnfecteerd.
Maar toch wel een zeer
belangrijk gedeelte.
Zij, bij wie ,,De Zwerver"
een graag geziene gast is,
dachten en denken nog
anders dan deze kwanselende boeren, die hun
vaantje naar de wind zetten. Maar er zijn er nog
velen, zeer velen, die
niets geleerd hebben. Die
nog net zo dom zijn als
ze waren. Die de ogen niet
zijn open gegaan.
Tijdens de oorlog ging de
illegale pers van hand tot
hand, werd gelezen en
doorgegeVien. De ideeën
druppelden door. Nu is er,
ondanks de papierschaar- .
ste alweer zoveel leesvoer, dat het meeste ongelezen blijft. De krant is
weer de brenger van "het
Nieuws" en dient om grotendeels ongelezen gebruikt te worden voor
kastplankverschoning en
voor het ,a anmaken vian
de kachel, om over andere
doeleinden nog maar te
zwijgen.
Gun ,,De Zwerver" een
waardiger doel. Neem een
rood potlood en zet strepen bij de belangrijkste
regels en geef hem door.
Net als in de oorlog.
De strijd is nog niet gewonnen! De i~ee is nog
niet doorgedruppeld.
MAAK EEN ZWERVER VAN
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ONZE MEI-ACTIE
,,Ik zal een Gedenkboek verdienen"

't Was nauwelijks te verwachten, dat "Buunnan's
~elr" maar rustig onder tafel zou geraken.
Een fabel heeft n.l. van nature een Achilleshiel
en er zijn nu eenmaal mensen, die er verzot op
zijn om hun pijlen derwaarts te leiden. Zulke pijJen moet men verzamelen en opbergen.
In dit ieval was er echter een schoon versierde
bij, die een moreel recht heeft op publicatie.
Daar -i, hij dan:

Over Appelbomen
Jaiat zo•'• de Heer H. -.. R .• bad ook Ik een nlend met
ra aardig buis met dito tuintje tn la dat tuintje een appelboom. De buvrmaa va.a. mijn vriend bad een w ~t minder
aooi buis met eea tufntJt. waarin. ook een appelboom. die
ecbter niet zulke mooie vruchten droeg en niet zo groot
waa als die vao. mijn vriend. Dat kon mijn vriend nitt
aanzien en dus ttaptc bij brutaal In de tu.in van zijn buur-man e• begon diens tuin te bewerken. hetgeen zijn buur"
maa niet zo goed koa doea. daar bij de middelen ervoor
•iet bezat.
Ea h<t jaar daarna droeg de boom van den buurman van
mijll vriend net zo·n rijke vrucbttnschat als zijn eigen boom.
Toen de rijd van plukk.ea gekomea was. p'ukte mijn vriend,
behalve zijn eigen appelen ook die van de boom van zijn
buurm~n en d;:ze. had slechts ge.notgen te nemen md bd
afg,vallen fruit. Nu Is die buutman van mijn vriend een
zachtmoedig mtns tA ook bedtud en dus zei bij er oieu
van.
Toen btt echter leder foar zo doorging. toto mijn vriend
sneu appdbome.n ging zetten. gekocht van de opbrengst
va• de appelen van zijn buurman. fa :elfs nlet schroomde
om ook tt planten fn zijn buurmans tuin, toen kwam de
vrouw van den buurman van mijn vriend (n opstand en :e
zei: .. En nu protesteer Je maar eens bij je buurman en als
dat nlfl helpt. ga j• naar de politie."
Zo kreeg mijn vrfe.nd een protest te boren. maar brutaal
als hij la. legde hij dit zwijgend naast zich neer. En :ijn
buurman, tea elnde raad naar de: politie gelopen. wtrd
dAAr zo"rirr mrtr opQe~loten wtgens belediging v.tn miin
vri•nd . Zo bl•ef d• vrouw a1ltt11 over ffl t9en bad mijn
'Wtitad act gauw ZO VU gebracat. dat hij tll hui6 to lUJD
tn appc1bom<n van zijn buurm;1n in beslag genomen bad
en er was nl~mand. d1e er let, aan veranderde.
Toen bttrturde ik het. dat ik dien man eens mijn vriend
genoemd had. want dit druiste toch tegen mijn natuur In.
E• er Jt heea. maat geen verandering te komen. Tot er een
tijd kwa01. dat er krachten kwamen. waar mijn es-vriend
aiet tt·gen opkon e.n zllo. tuin tn dit van i_ijn buurman
w«den leeggeroofd. Gelukkig kwam er aan d,t krarhrtn
weer een eind. En mifa ex-vriend kwat:a lo. zijn buis terug.
verarmd, maar vtrstandlgcr naar ik dacht en zie , ook zijn
l,uurman keerde terug uit de gevangenis. waarin bij door
mij• e•-vritnd geworpen was. Beiden bezaten nog 1lechts
een enkel boompfe ln bun tuln. de rt.st was gestolen.
Nu dacl,1 Ik. dat mij• u-vtlend langzamerhand genoeg appelmou gekookt had van de appelen va11 zijn buurman.
Ja zelf• In diens eigen keukea gtkookt. mur het bleek
at gauw. dat hij toch weer zoveel mogelijk wilde proli•
,;re.n vaD zijn buurman. Gelukkig was deze ou verst.an•
lliger en kracbtlgtr 9ewordt a. maar toch nog steeds de
1acbtmotdlge man van vroe9er. Zijn vrou..., raadde hem
••n om nv zelf eens appelmoes te koken van zijn eigen
appelu. die hij loch weer ro spoedig moge 1ijk zou gaan
J.wtktn. En dus. to•• mqn u•vrlend weer trachtte binnen
t,c kom.ea. b11d bij btm er vle.rk:int u.lt moeten zetten. maar
neen. ttge.n de wtl vaa zijn vrouw ln en tot verwondering
van veltA sloot hij teA compromis, waa.tbij besloten werd,
dat ltdtr recht bad op eigen hof en baard en dat ie el kaar
zoveel mogc 11Jk zouden helpen. Wel trachtte mijn ex-vriend
aog eu paar maal méér mttr tt krijgen dan hem toekwao:,.
maar zeer gelukkig was zij• buuc01aa a.u zo zeUstandig u1
wijs om dat niet m•er te nemen en zo kookt hij ou de
etrste appelmoes vaa zija dgta. appelen en In zijll elgea
keul<ea.

wc nu cigcnlijlc: een parlement hebben en waarom
100 arbeidskrachten aan de productie onttrokken
moeten worden, om zich kwaad te maken in het
parlement, allerlei vast te stellen, enz., tcrwUI
niemand er zich aan stoort.
Maar 't tweede, wat me opviel, waa bepaald
gecsti,:.
De minister deelde mee, dat men in Indië een
uitvinding gedaan had. Een nieuw soort overeenkomst was daar getekend. De minister heeft dat
geval natuurlijk behoorlijk in de watten gelegd,
zodat je aan het eind Yan de zin je niet meer
herinnert, wat hij aan het begin beweerde en
daarom is 't goed 't nog eens eenvoudig te zeggen.
(Deze gehele aan)?elegenheid heeft intussen op
zichzelf niets met het probleem Indonesië te maken en daarom kies ik t.b.Y. de heethoofden, een
overeenkomst met België).
Stel dat Nederland en België een overeenkomst
sluiten. Stel vervolgens dat België verklaart: 1k
lees in deze overeenkomst, dat de Scheldemond
van Bdgië is, maar ik erken, dat gij, Nederland,
zulks daarin niet leest. Stel tenslotte, dat Nederland zegt: Ik Le~ in deze overeenkomst, dat de
Scheldemond van Nederland is, alhoewel ik het
feit constateer, dat gij, België, dat daar niet in
leest.
Welnu, als ik mij i~zake het eerste punt een
beet je wee voelde( vanwe,cc de verloren arbeidskrachten), bij dit tweede punt, heb ik smakelijk
gelachen.
Over het algemeen toch komen moeil\ikheden inzake overeenkomsten voort uit het verschil in interpretatie. Maar die ontdekt men dan na de
overeenkomst te goeder trouw gesloten te hebben,
achteraf.
In dit geval worden de moeilijkheden bewust en
vooraf ingevoerd io de overeenkomst. Dat is nu
de uitvinding, die ze in Indië gedaan hebben.
Eigenlijk had ik nog het meeste plezier, omdat
die slimme minister net deed, of alles heel normaal was. Zo'n vogel. Dat doet Buziau ook altijd bij zijn moppen en dat strakke gezicht van
hem is nu juist de pointe van de geestigheid.
Waarde collega fabellist. Over deze twee punten
ging de fabel van mij. (Ik wilde op mijn manier
de geestigheid van den' minister ondersteunen).
Maar waarom gaat gij daar niet op in?
Het punt waarop gij in gaat, is juist dàt in de
fabel, wat niet klopt met de feiten. Als ik
het daarover had willen hebben, dan zou ik b.v.
het beeld van den vader en de pleegzoon iebruikt
hebben en niet dat van twee buurlui.
Ik wilde de zaak echter niet uitputtend behandelen, maar haar slechts ter inleiding aanstippen,
omdat zoals reeds herhaaldelijk opgemerkt werd,
zij de gemoederen politiek te veel verhit.
Waar ik wel over kon schrijven, dat was over
een zaak, waarbij het gezond verstand van iederen
Nederlander in staat geacht moest worden, clc
drogredenen te kunnen ontdekken.
Laat overigens de historie dan maar bewijzen,
hoe wij onze eer in deze zaak hoog gehouden
hebben en onze roeping vervulden.
Maar met deze laat.,te uitvinding heeft de wereld
in ieder geval kunnen zien, dat we subliem zijn
in ·het type, droge humor.

H. v. R.

A.v. d. H.

Commentaar.
Een fabel heeft deze eigenschap, collega-fabel•chrijver, dat zij aspecten heeft, die met de werkelijkheid overeenstemmen (en om deze aspecten
gaat het), terwijl zij daarnaast aspecten vertoont,
die niet kloppen.
\Vare dit niet het geval, en zou alles in de fabel
juist zijn, dan zou zij precies ovcreenslemmen met
dat, wat men wil verbeelden. En dan zou de
fabel geen fabel meer zijn.
Tot zover de theorie van de fabel. Thans de
practische toepasaing.
Welnu, op een goeie dag las ilc: in de krant, dat
onze minister, die toch in December j.l. heel serieus had afgesproken met het parlement wat er
in Indië door de C.G. zou gebeuren, mededeelde,
dat er iets heel a.n ders gebeurd was.
Dat was 't ceate eo ik vroeg me af, waarvoor
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Vraagt Yoor onzt, propagandaactie proefnummer& aan!

"lfo':1"el ik ~e~ momenteel zeer druk met mijn
studie heb, uni ik toch tra,·hlen een aantal nieuwe
abonnees te winnen."
"Jullie z~llen "De Zwerver" toch niet stop'! Dat
ma,: nooit! Wat kan ik voor jullie doen'!"
.,01:,s ~ehele Nederl~'!'dse volk moet ,.De Zwerver kennen. Stuur mg maar zoveel mogelijk exemplaren."
,.Hier zijn de ,erste resultaten van Uw Meiactie. Ook zonder een prijs zou ik alles voor o"s
blad willen doen."
1
Ziehier de eerste reacties op onze propagand.iacllc.
Het doet ons goed . zoveel spontaniteit te mogen
ontmo~t~n. Deze bneven bevestigen ons in ouze
overtuiging.
Het zal a_an ons ni.et liggen. De redactie heeft het mag m bescheidenheid worden opgemerkt
gedaan wat zij kan.
Thans is het woord aan onze Jezers.
Niemand blijye achter!!

Op een gel tip rijs vau 150,
100, 50 of 10 gulden;
een Gedenkboek;
een Voorloper;
'n omslag voor "De Zwerver"
De drie hoofdprijzen van 150, 100 en 50
gulden vallen ten deel aan hen die In
Mei het hoogste aantal abonné'~ opgeven (minimum ltO).
Een prijs van 10 gulden ontvangt ELK
die een abonné opgeeU welke door onz~
administratie als HONDERDSTE nieuwe
lezer wordt geboekt.
Een GEDENKBOEK verdient elk, die vol·
doende coupons van / 0.50 (voor eiken
op.?egeven abonné) ontvangt, om er de
pr11s van een gedenkboek mee te kunnen
betalen.
"DEN VIJAND WEDERSTAAN" wordt het
bezit van ELX, die ten minste 25 abonné·s aanbrengt. (Desgewenst kan men
o?k een ander boek van gelijke prijs
kiezen).
'Een OMSLAG VOOR "DE ZWERVER" Is
de extra prijs voor ieder, die 10 abonaé's
opgeeft.
Doch daarenboven ontvangt men voor
ELKEN
aangebrachten
abonné
een
WAARDE-COUPON VAN / 0.50, met dien
verstande, dat voor den eersten aange·
brachten abonné een fotomapje van de
Landdag-Zeist 1916 beschikbaar is en
waarde-coupons eerst bij het aanbren·
gen van TWEE abonaé's worden ver·
strekt.
Schematisch voorgesteld, gelden dus de
volgende voordelen:
1 abonné: foto-mapje landdag Zeist '46.
2 abonné's: 2 coupons à / 0.50.
3 abonnc'. 's: 3 coupons à / 0.50 enz.
10 abonné's: to coupons à / 0.50 en om·
slag voor "De Zwerver".
25 abonné's: 25 coupons à / 0.50 en "Den
Vijand Wederstaan".
De coupons vertegenwoordigen dus een
waarde van / 0.50 en kunnen t.z.t. dienst
doen voor aankoop van ons gedenkboek.
Het bedrag van de bonnen, die eventueel
boven de verkoopsprijs van het gedenk·
boek worden verdiend, wordt contant be·
taald.
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at Tjeerd Pannekoek eerst nu in ,.De Zwerver" speciaal wordt herdacht is eigenlijk een
aanklacht tegen zijn vrienden en dan ook tegen mijzelf, die zeer nauw met hem samenwerkte en geruime tijd de gevangenschap met
hem deelde.
Is hel in wezen niet een symptoom, door ieder
in ons eigen leven te constateren, dat we, ook
na de bevrijding, meer zouden hebben willen
doen, dan we gedaan hebben?
Er is niet zo heel veel van gekomen, van onze
afspraken, elkaar op te zoeken, als we terug
zouden keren, en de familie op te zoeken, als
ons leven io concentratiekamp-ellende zou ondergaan.
Het "leven" heeft na onze terugkeer, of als we
voor gevangenschap bewaard werden, direct
op de bevrijdingsdag, al onze tijd en al onze
krachten gevraagd.
Af en toe spraken we met onze vrienden of
met hun nagelaten familieleden. We organiseerden reünies. Zelfs Nationale Herdenkingsdagen worden gehouden. Ab we maar niet menen, dat we daarmee klaar zijn. Van ons aller>
wordt persoonlijk contact gevraard, omclat
onze relaties in de oorlogstijd zo persoonlijk
waren. Ik realiseer me, dat ik niet schrijf om
het werk van ons allen in onze Stichting 1940'45 te stimuleren. Andere kolommen zijn daarvoor speciaal gereserveerd. Doch de gedachten, die ik bovén neerschrijf, drongen zich aan
me op, deze Zondagmorgen in April, de eerste
na Pasen, Anno Domini 1!147. Er is reden genoeg geweest, aan Pannekoek te denken in de
afgelopen tijd.

Tjeerd Pannekoek.
In 1935 ontmoette ik dezen man het eerst in
zijn buis in de Moesstraat in Groningen. Het
waren de crisisjaren met hun werkloosheid.
Pannekoek was Calvinist, was Christen, dus
"een man van verzet"; verzet immers is niet
gebonden aan overschrijding van landsgrenzen
door buren met vijandige bedoelingen.
De strijd voor Kerk, Staat en Maatschappij
was in hem als het ware vlees en bloed geworden.
Hijzelf, voortgekomen uit de landarbeidersstand, kende de strijd tegen de sociale onrechtvaardigheid en hel is niet te verwonderen, dat
deze militante figuur een belangrijke plaats
innam in de Nederlandse Christtlijke Landarbcidersbond. Hoe kon hij vertcdlcn van de
periode in de veenkoloniën van Z.O.-Drentel
Kruisvaarder was hij, daar en later in de provincie Groningen en weer tijdens de bezetting.
De strijd werd door Pannekoek niet alleen gevoerd om zijn landarbeiders te organiseren.
Mede als lid van de Prov. Staten van Groningen wist hij op te komen voor sociaal recht.
I n 19.35 ontmoette ik Pannekoek voor het eerst.
Dat was in de tijd van de kampen voor jeugdige werklozen. ln het werk daarvoor nam
Pannekoek weer zijn plaats in, hij ontliep immen nooit de verzetsstrijd, toen gericht tegen de ledigheid, die des duivels oorkussen is.
In April 1936 verliet ik Groningen, en keerde
in April 1940 terug. Op 26 December 1942
werd in Groningen de provinciale afd. van de
"Organisatie Frits de Zwerver" opgericht door
"Karel van Kampen", die in Aug. 1944 in
Vught werd gefusilleerd. Een der eerste Zondagen van Maart 1943 na de morgenkerkdienst
sprak ik, na een tip, Pannekoek opnieuw bij
hem thuis, Beroouilleplein 4. Wat had deze
man 'n relaties! ln de "opgeheven" A.R.-partij,
in het "opgeheven" Chr. Nat. Vakverbond!
Wat kreeg hij veel aanvragen om hulp te verlenen li.an candidaat-onderduikers. Maar hij
wachtte hun komst niet af. Met o.a. Ir. E. i.:.
Drenth en H. Hendriks, beiden in Duitsland
gebleven, waren juist toen 119 jongens "onder
handen" genomen, die opgeroepen waren voor
de "Arbeidsdienst". Pannekoek was verzetsman. Het gaat er hier niet om, /we en waar
hij de strijd tegen het Nationaal-Socialisme
voerde, belangrijk is, dal hij nooit kamp gaf.
Waarom Pannekoek "trouw tot in den dood"
vocht, is na het voorgaande wel duidelijk.
Daarom zijn wij zeer dankbaar, dat wij met
,.Nap" (de eerste drie letters van zijn naam
ia omgekeerde volgorde) mochten werken.
En dankbaar ben ik, dat ik met hem in dezelfde gevangenis was, met hem de reis naar
Vught maakte en de tocht naar Dachau, met
hem daar op Block 17 en 22 was ingedeeld.
Van onze organisatie was ik de eerste, die

IN MEMORIAM

TJEERD PANNEKOEK
,,
" N ap
Geb. I December 1886.
Overleden te Mauthausen: 18 December 1944.

werd gearresteerd. op 28 Octoher 194.'l. Pannekoek was de tweede; op Zonda,: 28 November kwam dezelfde bc:wakcr, dtt~ mij de ec1 ste
dag in de cel een half pond boter en een kwart
Edammer bracht, vertellen, dat 's nachts Pannekoek met zijn gezin was binnengebracht.
Welke gedachten door mijn hoofd 1.ijn gegaan
weet ik niet. Wel weet ik, dat "Nap" in de
donkere cel kwam, die 8 dagen mijn verblijf
was geweest en ik wist, wat dat betekende.
Wel weet ik, dat op 7 December "Herr Lchnhof" in mijn cel (nr. 41, bovenste étage) weer
.eens "op bezoek" kwam en ook de vraag stelde: ,.Kennen Sic Pannekock?" Dat 's middags
de "J lollander" Kramer de vraag herhaalde.
Wel weet ik, dat "Nap" veel later van het
Scholtenshuis werd gehaald en maar niet terugkwam, dezelfde dag niet en volgende dagen
niet.
Ik wist alleen, wat enkele uren "Vernehmung"
door de SD was.
Na JO dagen was "Nap" terug. Jk herinner
me, dat hij later vertelde, hoe hij Lehnhof tot
zwijgen in_ meerdere talen had gebracht, simpel door de vraag: .,Is dàt nu jullie "Kultur"?"
De bevolking van het Huis van Bewaring was
inmiddels sterk gewijzigd. Talrijke relaties van
ons waren "lotgenoten" geworden.
De groep "Ir. Drenth, Hendriks, Uiterwijk",
die het zeer, zeer zwaar had en die wij later
in Vught weer ontmoetten en nagenoeg geheel
"bleef". De groep van .,de lijst", waar de
rayon-leider "Gerrit Bos" bij was en zijn vader en zoveel hPkenclcn.
Dan Marten Lijnema, Albert Y. d. Ziel, beiden dood.
In Februari werd ik op Zaal D. geplaatst.
Daar waren o.a. Harry Boitcn co Dick Booost ra, beiden dood.
Op 9 Maart kwam de dienstdoende chef op
onze zaal om mij te feliciteren, dat ik de volgende dag naar Vught zou gaan, met o.a. Harry en Pannekoek. Op JO Maart waren we met
zijn elven in totaal voor transport, waaronder
3 dames van de vrouwenafdeling en Opa Wesscls uil Emmercompascuum, 76 jaar oud. we~ens jodenhulp gearresteerd. Vanuit Vught
werd hij vrij spoedig "entlassen··. Ook Dr.
Schmidt Marlissa uit Veendam. In Assen kregen wc een 12e, uit Sexbierum overgebleven
van een proces, waarin doodvonnissen waren
gevallen.
Ik zie het nog, JO Maart !9'44. de uittocht na
de verzameling bij het administratieve gedeelte, twee aan twee geboeid.
Daar zag ik Pannekock weer, die met zijn geboeide band de mijne n.im, stiekum. en fluisterde: ,.Hoe is 't, jong?'' .,Best". Wie waren
er al niet op het perron! Zelfs Lehnhof, de
briesende, deed ons uitgeleide. Wat een goede gaven we genoten hebben! Ds. Douma (,.De
Groot") was er ook. Nu is hi_j dood. Zijn laatste preek werd gehouden in Emmercompascuum op 19 Maart 19H, .,Vervolgd om der
Gerechtigheid wil".
Pannekoek werd in Vught ziek en op Zaterdag
8 April, tussen Goede Vrijdag en Pasen, bracht
ik hem naar het Revier, waar Dr. Drost hem
onder zijn hoede nam. Ik verloor mijn slaapgenoot. We sliepen helemaal aan het eind
van de eerste rij bedden in Block 20/1. Maar
hij herstelde en half Mei werd Pannekoek. uit

het Revier ontslagen, verzwakt na de longontsteking. 1
Toen gingen er geruchten rond over transporten naar Borkum en Norderney.
Op 24 Mei kwam "het". Na het appèl volgde
niet het "Arbeitskommando formieren". Alles
moest naar de keukenzijde van de "Lagerstrasze". Hoge SS-officieren verschenen, het
afroepen begon. .,Zou ik er bij zijn?" was de
vraag van iedereen. Er werd afscheid genomen van vele vrienden. Pannekoek en ik kwamen ook aan de beurt voor den "Schreibstubekommandant. We bleven bij elkaar. Het getal
groeide tot ongeveer 800. De gehele dag duurde
de bedoening, toen gingen we naar de trein,
met onbekende bestemming, 800 "Schutzhäftlingen-bis-auf-Weiteres".
De poorten van Dachau openden zich, in de
avond van D.5 Mei heel anders weliswaar, dan
in Kottern, als er een "Kommando" uit het
.,Lager" het fabrieksterrein "Altbau" opmarcheerde onder het zingen van "In naam van
Oranje doe open de poort".
Tussen 25 Mei en Koltcrn ligt Dachau met
Quarantaine-Block 17, ruim 3 weken, met de
uren buiten van 's morgens vroeg tot 's avonds
laat geïsoleerd tussen barak 15 en 17 en prikkeldraad, zonder werk, met de vele gesprekken, magorka rokende en zonnebaden<l, met
het bericht van "de" invasie op 6 Juni.
Gesprekken over "na de bevrijding" en over
de toekomst van Nederland. Hoe leerzaam waren de geschiedenissen over de Christelijke vakbeweging, over de Christelijke politiek en over
het Christelijk verzet-van-de-bezettingstijd, die
Pannckoek wist te vertellen.
Maar het quarantaine-leven eindigde en op
Block, 2,~ kregen we meer bewegingsvrijheid en
,,Appel .
Pannekoek werd weer ziek en kwam in het Revier. Mrt ruim 100 Hollanders gingen wU naar
het "S.S. Arbeitslager Kottern bei Kemplen im
Allgau", aan de bovenloop van de lllcr, nadat
reeds een aanzienlijk aantal vrienden naar Allach was vertrokken.
Onze wegen waren uit elkaar gegaan. Ik mocht
de bevrijding meemaken op 27 April 1945. nadat Gen. Patton de Donau was overgestoken
en wel langs de lller en dus in Z.O. richting
naar Oostenrijk doorstootte.
Terug in Groningen op l Juni vernam ik
van het heengaan van vele vrienden en van
de onzekerheid over anderen.
Nu, na 2 jaar, is het een lange, lange verlieslijst geworden van bekenden, onbekenden, bekenden van onze "Beurs", uit Meppel. uit de
stad en de provincie Groningen, uit gevangenis en kampen, onbekenden uit ons vaderland,
uit Indië en uit alle landen der wereld.
Straks op .3 Mei is het onze Dodendag en op
5 Mei de dag der levenden. Op Pasen. toen
ik dit schreef, vierden we het herdenkings feest van de aa,,~ang van het nieuwe leven,
terwijl de dood geen angst meer aanjaagt,
want onze Heer Jezus Christus heeft dood
en hel overwonnen.
"Wie in het geloof op Jezus ziet. die vreest
voor dood en helle niet". Met Jezus Christu>
streed en leed en stierf Tjeerd Pannekoà en
hij heeft volhard tot het einde, zeker van de
belofte, de eerkroon weg te dragen.
Pannekoek, een Christen, verzetsman hij <Ic
gratie Gods, heel zijn leven lang, bond het ona
op het hart, Christus te volgen.
En deze Heer, die Pannekoek riep en tol Zich
riep, roept ons vandaag en laat ons hier op
aarde, om het Godsrijk te bouwen, het Hemelse Ri_jk van vrede en recht.
Welaan dan vrienden, om Gods Wil -' Mei
doden<iag en 5 Mei dag der levenden, want
op 4 Mei is het Zondag, Ie dag der week, dag
der opstanding.
Welaan dan vrienden, om Gods Wil samen
de schouders onder "Nederland Anno Domini
1947", tot het einde toe voor vrede en recht,
tegen hebzucht, eigenbaat en vuil gewin.

1

Huis v. Bew. Nr. 1085
Vught
Nr. 9558
Dachau
Nr. 68959
Noot.
De Redactie heeft gemeend ditmaal slechts
één ln Memoriam te plaatsen, .omdat hierin
ook meer algemene gegevens verwerkt zijn,
waarin onze lezera belang zullen stellen en
het de redactie niet juist voorkwam, deze
regcvcns afzonderlijk te plaatsen.
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Na de bevrijding van Europa was het voor on:e Comp.
een tijd van afwachten op haar nieuwe butemming. De
patrouilletochten hadden geen zin meer en de nu vrijgekomen tijd wud besteed aan uerciUe t.n wapenth.e:orie.
Oadtt ons warf!n gelukkig e_nkde onderofficieren van 1910.
zodat deze knapen de instructie ter band konden nemen.
Met veel tlan werd alles door de manschappen uitgevoerd,
maar al spoedig reien er moeilijkheden. De meesten hadden ma.w één paar schoenen, want tijdens de bezetting
was ieder op dat punt steeds achteruit gegaan.
Dan was er de ffoancièle regeling. Zelf had lk bijv. f 50.gekregen in afwachting van een definitieve regeling, Na
5 weken bad ik er echter nog niets bij gekregen, hetgeen
hier op neer komt. dat mijn vrouw dus rond moeJt komen
met f 50.- in 1 weken. Hier ging f 30.- aan huur af
e.n aodere -noodzakelijke lasten; waardoor er practisch nitt-8
ovtrbleef om van te leven en mijn vrouw genoodzaakt
werd er :elf bij te gaan werken I Maar er waren lieden,
die t-r oog erger aan toe wann en jn het geheel nog geen
cent hadden ge:ien.
Is het wonder, dat onder zulke omstandigheden de onte•
vrcdenbeld groeide? En dat er gezocht werd naar de
oonaak van dit alles?
Ondanks dat aUes bied de g•••t en kameraadschap onder,
liog goed. We trachten elkander steed• te helpen en e.Jl:aar
van het nodige te voorzien. Door de om.gang met de Cana~
de:e.n waren velen in het bezit gekomen van een u..nlformbroek. battlediess of hemd. terwijl er enkele van die ge•
luk.kigen waren, dfe een compleet uniform wisten te be.macb.tlgen. Het was voor de CanadezeD da.n vaak al te oud.
maar wij konden die afgedragen kleding nog best gebruiken.
Lag er ou tén riek te bed, dan profiteerde een ande.t daar
gauw van om één of ander kledingstuk te lenen. Zelf
leende ik mijn broek eens uit aan iemand, dit wel In het
bezit van een hemd en battledress was, maar geen broek
bad. De pcuoon in kwestie was dikker dan ik en bij een
oefening scheurde de broek van onder tot boven. Nu zaten
we samen zonder pantalon, Een goede fee, in de geda&Dte
van Mevr. Oijksttrbuls, werd ln de arm genomen en :Ij
herstelde ons kledingstuk weer. Maar hiermee was het
hek van de dam. Geregeld kwamen de jongens thans bij
haar en aan deze dame hebben wij te danken gehad, dat
wij er zo behoorlijk mogelijk blj liepl!n. Kledingstukken.
door Canadezen afgedankt. wist :IJ tot Iets draagbaau te
rnaken. Ook i.s het ce.n.s gebeurd, dat fén onzer naat een
btuiloft moest. Hij was nu al i weken .in de Ie Comp.
Stoottroepen. Vooral dat woord "Stoottroepen" klonk voor
de buitenstaandus geweldig en de buitenstaanders dachten
natuurlijk. dat die "Stoottroepen" wel goed in de spullen
:ouden zitten. En wij wilden onze mjstre niet naar buiten
laten merken en de_ bruilofstgast moest toch zo goed moge•
lijk voor de dag ku11nen komen. 0115 kreeg hJJ een
broek van Jan, een hemd van Piet, een battledress van
Oouwe, schoenen van Albert, en aangezien bij :elf In het
bedt von een baret wa•. kon hij als geuollormd soldaat ter
bruiloft gaan.
Deze voorbeelden zijn enkele uit vele. Nogmaals, ls htt
wonder. dat onder dergelijke omstandigheden de ontevre•
denht!d groeidt?
BIJ dit ollu komt ook oog, dat er achter de schermen
ond"-< de hoge hucn dik .. gepolltiû.t" werd. Een fdt was.
dat het niet "boterde" ~ij de heren onderllag. En zo l•
het dan tenslotte zover gekomen, dat de comp. een daad
gedaan heelt, die oodet de gegeven omstandigheden aJlu.
:ins te begrijpen ls. maar die ia mllllalr opzicht absoluut
fout ,s geweest.
Maat dat zagen de me,c:stco toen nog niet in. 950/4 bad van
m.Jlitaire tucht geen kaas gegeten. Wc waren nog teveel
burger. Daarbij komt nog, dat de be=etting van ons een
soort vrijbuiters had gemaakt. Iets wat je In een paar
weken niet van Je afschudt, Noem daarbij de :eer ge•
brekkige voorlichting, die we kregen, <!an is de maat vol.
Het gevol9 was, dat er zich een groep vormde, die dat
zaakje wel eens even op zou knappen en alles wat sebed
leek. rtc.ht zou zetten en niet zou schroroe.n. zo nodig. de
band In eigen bo"zem tt steken en de volgens ben verantwoordelijke heren eens even aan de tand zou voelen.
Op een nacht kwam de Comdt. de Groepscomdtn. wekken,
die op hun beurt een aantal manschappen In hun dromen
noorden. Vlug moesten zij zich aankleden en plaats nemen
in een auto. volledig uHgeru.st met ste.n en geweer, Ot
achterblijvenden werd opdracht gegeven, dat bij een even•
tuele actie van bulten af. onder alle omstandigheden en
met alle b"chikbare middelen tot dt verdediging moest
worden overgegaan. Later bleek. dat van een schuur e.ea. soort
vesting was gemaakt. Gelukkig Is het niet ZI))''" gekomen,
dat van de vesting gebruik moest worden gemaakt.
De auto was vertrokken uit Zijldijk en te Godlinze werd
halt gehouden. waar ook een aantal strijders uit Spijk
aanwezig was. Het was eco gezcll!ge boel, er stond een
tafel klaar met een goed ontbijt, er werd gepraat eo na•
tuurlijk ook gerongen. Na goed gegeten te hebben stapte
het geze.lschap in de auto· s . tn vertrok in de richting
Groningen.
De door Oeutz genomen foto op de reünie wordt toeg•·
:ondeo na ontvangst van 25 et. aan postzegels aan het
secretariaat. Aan J. A, Mathezlng en O. Wind delen we
u,ee, dat :ij hun 6 foto's spoedig toeguonden krijgen. Zij.
die nog in aanmerking wensen te komen voor die 6 foto's,
welke op 8 Aug. 1916 genomen :ijn (laatste appèl en defilé
met de brtncatticrs, kunnen deze nog kriJQ'-Q na toe"
:eadlng van f 1.10.

Stille tocht naar de
Erebegraafplaats te Bloemendaal
Om degenen, die in de strijd tegen de Duitsers
han leven gaven, te eren, organiseert de Vereniging Oud-Illegale Werkers Bloemendaal op Zaterdagavond 3 Mei a.s. een stille tocht naar de
Erebegraafplaats aan de Zeeweg te Bloemendaal,
waaraan door ieder kan worden deelgenomen. De
nabestaanden van hen, die op de Erebegraafplaats hun laatste rustplaats hebben gevonden,
zullen in de stoet een ereplaats innemen. Het vertrek is bepaald op kwart over zeven n.m. vanaf
het gebouw van Publieke Werken aan de Zeeweg.
Na het vertrek van de stoet zal de Zeeweg voor
alle verkeer geslottn zijn, zodat men verzocht
wordt om zeven uur n.m. aanwezig te zijn.

.,,,,

INUCETINGEN VERSCJIAFFEN ?.
)

'

H 7 Bertus Marie Collettc, geb
26 April 1925 te Rotterdam, beroep automonteur,
lengte l. 70 M. Donker
uiterlijk,
bruine ogen,
woonde Geervlietstr. 40 A,
Rotterdam, op 10 November 1944 gevorderd, van
1 December 1944 tot 2
Februari 1945 in het con- 1
centr.atiekamp Amersfoort
gevangen gezeten. Daarna op transport gesteld
naar Neuengamme (D.).
V6lgens het Roode Kruis moet bij daar tot 3
Maart 1945 in een ziekenhuis verpleegd zijn.
Vandaar op transport gesteld naar Berlijn en
het laatst gezien in Sneidemüll (Polen). Verder niets meer van hem vernomen.

,,BRAND "
Op het laatste moment konden WtJ tn ons vorig
nummer no~ mededeling doen van een binnenbrand
op het adres van onze administratie.
De hoop,. in die publicatie uitgesproken, dat de gevolgen met zo ernstig zouden zijn, is bewaarheid
geworden.
De voornaamste administratieve gegevens zijn gespaar? gebleven en we kunnen ons gelukkig prijzen onze lezers mede te delen, dat zonder noemenswaardige stagnatie ons werk voortaan op ons
CB-adres (Nic. Witsenstr. 21) zal voortgaan.
Ook de verzending en alles wat aan de normale
gang van zaken bij een weekblad is verbonden,
heeft geen enkele stagnatie ondervonden en "De
Zwerver" lag deze week weer op normale tijd in
·
elks brievenbus.
Wij zijn dan ook zo vrij voor enige kleine stagnaties de clementie van onze lezers in te roepen.
De kwitanties voor het 2e kwartaal zullen enige
dagen later aangeboden worden dan de bedoeling
was en zo zijn er nog enkele kleine stagnaties,
waarvan de brand oorzaak 1s. Onze correspondentie
bijvoorbeeld, is niet meer in tact.
Bij eventuele lacunes weet u derhalve, waaruit deze voortkomen.
Vertrouwt U er evenwel op, dat ze weinig zullen
voorkomen!
Verder verzoeken wij hort, die ons kort voor Maandag 14 April hebben geschreven en nog geen ant·
woord ontvingen of geen resultaat hebben gem<:1 ki,
dit schrijven te herhalen, opdat wij het alsnog kunnen behandelen. Er z~in o.a. nieuwe abonné's 01.Jgegeven, die oog niet door ons genoteerd waren en
waarvaa de gegevens verloren gegaan zijn.
Ook zijn er een aantal postwissels verbrand, die
juist ontvangen waren. Wij weten niet, van wie
deze postwissels afkomstig zUn en kunnen àus de
betalingen niet verantwoorden. U kunt dit zelf
welllicht nog nagaan. Het zijn de postwissels, die
Vrijdag 11, Zaterdag 12 en Maandag 14 April bij
ons binnen gekomen z~jn. Wilt U ons even een berichtje sturen, als de Uwe daarbU kan zijn?
Wij roepen tenslotte Uw clementie in voor abuizen, die wij misschien zullen maken ten aanzit>n van
betalingen of andere zaken, waarvan gegevens
verloren gegaan zijn, en Uw hulp om weer in het
bezit van deze gegevens te komen. U wilt ons dus
wel op eventuele fouten attent maken, opdat c-oze
administratie binnen korte tijd weer geheel op
orde is.
Uw medewerking stellen wij op hoge prijs.

ADVERTENTIES
FAMILIE-ADVERTENTIES
(pri/3 f 0.10 p. m.m;)

PIETER MOSTERT
en
HILDA BEEN
hebben de eer, U mede namens wederzUdse Ouden;
kennis te geven van hun huwelijk, waarvan de Teltrekking zal plaats hebben D.V. op Maandag- 28
April a.s., des middags I uur ten stadhuize te
Utrecht.
Kerkelijkt> bevestiging te 1.45 uur, door dca
We!Eerw. Heer Ds. D. J. B. Groenewegen, Ned.
Herv. Predikant te Utrecht, in de Jacobikerk.
Utrecht, 8 April 1947.
Croeselaan 211 bis.
Mauritsstraat 121.
Toekomstig adres: Croeselaan 209 bis.
Met grote blUdschap en dankbaarheid aan God gcvC11
de Heer en Mevrouw Kroeze-Kuntz (ZH-D-W3)
U kennis van de geboorte van hun dochter
JOYCE COLY.
Vreeswijkstraat 169.
12 April 1947.
's-Gravenhage.
Tiidel~jk: Emmaklinick, Parkweg.
Met dank aan God geven wij kennis van de
boorte van onze dochter

ce-

ANNEKE
(Anna Frederika)
De dankbare Ouden.:
P. W. HORDJJK
A. F. HORDIJK-BOER.
's-GRA VENHAGE, 15 April 1947.
Thorbeckclaan 623.
Dankbaar en blij berichten WIJ U de geboorte v110
onzen tweeden zoon
ALBERT
A. WOLTING
J. H. WOLTING-DENINC:.
Paasmorgcn 1947.
Villa "Stefan", Davos-Platz.
Psalm 68 vers 10 (berijmd).
In een massagraf op de Waaldorpervlakte werd
het stoffelijk overschot gevonden van onzen geliefden PlcegzoQn en Verloofde,
VILMOS OBERMEJJER,
Cand. v.i.
(Victor de Vries)
Hij werd 12-10-1944 gevangen genomen en op
28-10-l 944 (op de leeftijd van 29 jaar) gefusilleerd.
G. DREIJER
M. H. DREIJER-VREELING
MIES VAN NES.
's-GRAVENHAGE, 18 April 1947
Lijsterbesstraat 129.

ONS l!NIG ADRES LUIDT:
Nlc. Wllsenstraat 21, tel. 44566•44102
PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN
Giro 109588
(prij# f 0./0 p. m.m;)
STICHTING 1940-1945.
Op de Nationale Feestdag, 5 Mei a.s., zal om
8 uur in het Concertgebouw te Amsterdam ten
bate van de "Stichting Herstellingsoorden voor
Oud-Illegale Werkers" een grote feestelijke bijeenkomst worden gehouden voor oud-illegale
werkers.
Door Minister W. Drees zal het woord wor·
den gevoerd.
Belangelor,c medewerking van het Concertg<:·
bouworkest onder leiding van Eduard van Bei·
num, het Amsterdamse Toonkunst-Koor en verschillende bekende solisten.
Na afloop gelegenheid tot ontmoeting van
oucl-verzet~"'rienden in de foyer van het Conccrtgebou\-r.
Plaatsen ad f 4.- kwmen, vergezeld van een
postwissel, vóór 31- April a.s. aan het Kantoor
van de Stichting. Oosteindc 13 te Amsterdam
worden betaald.

Gevraagd een Vertegenwoordiger voor lampenkappen
en verlichting.
Salaris nader overeen te komen.
Persoonlijke aanmelding van Gelder, Graaf Flori~straat 8 hs., Amsterdam.
Jonge man, met vele jaren kantoorervaring, zoekt
een betrekking als Boekhouder in gezonde omgeving
in Gelderland of Utrecht, daar verandering van
lucht zeer gewenst is. Gaarne brieven onder no. 215
Bureau van dit blad.

DIVERSEN
Oud-illegaal werker zoekt in de emgeviog van
Utrecht een stukje jachtterrein, liefst met ecndentrck.
Brieven met opgave van pachtprijs onder No. 211
aan het Bureau van dit blad.
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J. SMALLEBRO:EK
Voorz.

van de
Stichting 1940-'4S

DE S TIC,UTING 1940-'45
EN ONZE TAAK

p 13 October 1944 werd te Amsterdam door
de op dat moment bereikbare "illegaliteit"
de Stichting 19-40-'44 in het leven ge•
roepen. Door vertegenwoordigers van een twintigtal verzetsorga01saties - die toenmaals vormden de op verzoek van de Regering in het leven
geroepen "Grote Advies-commissie der ondergrondse groeperingen" (de latere G.A.C.) - werd
een onderhandse acte getekend, waarmee een begin van uitvoering werd gemaakt van een plan,
dat reeds sinds eind 19-43 in allerlei verzetskringen was besproken (het zgn. Plan F.), om o.m. te
geraken tot een organisatie, welke na de bevrijding de zorg op zich zou nemen voor de slacht•
offers van het verzet. Een Bestuur werd benoemd;
het ontving de opdracht om als werkcommissie statuten, organisatie enz. voor
te bereiden, opdat na de bevrijding die, gezien de naam der Stichting 19-40'44, binnen enkele maanden werd verwacht - de zaak direct volop kon starten. De werkcommissie toog aan de arbeid, ontwierp statuten en trof voorbereidende maatregelen, maar, mede tengevolge van de arrestatie van de meerderheid harer leden. moest de eigenlijke
organisatorische opbouw wachten tot na
de volledige bevrijding van het land.
Terstond is toen dan ook het opbouwwerk van de Stichting 1940-'-45 begon•
nen. Dit was niet zo eenvoudig. De vervoersmoeilijkheden ~:aren groot - auto s
·1,,;,aren voor de Stichting. hoewel voortgekomen en steunend op de voormalige
verzetsorganisaties, niet beschikbaar en stagneerden de organisatorische opbouw.
De zo nodige vertrouwensbasis was onvoldoende aanwezig. Een te grote invloed
van het Westen werd gevreesd.
De Stichtingsgedachte leefde echter overal. Comlté's - vaak zonder een bepaald
omlijnde doelstelling - waren in vele
plaatsen reeds gevormd; het Nederland•e
volk was bereid om de slachtoffers van
het verzet zijn financiële bijdrage te leveren. De organisatie voltooide zich. Deze
kon zich in vele plaatsen aansluiten bij
de reeds tot stand gebrachte organisatie
van oud-verzetsmensen (b.v. G.0.I.W.)
- in andere streken vond coördinatie
plaats met hetgeen daar reeds op eigen
initiatief in het Stichtingsverband was
tot stand gekomen. (Limburg, Brabant,
Amersfoort, Apeldoorn enz.).
Reeds was, overeenkomstig de in b,:-zettinpstijd getroffen regeling. in de vergadering der G.A.C. van 27 Juni 1945
de Stichtingsacte verleden, waarbij de
inhoud der statuten werd vastgesteld en
een volledig Hoofdbestuur werd aangewezen.
Dit Hoofdbestuur - voor het grootste
gedeelte gevormd uit representanten der
voormalige verzetsgroeperingen - heeft
de eerste periode de Stichting geleid.
Van den beginne stond vast. dat de bovenbouw der organisatie (het benoemde
Hoofdbestuur) een voorlopige zou zijn.
Zodra de landelijke onderbouw gereed was. zouden
via verkiezingen de verschillende besturen (plaat,
selijk, provinciaal en landelijk) kunnen worden ge.
vormd. Wilde de Stichting vertrouwen genieten,
dan moest er van beneden naar boven, en van boven naar beneden contact bestaan. Het Hoofdbestuur en daarmee het Dagelijks Bestuur mocht niet zweven.
Teneinde het contact met alle delen van het land
te verstevigen werd - vooruitlopend op een her,
ziening der statuten en het ontwerpen van een
huishoudelijk reglement, waarbij de organisatie en
werkwijze der Stichtingsorganen zou worden ge,
regeld - reeds spoedig een interprovinciale adviescommissie ingesteld. Deze Commissie kwam
In de laatste maand11n van 19-45 bijeen en heeft

0

uitstekend gewerkt.
In dit college werd de nieuwe grondslag voor de
constitutie der Stichting gelegd, waardoor zij het
karakter van een onderlinge werkgemeenschap
ging aannemen.
Door trapsgewijze verkiezingen werd ln de eerste
maanden van 1946 een bestuursapparaat opgebouwd - vormende thans 841 plaatselijke (rayon)
besturen, vertegenwoordigd in 15 distrlcts (pro•
vinciale)-besturen, die elk weer een lid van het
Hoofdbestuur aanwijzen.
Er moet steeds naar gestreefd worden, dat in alle
besturen de verschillende in het territoir aanwezige
geestelijke stromingen vertegenwoordigd zijn.
De Stichting is een ·werkgemeensêhap van mede-

laten zich niet gemakkelijk "commanderen" door
b.v. hogere organen in de organisatie. Een zekere
eigengereidheid treffen we nog wel eens aan. En
toch moet bij een "bedrijf' als de Stichting, waar
ongeveer 9 millioen gulden per jaar omgaat, het onkostencijfer is .in vergelijking met andere
soortgelijke instellingen laag -. met name voor
het administratieve gedeelte, een volledig en correct opvolgen der gegeven richtlijnen absolute eis
zijn. De Stichting is verantwoordelijk tegenover de
Overheid en het Nederlandse volk.
De taak van de Stichting is omvangrijk. De reeds
in bezettingstijd geformuleerde doelstelling heeft
in de practijk haar juistheid bewezen. Zij stelt zich
ten doel·
het lenigen der zedelijke, maatschappelijke en
stoffelijke noden van personen of groepen van
personen, die tijdens de Duitse bezetting door
daad of houding tot het binnenlands verzet
hebben bijgedragen, alsmede van hun gezinnen
of nabestaanden, een en ander voor zover zij
de hier bedoelde bijstand behoeven.
(Art. 2 der Statuten).
De hulp kan zijn zedelijk, maatschappe,
lijk of stoffelijk (financiëel). Dit wil tven' ·l niet zeggen, dat een ieder, die door
Jad of houding heeft bijgedragen tot het
,innenlands verzet. financiële bijstaud zal
ontvan9en. Zeer zeker niet. Financiële
bijstand wordt alleen verstrekt, indien de
te lenigen nood een gevolg is van het
verzetswerk; daar moet zijn een oorzakelijk verband tussen de te lenigen nood
enerzijds en het gepresteerde daad- of
boudingsverzet anderzijds. Als regel heeft
de Stichting zich tut dusver beperkt tot
uitkering van noodzakelijk Jevensonder,
houd. In qevallen van materiële schade
- b.v. van roerende goederen, door de
SD weggehaald - wordt veelal met succes bemiddeld bij andere instellingen
(Schade-Enquête-Commissie,
Beheersin•tituut). Ook wordt de Stichting ingeschakeld bij de uitvoering van de rege•
ling, waarbij aan hen. die in verband met
een persoonlijke verzetsdaad of -houding
materiële schade hebben geleden. een
extra-vergoeding toegekend.
Zedelijke en maatschappelijke bijstand
omvat een belangrijk terrein van werk,
zaamheden. Arbeidsbemiddeling, herscholing. rechtsherstel, juridische bijstand,
credietbemiddeling. herstellings- en va•
cantiekampen, kortom algemene hulp aan
Stichtingsgevallen. Met name op dit terrein is veel en dankbnar werk verricht.
Niet vergeten mag worden het regelmatig
bezoek der getroffen gezinnen. De mede,
werkers(sters) en de sociale werkers
(sters) hebben hier wel hun voornaam•
ste taak: het contact tussen de Stichting
en de verzorgde gezinnen.

werkers. De gesalarieerde medewerkers (de func,
tionarissen) zijn full-timers, die bij wijze van spreken dag en nacht in touw zijn voor de Stichting;
zij missen in de Stichting "de beide kiesrechten ...
De Stichting staat en valt echter met de "onge,
salarieerde" medewerkers: zij zijn het cement der
Stichting. Gesalarieerde bestuursleden kent de
Stichting niet; alle bestuurders - van Dagelijks
Bestuurslid tot Plaatselijk Bestuurslid toe, - ver,
richten hun werk geheel belangeloos. Het Is wel,
licht niet overbodig dit nog eens op te merken.
Deze "vrijwilligersorganisatie" heeft, naast haar
voordelen - o.a. belangrijk minder onkosten ook haar nadelen.
Bestuursleden - en met name is dit het geval met
personen, voortgekomen uit de verzetsbeweging -

De verzorging van de nabestaanden van
de verzetsslachtoffers geschiedt door samenwcrkinq van Overheid en particuiier
initiatief (Stichting 1940-'-45 en de
Friese Stichtingen). Zo hebben de ver•
zetsmensen het steeds in de bezettings,
tijd gezien. Elkeen, die het einde van de
verzet~strijd mocht beleven, wist, dat hij
vrijwillig een verplichting aanvaard had
jeaens hen, die hun leven hadden ge•
offerd: de plicht om te zorgen voor ben,
die achterbleven. Dit is de grondslag van het werk
der Stichting 19-40-'-45.
Deze verzorging dient in nationaal verband te ge,
schieden, naar normen, die voor het gehele land
dezelfde zijn. En: draagt elkanders lasten, d.w.z.
Groningen zorgt mee voor Zeeland en Limourg
mee voor Friesland. De streken met de m,·e~te
slachtoffers zijn nog niet altijd de gebieden met
de meeste draagkracht, Het verzet was nationaal
- door welke motieveri ook gedreven - de ver•
zorging zij het ook.
De verzorging zij derhalve niet uitsluitend Stichtingstaak. Dit is reeds al niet mogelijk. omdat
bij Wet de verzorging van de zo zeer gevari,
eerde nood der verzetsslachtoffers niet llitputtend

~

regelen is. Het grootst nuttig effect van het
g eenschappelijk streven van Overheid en parti ier initiatief verwacht de Stichting 19-40-·-45
v~ een taakverdeling, welke aan het particul!er
i · tief, d.i. de Stichting, toestaat de correcties
t ! te passen, die op dit terrein een op objectieve
m· atstaven gevormde, algemene Overheidsmaatre iel, in individuële gevallen steeds zal behoeven.
~1amevens acht de Stichting de voorziening in
p ende opvoeding en vakopleiding van de kind en wegens zijn sterk subjectieve verschillen
e nzeer mett geschikt tot verwezenlijking door
he particulier initiatief.
fit

H
dezer dagen door de Regering ingediende
o ~erp van wet tot "invoering van een buitenoon pensioen voor deelnemers aan het verzet,
Fede voor hun nagelaten betrekkingen", voldoet
•t geheel aan die verlangens. Het zou n.l. on) t zijn als de Stichting in zeer vele gevallen
g wongen zou worden tot belangrijke suppleties
~r te gaan, teneinde de verzetsslachtoffers en
b nabestaanden "binnen redelijke grenzen te
en doen voortleven onder de materiële omst [digheden, waarin zij voorheen verkeerden··.
( em. van Toelichting).
H
wetsontwerp voldoet zeker niet aan hetgeen
o fer de algemene beschouwmgen in de Memorie
v ~ Toelichting wordt medegedeeld. Immers, volg ~s het daar gememoreerde, zou de Regering
d r het wetsontwerp willen bereiken, ,.d~t de
aliden en nabestaanden in de gelegenheid worgesteld binnen redelijke grenzen te blijven leven
'u n vroegere sociale milieu". Het wetsontwerp
in vele gevallen dit doel niet bereiken.

~

Stichting 19i0-·45 -

die nu bijna twee jaar

de verzorging der verzetsslachtoffers en hun na-

be1 taanden op zich beeft genomen en daarom de
vo1 edige verantwoordelijkheid heeft gedragen za zich terzake tot de Staten-Generaal dienen te
den. Dit geschiede beleidvol en alleen op de
is van argumenten. En laten allen, die zich
rongen voelen om bezwaren tegen het wetserp kenbaar te maken, dit doen via het verz gingsinstituut der verzetsslachtt,tfers: de Stich1940-'45 en de Friese Stichtingen.
onderlijk optreden - hoe goed ook bedoeld oor de zaak, die we dienen. funest. Laat eventigheid en zelfbeheersing ons in deze, voor
doel zó belangrijke zaak. geleiden.

In elk geval, 'in welke vorm de V1.>et het Staatsblad
zal bereiken, zal de Stichting 1940-'45 regelm tig een beroep moeten doen op het gehele Ne-

d rlandse volk. Wil de Stichting haar sinds de
be rijding ter hand genomen taak op verantwoorde
wiJ ze blijven voortzetten, dan zal jaarlijks een
b ngrijk bedrag uit particuliere middelen moeten
den bijeengebracht. Gelet op de uitgaven van
ns en op de raming van kosten van het wetserp, zeer zeker een bedrag van twee millioen
jaar.
moet hoofdzakelijk geschieden langs de weg
vaste contribuanten. De medewerkers van
Stichting 1940-'45 zien hier mede hun taak.
re Majesteit de Koningin - Beschermvrouwe
Stichting - heeft het in Haar radiotoespraak
Oudejaarsavond 1946 zo juist gezeg_d:

"En ook gij, oud-illegale werkers, herinnert
gij U voldoende Uw goede voornemens in tijden van grote nood, toen gij Uw kameraden
beloofdet, dat, mocht hun iets overkomen, voor
hun vrouwen en kinderen gezorgd en goed
gezorgd zou worden. Laten wij ons onze ereschuld bewust blijven."
Sticbtingswerk staat en valt met zijn medew 1rkers. De Stichting kan niet leven en werken
bder de oud-medewerkers in het verzet.
H t moest onnodig zijn de mannen en vrouwen
e verzetsstrijd hiervoor op te roepen. Teleurs ling op aJlerlei terrein mag ons nimmer van
roeping en plicht afhouden. Ook wij hadden
k
en vaJJen. Maar jwst omdat wij gespaard
gebleven, hebben wij hier een taak te vervullen.
k voor onze vrijheid hebben onze vrienden het
of er van hun leven gebracht.

~~

N tuurlijk maakt de Stichting fouten, daarvoor
is het mensenwerk. Schenkt de bestuurders echter
v trouwen en komt met Uw opbouwende critiek.
G eft U aan het nationale werk van de Stichting
1 ij0-'45, aan deze bij uitstek nationale organisa ~e. waarin alle geestelijke stromingen van ons
v Ik voor de verwezenlijking van een concreet
o !schreven doel samenwerken. Maak van de
S hting 1940-'45 een zaak van het Nederlandse
k. Dit allu verhoogt de zedelijke volkskracht.

Geeft

"DE ZWERVER"

aan

familie,
vrienden,
buren,
kennissen,
co llega's, e nz.

HOE DE GEDENKBOEKEN
VERDIEND WORDEN!
Er zijn voor de medewerkers van onze administratie enige drukke weken aangebroken.
Nog maar nauwelijks bekomen van de
schrik over de binnenbrand en tengevolge
hiervan mln of meer primitief geïnstalleerd
op ons C.B.-adres in de Nic. Witsenstraat,
spannen zij alle krachten in om de resultaten van onze propaganda-actie te kunnen verwerken.
En of ze het er druk mee hebben!
De telefoon ratelt voortdurend en ook elke
postbestelling levert een reeks van aanvragen voor proefnummers op.
Hierbij blijft het echter niet.
Reeds stroomt een aantal nieuwe abouné's
binnen.
Er was zelfs een zeer ijverig propagandist,
die in eenmaal 22 nieuwe abonné's opgaf.
Wat hij kon, kunt ook gij 1
Nog voordat de maand Mei is ingegaan 't is thans Maandag 28 April - zijn reeds
meer dan honderd nieuwe abonnementen
voor de Mei-actie opgegeven.
HET EERSTE TIENTJE IS DUS VERDIEND 1
De gelukkige winnaar hiervan is de Heer

G. van der Hart, Esmoreltstraat 419 Dl, A'dam.
Onze hartelijke gelukwensen, waarde Zwer·
vervriend
Ruim honderd nieuwe abonné's, reeds voordat de propagandamaand is aangebroken.
Dit resultaat gaat ruimschoots boven onze
verwachtingen.
Dit succes geeft nieuwe moed.
Behalve dat vele onzer lezers adressen opgaven voor het zenden van proefnummers
- waarvan de resultaten thans uiteraard
nog niet zijn te overzien - . zijn er tientallen aanvragen binnengekomen om proefnummers voor eigen gebruik.
Eén onzer lezers schrijft dienaangaande het
volgende
"A.s. Donderdag moet ik naar een
bruiloft in het hoge Noorden. Deze
gelegenheid wil ik meteen aangrijpen,
om ,,De Zwerver" ook daar bekendheid te doen verkrijgen.
In verband met mijn studie kan ik
anders niet veel activiteit ontplooien.
Het gaat mij helemaal niet om een
prijs, - hoewel 't gedenkboek me wel
lokt - maar het is noodzakelijk, dat
ieder weet, wat "De Zwerver" is en
biedt.
Ik lees hem graag. Daarom zal ik
zoveel mogelijk mijn krachten aan de
propaganda wijden.
Is het bezwaarlijk een 20 exemplaren
van het laatste nummer te krijgenî"
Uit d e ze en soortgelijke aanvrage n spreekt
wel heel duidelijk, hoe men zich v oor ons
blad interesseert en met h oeveel liefde m en
zich voor o:nze propaganda-actie wil geven.

't Geeft de redactie te meer de overtuiging,
dat zij alles In het werk moet stellen om
ons blad te laten voortbestaan.
Daarvoor mo et onze propaganda-actie
slagen .
Da arom z a l onze propaganda-actie ook
slagen.
En om dat te bereiken , d ragen w ij allen e en
steentje bij.

AMICE,
j; -

Even moet ik
in haast - een brief~ schrijven, in verband met onze propaganda-actie.
Wij hebben met onze Redactie wekenlang de diverse propaganda-mogelijkheden onder ogen genomen en besproken. Aanvankelijk waren de
meningen over de meest effectieve wijze van
propageren nogal v•deeld. Ver:schillende mogelijkheden zijn onder ogen genomen. Zo zijn er
bijvoorbeeld ideeën naar voren gebracht om te
werken met rBlilfTlhiljetten en advertentie:s. Een
andere keer dachten wij doOl' middel van verkoop
in kiosken of bij de boekhandel iets te bereike,1.
Kortom: in allerlei methodes hebben wij ons verdiept, maar het was niet direct eenvoudig om de
meest juiste wijz.e van propageren te vinden. Teg.:.n
déze methode bestonden bezwaren in verband met
de hoge kosten, géne methode werd verworpen,
omdat men dacht geen resultaat te bereiken.
Eindelijk waren wij het er allemaal over eens,
dat de beste methode bestond in het activeren
van onze eigen Zwerverlezers. Diverse voorbeelden
werden naar voren gebracht van LO-ers en/of KPers, die geheel op eigen initiatief gedurende het
bestaan van ons blad reeds meerdere abonnees
hadden opgegeven.
Uit talloze brieven en opmerkingen aan het adres
van de Redactie is voldoende gebleken met hoeveel instemming ons blad wekelijks weer wordt
nelezen.
&vendien - maar dit vind ik niet het belangrijkste argument - is er geen enkel weekblad,
dat tegen een abonnementsprijs van f 1.50 per
kwartaal een zo goed verwrgde inhoud weet te
geven. Al deze factoren boden naar het inzicht
van de Redactie voldoende waarborg voor het
welslagen van een propaganda-actie in eigen
kring. Eerlijkheidshalve moet ik je zeggen, dat ik
aanvankelijk niet enthousiast was, maar naderhand
door diverse argumenten toch wel volkomen overtuigd ben van het perspectief van deze methode.
En automatisch heb ik de verschillende personen,
die al voortdurend met ,,De Zwerver" hun instemming hadden betuigd, in gedachte even de revue
laten passeren.
Ja, als al deze men.sen nu ook uit daden zouden
doen blijken van hun interesse voor ons blad, ja,
dan zal een actie in eigen kring het grootste re•
sulfaat opleveren.
Onder ons gezegd: Ik heb toen o.m. ook aan jou
gedacht. Herinner je je nog, hoe je mij bij onze
laatste ontmoeting, van je blijdschap over het
wekelijks verschijnen van "De Zwerver" sprak?
Weet je nog, hoe je mij op het hart bond, alles
in het werk te stellen ons blad toch vooral voort
te zetten?

Toen ik je vertelde, dat het moeite genoeg zou
kosten om "De Zwerver" te handhaven, zei je
nog: .,Man, kan ik dan niet:s voor jullie doen?"
Och, over ons gesprek behoef ik niet uitvoerig
meer te zijn. Over dit ge:sprck als wdanig gaat
het mij ook in dit schrijven niet.
Wat ik je eigenlijk alleen wilde schrijven i.$ dit,
dat het mij nu zo verwondert van jou nog geen
aanvrnag van proefnummers ontvangen ~e hebbe'!-.
Ik heb iedere morgen weer naar een brief van ie
uitgezien en iedere morgen weer tevergeefs.
Aanvankelijk dacht ik, dat je ziek was of'naar het
buitenland vertrokken. Maar dit bleek niet het
geval te zijn.
Wie verte/de mij ook weer, dat hij je had zien
lopen? Er moet iets heel bijzonders aan de hand
zijn, anders had je allang om proefnummers geschreven. Het kan natuurlijk zijn. dat je bijna geen
minuutje vrij kan maken om iets voor "De Zwerver" te doen. Maar een lijst met adressen opgeven
voor próe/nummers, dat kan er toch altijd no9
wel vanaf.

Overigens, het staat voor mij vast, dat je er gemakkelijk één uurtje uit kunt breken om wat propaganda voor ons blad te maken.
Het moest even van m'n hart. Je moet het me maar
niet euvel duiden. Het is van zo ontzaglijk groot
belang, dat "De Zwerver" blijft voortbestaan. W0
doen alles wat in on:s vermogen ligt om dit te
bereiken en dan doet het zo goed ook zoveel
medewerking uit de lezenskring te ondervinden.
Zal ik ;e maar een partijtje proefnummer:s toezenden?
Doe je mee?
Ik hoor spoedig iets?
Hartelijke groeten,

FRITS.
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et is ,:oed te herdenken
Wilt U wel geloven, dat ik die tijd en alles, wat
er toen gebeurde, al weer bijna helemaal vergeten ben .... "
.... Zo eindigde een gesprek, dat ik één dezer dagen
bad naar aanleiding van een couranten-publicatie
betreffende de Herdenking op 3 en 5 Mei. Het eindigd~, want wat . moet je daar feitelijk op zeggen.
Dat Je het best Wllt geloven - dat je nog een heleboel meer wilt geloven - en dat je er zelfs niet ver~onderd over bent, dat het helemaal vergeten is,
Ja, dat het zelfs gelukkig is, dat de mens zo spoedig weet te vergelen? Het leven herneemt immers
zijn rech_ten en gaat voort en wij moeten meel Ja,
dat had 1k allemaal kunnen zeggen, maar ik zweeg.
Er zijn nu eenmaal van die dingen, waar je niets
meer op te zeggen hebt, omdat daar heel diep in je
binnen~te iets kriebelt. Iets van teleurstelling, van
ergernis, van opstand. Na twee jaar al bijna hele·
maal vergeten. Nog zijn er vele van onze jongens
niet terug op de plaats, van waar ze vertrokken
nog liggen de sanatoria en rusthuizen vol van lang~
zaam herstellenden, nog hebben de lichamen van
vele dierbaren hun passende rustplaats niet gevonden en worden bij herhaling nieuwe massa-graven
ontdekt - en nu reeds vergeten.
Maar dat kàn nietl - Als je jong bent en durf hebt,
kun je wel eens dwaze dingen doen. Het was niet
allemaal zo principieel en overdacht als we na afloop wel eens trachten te beredeneren en te beweren. Zelfs voor een lege illusie zijn er mensen met
een lach op de lippen de dood ingegaan. Zeker, we
weten het. Het is mogelijk en het is allemaal gebeurd
in de loop der geschiedenis. Maar dit kan niet! Mijn
gevoel zegt me dat en nog meer mijn verstand. Het
was te erg en het duurde te lang en vooral, het
ging te serieus. Laat het waar zijn, dat we er zonder
een jeugdige overmoed en een spontaan élan niet
waren gekomen, maar de mensen, die zich verantwoordelijk wisten voor de anderen, vooral voor de
jongeren onder onze jongens en meisjes hebben
zich wel terdege afgevraagd of het kon ~n of het
mocht - ze hebben gewikt en gewogen - eigen
wensen en verlangens naar de achtergrond gedrongen om toch maar heel zuiver het "ja of neen" te
kunnen zeggen - en vooral God gevraagd om inzicht en licht. Als je daar nog over twijfelen mocht
neem dan ,,De Voorloper" nog maar eens op en lee~
daarin de overval op de Weteringschans. Dat werd
een mislukking naar alle kanten - daar zijn onver~?arbare punten in gebleven, dat bracht leed en
p11n en tranen bij de tientallen, die vielen en achterbleven en toch - als ik even mijn menselijke fantasie mag laten gaan - hebben God en al Zijn Heiligen klaar gestaan om, toen op het teken van het
dodelijk schot hun zielen de hemel binnentrokken,
haar met een ,,Je hebt het goed gedaan" te verwelkomen. De hemelkoren zongen een loflied om zoveel Godsgetrouwheid te midden van een wereld,
die Hem verliet, en de aarde deelde in de overwinning. Want nauwelijks had hun dierbaar bloed, traag
druipend uit hun wonden, de aarde bereikt, of nieuwe wasdom werd haar gegeven. Nieuwe kracht,
nieuwe moed, nieuwe bezieling, nieuwe helpers.
Maar daarom is het ook juist zo goed, om te herdenken.
Ook voor ons zelf en misschien wel Juist voor ons
zelf. Zeker, ze vielen voor allen, dus allen zouden
moeten herdenken. Maar laten we de werkelijkheid
toch ook nu voor ogen houden. 'n Werkelijkheid,
welke zich in deze Herdenkingsdagen zal demonstreren. Zal het goed zijn of nieB
Maar wat doet dat er toe? .,Wij" moeten herdenken.
Ook ik kan niet in de toekomst zien en heb daarom
alleen maar -verwachtingen. Maar zelfs die verwachtingen mogen de grens van de werkelijkheid niet
overschrijden. En kunnen wij verwachten, dat de
rust en stilte van de dood hen zal ontroeren, die
door het lawaai van de strijd niet werden gewekt?
Uit oude vriendschap, die verplichtingen schept en
banden legt, welke zelfs door geen dood worden opgelost. Uit dankbaarheid - voor hun voorbeeld, dat
ons bezielde en hun zorg, die mèt God ons in het
leven liet Maar ook - laten we het maar gerust
erkennen - uit zelfbehoud. Tijd en omstandigheden
beïnvloeden den mens. Ook deze tijd en omstandig·
heden. Ook_ ons. Dat is een tweede werkelijkheid,
welke we niet ontkennen mogen. Het verschil tussen
,,toen" en "nu·:. is niet enkel een abstract begrip, dat
alleen ~aar b11 _,,die anderen" bestaat. Maar ook bij
ons en in ons 1s er veel veranderd. Mogelijk kan
dat niet andeTS. Dat is in de ware zin van het woord:
het leven, dat zijn rechten herneemt. Maar al kan
dat niet anders, ièts anders kan het toch wel.
Of boe zeiden we dat ook al weer in de bezettingstijd: .,Die tijd en die geest van vóór '40 mag nooit
meer terugkomen!"
Dat was een wens - een voornemen - een belijdenis. Toen! En nu .... t
Zij, die vleien, zijn baar trouw gebleven in hun
dood - wij, die leven: herdenken wij ons werken
en hun sterven, opdat we die belijdenis maken tot
een feit in eigen leven.
Rotterdam.
Pastoor VICTOR.
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REGEN
In de nagelaten papieren van Frank, onzen landelijken Sabotage-Commandant,
bevond zich het hierbij afgedrukte schetsje, door hem geschreven, nadat hij
ongeveer half 1943 als onderduiker Bergen op Zoom moest verlaten en met zijn
vriend Peter Zuid door de regenachtige straten van Venray zwierf, op zoek
naar duikplaatsen. Het verblijf in de Peel wekte herinneringen aan het soldaten/even bij hem op, omdat Frank in de Mei-dagen van 1940 als luitenant onder
Kapitein Ninaber van Eyben in de Peel gelegerd was.
De korte, abrubte zinnen zijn kenmerkend voor de figuur van Frank.

Uur na uur: regen.
Venray. Klein oud stadje, miezertggrijs nu, onw~arschijnlijk stil.
Met een vriend: lopen, in de pas,
automaten, soldaten.
Diep gedoken in blauwe regenjassen,
kraag op. Hoofd neer. In de hand de
onvermijdelijke acte-tas.
Een, twee, links, rechts!
Regen.
Zwijgen.
Kijken.
Leveni
Wie weetî
Kijken. Naar je vriend.
Strakke pas, snel, kordaat.
Strak gezicht, starende ogen, grijziggroen.
Staren. Recht vooruit, in de regen.
Denkend!
Of niet denken: alleen maar zijn, alleen maar lopen, in de regen. eindeloos.
Eindeloos,
Neen, Van Schagen, het regent niet op
de bananenschil. Niet op het sigarenpeukje. Niet op den mistroostigen keil·
ner in het deftige café.
Het regent bier, in Venray, alléén
maar op ons. Op twee doodgewone
mannen, in doodgewone jassen, met
doodgewone tassen.
En op een waggel-dik zwart hondje.
Een teefje. Zeer evident. Voortreppend
langs de ruizen, rillend.
Kijk, Van Schagen, jouw regen viel op
allen en alles. Maar niet op jou.
Maar deze regen valt op ons, in dit
onwaarschijnlijk-stille, miezerig-kled·
der-grijze Venray.
Twee mensen. De een: lopen, kijken,
denken. Zacht ironisch, wellicht ook
licht-weemoedig.
De anderî
Ik ken dezen mens haast 20 jaar.
Zoiets noemt men: intiem kennen.
Ik ken hem, zijn vrouw, zijn kinderen.
Ik heb met hem gewerkt. Vele avonden met hem gesproken. Ernstig, mijn
God, vooral ernstig. Men kent dat.
Belangrijker: ik heb vele uren met
hem gezwegen.
06k: met hem gelachen, geschaterd,
gegrijnsd, gegrinnikt.
Met hem gezopen.
Met hem geslapen.
Met hem gespeeld.
Van hem gehouden. Hem gehaat. Verfoeid. Geprezen. Vergeten. Aangevallen. Verdedigd.
Men noemt dat: intiem kennen.
Ik kan zijn reacties wiskunstig zuiver
berekenen.
Ik kan tot op seconden het moment
bepalen, waarop hij een bepaalde
conclusie zal bereiken.
.,Intiem kennen" noemt men zoiets.
En nuî Ik kan niet zeggen, nu, lopend
in Veru-ay, links, rechts, automaat,
soldaat, in die verfoeilijk-grauwe regen öf hij denkt.
Tragisch masker, dat gelaat heet.
Men doet zoiets nu eenmaal niet.
Maar ik zou hem nu bij de arm willen
grijpen, de strakke scander!ng van
zijn passen verbreken.
En dan vragen: .,Mens, wat doe je
nuî Lééf jeî Bèn jeî Denk Jeî
Denk fe aan den levenden God; aan
den stervenden mens; aan Je vrouw; je

kinderen, je etenî
Mens, je moet toch èrgens aan denken. Je kunt toch zó maar niet lopen.
Een, twee, links, rechts, automaat.
soldaat, in dit verfoeilijke nest, in deze
verdoemelijke regen en niets denken
niets voelen. Mens, zèg iets."
'
Ik herhaal: men doet zoiets nu eenmaal niet.
Wat zou het waggel-dikke teefje wel
denkenî
En daarom: zwijgen.
Kijken.
Lopen.
Turen. In de regen.
Eindeloos.
En ellendig worden.
Om te gillen zo ellendig.
Eenzaam. Zó eenzaam.
En dan denken: ça passe 1).
SL Ça passe.
Mais quandî
Ouien sabeî
Ik niet.
God nee, ik niet.
Dat gaat voorbij.
Ja, dat gaat voorbij.
Maar wanneer.
Wie zal het wetent
1)

H

ij woont ergens op de Singel in de hoofdstad.
tussen de Schoorsteenvegerssteeg en de Raam.
steeg. En van z'n kantoor uit kun je de bedrijvigheid zien van de beurtvaarders, die de Singel
tot één grote opslagplaats hebben gemaakt. Ergens
hoog in hetzelfde huis, waar de laatste trap haar einde vindt, woont een kunstschilder. En eigenlijk zou
je verwachten, dat de raadselachtige figuur van het
kantoortje op de eerste verdieping ook een bohémien
is. Maar nee, hij schijnt er een verzekeringskantoor
op na te houden.

De Financiën en de Regering

Er liggen dan ook een paar nummers van verzekerings"
bladen op het tafeltje. En de zaak schijnt goed be ...
klant te zijn ook. Want regelmatig moet de bewoner
z'n hoofd door het luikje steken, omdat er weer be-zoek voor hem is. Doch vreemd is h'et wel, dat de
meeste bezoekers niet het nummer kennen van zijn
huis, maar altijd met vage aanduidingen komen als: de
eerste groene deur naast de fietsenstalling.

~-., .

Er wandelt een Katholiek priester naar binnen, van
wien men zeker niet zal verwachten, dat hij belangstelling voor een levensverzekeringspolis heeft. Als
hij, boven gekomen, zijn capuchon terugslaat en er
150 bonkaarten uit te voorschijn komen, zal de juiste
betekenis van het verzekeringskantoor u helder worden. Het is een illegaal adres. En de bewoner, die
thans de naam Berger, of gemeenzaam Toontje
draagt, was in het normale leven een hooggeplaatst
ambtenaar van het Departement van Onderwijs, Kun ...
sten en Wetenschappen. Als ge hem goed aanziet en
het voorrecht hebt regelmatig de Politiebladen te
kunnen raadplegen, dan zult ge u herinneren, dat dit-zelfde gezicht u nog niet zo lang geleden daarin heeft
aangezien.

,.Is dit alles dan geen Staatstaak?"
Hoevelen vragen dit niet dagelijks. Ja, de Regering heeft een
taak, een plicht tegenover de slachtoffers van het verzet. Wij
verwachten ook een wettelijke pensioenregeling op korte termijn.
Het ontwerp is immers pas bij de kamer ingediend. Maar er
zijn twee fabeltjes, die eens en voorgoed de wereld uit moeten.
Het ene: dat het Rijk zich tot nu toe aan de verzetsweduwen
niets gelegen liet liggen. Het is in een vorige bijdrage reeds
opgemerkt: van de 8 tot 9 millioen, die de Stichting jaarlijks
nodig heeft, komt naar raming zeven millioen uit 's Rijks schatkist, in de vorm van een crediet, dat de Stichting wordt" toege.staan, zolang de wettelijke regeling nog niet gereed is. Maar
ook dit Rijksgeld wordt door de Stichting uitbetaald. En daarmee
zijn wij meteen aan het andere fabeltje: áls de regering zijn plicht
deed, zou de Stichting niet behoeven te bestaan en zou de
weduwe niet van de liefdadigheid behoeven te leven. Zo ligt
de zaak niet. Staat of geen Staat, het Nederlandse volk heeft
een plicht tegenover hen, die vielen. En die plicht dient nagekomen. De leden van àe Stichtingsgemeenschap hebben een belofte gedaan jegens hun makkers jn het verzet: .,wij zorgen voor
je vrouw en kinderen". En die belofte dient ingelost. Als het
pensioen voor weduwen en wezen tot de laatste cent door het
Rijk wordt gedragen, is er nog een verzorging, een morele, een
maatschappelijke, die door de Stichting moet worden uitgevoerd. En ook dat kost geld. Geen tientallen millioenen, maar
we-! duizenden.
·
Van de bevrijding tot 30 April 1946 (einde eerste boekjaar),
werd door het Hoofdbestuur van de Stichting besteed voor arbeidsbemiddeling (2.000,---- , voor opleiding van deskundige verzorgers f 2.600,-. Geen grote bedragen, maar noodzakelijke kosten. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Maar bovendien, en
dat kost meer, geen wettelijke regeling zal kunnen voorzien in
de eisen, die over tien of vijftien jaar voor de opleiding van de
kinderen gesteld zullen worden. Als dan, naar gebleken bekwaamheid, beslist moet worden tussen landbouwschool, ambachtsschool, M.T.S. of Universiteit, dan zal de Stichting over
de middelen moeten beschikken, om de gegeven belofte na te
komen~ ,,wees voor je kinderen niet bezorgd". En dat zal vele
millioenen kosten.
Vandaar, dat er, met een wettelijke pensioenregeling, toch par"
ticuliere hulp nodig blijft. Het zijn weer de cijfers, die bewijzen, dat h'et Nederlandse volk tot nu toe niet in gebreke bleef:
tot 30 April 1946 ontving de Stichting aan giften enz. (waaronder f 500.000,- van H.M. de Koningin) f 13.300.000,-.
Daarnaast f 50.000,.- aan contributies. Sinds 1 Mei 1946 tot eind
Februari 1947 opnieuw aan giften f 5.900.000,.- en aan contri"
buties f 326.000,..-.
Als alle toegezegde contributies in 1947 worden geïnd, mogen
wij daaruit f 600.000,---- verwachten.
Maar daarmee zijn wij er niet.

f

Toontje Berger is er één uit het grote leger der gezochten. Dies is hij geen ambtenaar meer van een
Departement, doch soldaat in het leger der schaduwen.
Het is 15 Juli 1943. En er is weer bezoek op de vrijgezellenwoning aan de Singel. Een jonge Baron heeft
twee nieuwe relaties voor Toontje meegebracht, een
fabrikant en een provinciaal leider van de L.O., Teus
uit Zuidholland. Toontje heeft vele contacten in het
land, welke hem regelmatig van bonkaarten voorzien
en hij heeft er evenveel, die ze gaarne van hem be.trekken. Wederzijds is men verheugd over de nieuwe
relaties, welke hier gelegd kunnen worden. En bo"
vendien: Toontje is een gul gastheer, al leeft hij zeer
sober. Een kaal ,. kantoor, een fles melk, een paar
broodjes met een stukje worst, daar doet hij het mee.
Mogen z'n Belgische sigaretten minder in de smaak
vallen, het vloeibaar goud, dat hij vandaag in de
glazen schenkt, doet dat des te beter. Er zijn spijkers met koppen geslagen. De LO~man kan valse
puntjes leveren en Toontje heeft contacten genoeg
in het land, die hem daarop de bonkaarten willen
brengen. Om te beginnen wil hij er -..:1000 voor z'n rekening nemen.
'
Als daarop geen glas gedronken mag worden kan h'et
beter bestoft tot na de oorlog in de kast blijven staan.
Een wonderlijke figuur, die Toontje. Ik schrijf dat
nu maar zo: Toontje. Maar niemand zegt dat direct
zonder meer. Want Toontje is een ...... heer, in de
volle betekenis van het woord, een man, die iets betekent in het leven, één waar je tegenop ziet.

2.000.000 in 1947

Het Hoofdbestuur van de Stichting 1940----1945 heeft zich ten
doel g~teld, in 1947 f 2.000.000,.- bijeen te brengen. Voldoening
over het in vorige jaren bereikte, kan hiervoor slechts een aan-sparing zijn. Een generatie lang zal de Stichting moeten voort-werken. Vandaar deze taak voor dit jaar.

Maar hoe;>
Het mag nog eens herhaald worden, dat de Stichting zich in het
openbaar over het door haar gevoerde beheer wenst te ver"
antwoorden. Vandaar bovenstaande cijfers, die gegeven worden
in het volste vertrouwen, dat ons volk zal blijven beseffen, dat
het mee moet blijven helpen. Tijdens het tekenen vau. de felici"
tatie-registers bij de geboorte van prinses Marijke werd de eer-. .ste
.
f 90.000,- van 1947 bijeen gebracht. In de Mei-dagen van dit
jaar zal opnieuw een beroep op de Nederlanders gedaan wor"
den. Door het heffen van een toeslag op bus- en tramkaartjes, .
door het werven van contribuanten in honderden plaatsen in Nederland, door het vragen van bijdragen voor, op en na de her-denking van de bevrijding. Door de verkoop van landkaarten
van Nederland, waarop vijf oorlogsjaren in beeld zijn gebracht,
enz., enz.

Op het oorlogspad
Natuurlijk zijn het niet een paar mensen, die dit werk kunnen
verrichten; ieder die in h:et verzet pal heeft gestaan, zal mee
erop uit moeten in de Meidagen van dit jaar. De besturen van
de Stichting, in elke plaats van ons land, rekenen op U.
Dus wapen U; op het oorlogspad!

•

Het gesprek komt op het lot der ongelukkigen, die in
handen van de SD vallen. Want dagelijks zijn er in
het werk, die gegrepen worden. Toontje kan er van
meespreken. Hij heeft zijn huis in de Residentie moeten prijsgeven, omdat de Moffen hem op de hielen
zaten. Hij woonde daar met zijn moeder en twee zusters. Toen de SD kwam om hem te arresteren, doch
hem gevlogen vond, wilden ze zijn moeder meenemen
als gijzelaarster. Zijn beide zusters protesteerden daar"
tegen echter en boden aan haar plaats in te nemen.
Ze hebben dan ook enkele maanden in het Oranjehotel doorgebracht en uit dankbaarheid heeft Toontje
voor ieder van haar een zilveren broche laten vervaardigen, met de inscriptie: ,.In dankbare herinnering van Toon - Voor Vaderland, moeder en broer."
Zo'n sieraad is wel iets, dat hem ligt. Toontje houdt
van sieraden. Aan zijn handen prijken dan ook ettelijke
ringen. Een enkele sierspeld getuigt mede daarvan,
terwijl een lichte parfumlucht dit nog accentueert. Hij
is beslist kunstzinnig. Daarvan kan zijn bovenbuurman, de kunstschilder, getuigen. Met belangstellin9
neemt hij altijd kennis van zijn werk en hij heeft er
ook reeds enkele van zijn doeken gekocht. Doch ook
op literair en muzikaal gebied is hij niet zonder gaven.

TOO.NTJEBERGER

EEN UIT HE1
DER GEZOCI
Antoon Petrus Paulus Schweigman werd de 29e
Juni 1893 te Leeuwarden geboren. Zijn liefde ging
uit naar het onderwijs. Hij haalde zijn diploma's
aan de R..K. Kweekschool te Oudenlosch, werkte
geruime tijd in de practijk aan de opvoeding der
jeugd, om daarna verbonden te worden aan het
Departement van Onderwijs. Zijn hele persoon kon
hij echter pas goed inzetten tijdens de bezetting.
Bewust nam hij de risico's, aan de tegenstand van
den bezetter verbonden. Onder verschillende namen heeft hij gewerkt; de meest bekende is wel:
Toon Berger. Doch zijn achternaam veranderde
hij dikwijls met kleine nuances, als Borg, van
Bergen e.d. Zijn huis was een toevluchtsoord voot"
onderduikers, doch na de inval in d~ zomer van
1943 werd het gesloten.
·
In diezelfde zomer legt Toontje tal van Katholieke
contacten, welke later zich bij de L.O. aansluiten.
Daarb(i zijn Arnhem, Velp, Doesburq, Dieren. de
Steeg en andere plaatsen. Deze contacten brengt
hij meestal tot stand via de Katholiek<> geestelijk...
heid, waarmede hij zeer veel connecties heeft. Pater
Campman te Velp is dan in het Oosten des lands
een verzamelcentrale, waar bonkaarten en p.b.'s uit
het Noorden, Oosten en Zuiden bijeengebracht

HET LEGER D1
ln 't donker uur, met stil gebaar.
Bewust van 't grijpende gevaar,
En boordevol van vaste wil
Zijn plicht te doen .....- zo God het wil,
Zo trokken z' op en vochten,
Het leger der gezochten.

Door d' overmacht temeer geveld,
Ontrukt, beroofd, bedreigd, gekweld,
Gedood, onteerd, tot as verbrand,
Zo was 't in 't vrije Nederland.
Toen trokken z' op en vochten,
Het leger der gezochten.
Hun legers groeiden tot een macht;
Het onrecht wekte op tot kracht,
Tot offerdaad, tot offermoed,
Tot offeren van goed en bloed.
Zo trokken z' op en vochten,
Het leger der gezochten.
Hun legers telden rang noch stand.
't Verschil viel weg, slechts éne band

Verbond hen allen, groot en klein.
Zij wilden dienen, redders zijn.
Zo trokken z' op en vochten,
Het leger der gezochten.

En als deze dag de gedachte aan al die van huis en
haard verdrevenen weer bij hem boven komt, dan
wil hij zijn diepste gevoelens daarover in dichtmaat
neerschrijven.
,,Ik heb een idee", zegt hij, .. maar weet het nog niet
precies. I½, denk echter, dat ik het je straks wel kan
voorlezen.

Zijn bolle, blozende, maar haast vrouwelijk zachte ge.zicht, licht van een ongekend vuur, wordt onverzet.telijk als van den verbeten strijder, vastbesloten de
strijd tot het bittere einde vol te houden.
Zo wordt het lied geboren, dat het diepste innerlijk
van eiken verzetsman, die het las, ontroerde. Zo
wordt het lied geboren, dat het lied van de strijd, het
lied van het geloof in de overwinning wordt. Weldra
zal het, in het verborgen gedicht, ook in het verbor-gen gedrukt en gelezen worden, in duizenden exem.plaren. Het wordt Uw lied en mijn lied. Omdat zijn
geest de uwe en de mijne is.

Hij schrijft nu en dan wat, leest het nog eens over.
gaat even met z'n onafscheidelijk hondje naar buiten.
komt weer terug en, terwijl hij met de ene hand de
kachelpook grijpt en het hondje onder de andere arm
knelt, declameert hij zijn lied:
,,Het leger der gezochten".

Voor Schweigman, want dit was zijn werkelijke naam.
in Den Haag moest onderduiken, greep hij reeds elke
kans, welke zich voordeed om den bezetter afbreuk
te doen. Aanvankelijk was hij één der voormannen
van de Ned. Unie, doch al spoedig begreep hij, dat
het verzet niet lijdelijk, doch actief moest zijn. Reeds
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worden, welke een of tweemaal per distributiepe . .
riode naar Amsterdam worden overgebracht.
In de tijd, dat het contact met de L.O. steviger
werd, nam Toontje de taak op zich zoveel in zijn
vermogen was de Distributiekantoren te bezoeken
en het afgeven van bonkaarten op echte en valse
inlegvelbonnen (puntjes) te stimuleren.
Op 13 Juni 1944 liep hij, met tientallen anderen,
in de val, welke de SD op het contactadres uan
de PBS aan de Nieuwe Zijdsvoorbur:gwal te Am . .
sterdam, had opgesteld. Na enige tijd op de We . .
teringschans te zijn opgesloten geweest, werd hij
naar Vught getransporteerd, gin,q irt de Septem . .
ber. . dagen op transport naar Oraniënburg, ver"
volgens naar Bergen . . Belsen en Fargen a.d. Weser,
waar hij in April 1945 overleed.

ER GEZOCHTEN
En _velen vielen om hen heen -

-

Hun rijen sloten weer ineen.
En steeds opnieuw en onverstoord
Wérd 's vijands macht'ge druk verstoord.
Zo trokken z' op en vochten,
Het leger der gezochten.
Al duurd' de strijd nog maanden lang,
Al werd het om hen heen zo bang,
Al zagen zij geen uitkomst meer,
Toch waagden zij hun leven weer.
Zo trokken z' op en vochten,
Het leger der gezochten.
Eens zullen zij den vijand slaan!
Eens breekt de dag der zege aan!
Eens heeft hun voorste liniestrijd
Hun land van vijanden bevrijd.
Dan jub'len zij, die vochten,
Het leger der gezochten.

Na de arrestatie van een groot aan"
tal medewerkers, toen het besluit ge"
nomen was: Ondanks alles, we gaan
voort!

vroeg in 1943 legt bij contacten in het land, waardoor
hij over bonkaarten kan beschikken ten bate van de
vervolgden, die men door broodroof denkt mm w te
maken. In Pater Campman uit Velp vindt hij een
zeer actief medewerker, doch ook in Brabant en d·
ders in den lande zet hij zijn fuiken uit. Ook Pastoor
Victor betrekt reeds in het voorjaar van 1943 bonkaarten van hem.
Doch de SD komt hem op het spoor.
Hij moet Den Haag verlaten en vlucht naar ~e pas"
torie van Victor in Rotterdam. Daarna is hij ~en
poos bij de zuster van Victor in huis. Vervolgen:;
neemt hij zijn intrek. in het verzekeringskantoortje aan
de Singel in de hoofdstad. Eens, in de zomi>r van
1943, is hij weer op bezoek in Rotterdam geweest,
doch zijn gastvrouw raadt hem, omdat hij zo sterk
gezocht wordt, niet naar het Rotterdamse station, doch
met de tram naar Schiedam te gaan en vandaar te
vertrekken. Zo ontkomt hij, want later blijkt, dat, zo"

wel op het DP als Maas. . station posten staan om hem
te grijpen.
Belangrijk is ook de rol, die Toontje speelde in het
bijeen brengen van de Katholieke en Protestantse il.legale werkers in de L.O. Een week na het boven ge"
schetste onderhoud in Amsterdam, n.l. op 21 Juli, wordt
reeds een vergadering in Veenendaal belegd, waar
Toontje en de Haas namrns de Katholieken aanwezig
zijn en men reeds tot zekere overeenstemming komt.
Later komen beiden ook op een Beursvergadering in
Den Bosch en wordt in Rotterdam een bijeenkomst
gehouden, waar o.a. Ambrosius en Kapelaan Naus
voor het Katholieke Zuiden, de Haas en Fernhout
voor het Noorden aanwezig zijn. Voor het Katho . .
lieke deel van Rotterdam waren daar verder Victor
en Karel.
Bij dergelijke gelegenheden was Toontje op zijn best.
Hij had er slag van de mensen tot elkaar te brengen,
h'ad een grote overtuigingskracht, doch kon zichzelf
niet binden aan een bepaalde organisatorische taak
in het geheel. Daardoor heeft hij ook nooit een vaste
plaats in de organisatie gehad. Als er moeilijkheden
waren haalde men er Toontje dikwijls bij. Dan kon hij
een principieel betoog houden over naastenliefde, eer
en cultuur, waar de twistenden stil bij werden. Dies
droeg hij ook enige tijd de erenaam: de olieman. La"
ter droeg Van Tuyl die naam, doch toen had dat een
andere betekenis. Ook het contact met de grote SD
AP. . groep van De Boer uit Haarlem kwam door zijn
toedoen tot stand.
In alle opzichten was hij een volkomen "vrij gevoch.ten" werker. Zijn werk droeg een sterk impulsief ka-rakter. Vandaag sjouwde h'ij in een kamerjas in zijn
kantoortje rond, zich onledig houdend met vervalsin-gen, om de volgende dag van vroeg tot laat door het
land te sjouwen. En zo gebeurde het, dat meh hem
weer zag opduiken, waar hij allerminst verwacht werd.
En waar men hem zocht, vond men hem juist niet.
Zeer zeker had hij een enigszins romantische inslag.
Hij bezigde altijd veelbetekende wachtwoorden en be.paalde klopseinen.
Toontje is een goed vriend, een minzaam mens, een
hoofse figuur.
Een aardig voorbeeld daarvan.
Toontje en Teus koesteren grote bewondering voor
elkaar, zien elk voor zich in den ander den man, die
alles weet en alles kan. Waar nog bij komt, dat Teus
groot respect heeft voor de hoge positie, welke Toon"
tje eens bekleedde aan het Departement, dat ook de
bescheiden salarissen regelt van schoolse paedagogen,
zoals Teus eens was.
Derhalve gebruikt Teus in zijn gesprekken het praedicaat "mijnheer", wanneer hij vol adoratie tot Toontje het woord richt.
"Mijnheer", zo zegt Teus eens tot zijn gastheer, ,,zou
ik mij even mogen verwijderen?"
Toontje, één en al ijver om Teus terwil1e te zijn, komt
overeind en noodt: ,.Zal ik u even wijzen?".
Teus: .,Gaarne, mag ik u dan maar volgen?"
Bedrijvig loopt Toontje met z'n kleine pasjes voorop
naar het binnenplaatsje en overvloeiend van voorkomendheid, opent hij de deur van het gezocht~ vertrekje.
Dan rept hij zich terug, bedenkt zich halverwegey
keert op z'n schreden terug. klopt op de deur, waar.achter Teus zich bevindt en roept: ,,Zegt U voortaan
maar Toontje, hoor." Waarop Teus, zeer verrast en
bovenmate verheugd, doch in lichte consternatie. uitroept: ,.Als 't u blieft, mijnheer Toontje".
Om aJle argwaan te voorkomen, verhuist Toontje
later van de eerste naar een volgende verdieping.
Daar speelt zich eens een kostelijk tafereel af. Als
Femhout hem komt bezoeken. staat Toontje radeloos
op straat. Hij heeft z'n sleutelbos in de kamer laten
liggen en de d_eur is in 't slot gevallen. Hij kan er
niet meer in. En op zijn tafel liggen honderden bonkaarten te wachten op de liefhebbers.
Er is juirt een glazenwasser aan het werk en Pernhout raadt hem dezen man de opdracht te geven na;ir
binnen te gaan en de deur te ontsluiten.
Aldus geschiedt. De glazenwasser verdwijnt in het
kantoortje en opent even later de deur........ zonder
iets ç:tezien te hebben van de kostbare last. welke op
de schrijftafel lag.
M;:rnr dat benauwde ogenblikje heugde Toontje r.og
lang.
Evenals de tijd, toen hij in een onbewaakt ogenblik
zijn gebit had ingeslikt. Gelukkig kwam dit weer op
natuurlijke wijze terug.
Ook op de Singel Iaat de SD Toontje niet met rust.
Enkele malen wordt er een inval gedaan, doch juist
als hij niet aanwezig is. Dan slaat hij zijn tenten op
in het Zuiden van de stad.
Opnieuw is "de Gezochtè" ontkomen aan de mazen
van het net. Doch het net slaat toe over dezen vrij"
heidlievenden mens, wanneer hij het 't minst ver-wacht. Toontje heeft zelf zijn sporen op het gebied
van de vervalsingen verdiend. In het voorjaar van
1944 heeft hij regelmatig contact met de PBS van
Lex. Zo komt ook hij argeloos op de 13e Juni naar het
contactadres van de PBS aan de N .Z. Voorburgwa],
waar hij met vele anderen wordt gearresteerd .
Als de mislukte overval op de gevangenis aan de
Weteringschans plaats vindt, zit ook Toontje Berger

in één der cellen. Hij hoort het leger optrekken, de gezochten, die de gegrepenen willen bevrijden. Doch de
bevrijding klopt niet aan de deur van zijn cel.
Dan volgen de maanden in de SD~barak in Vught.
En hier is deze kleine man in vele opzichten het mid-delpun t. Velen houden hem voor een geestelijke, om"
dat hij in zijn gesprekken zo buitengewoon grote kennis van geestelijke zaken toont. Hij is het, die alles
doet om de twij felmoedigen op te beuren, die de lei.ding néemt bij het kweken van een werkelijke gemeen-schapsgedachte. Hij houdt lezingen over de groot"
Nederlandse poëzie, die van diepgaande kennis ge"
tuigen. Een zangkoortje ontstaat onder zijn leiding,
dat de stemming op peil houdt. De limericks, die hij
maakt, tintelen van humor. Hij maakt velen het zijn
hier dragelijk.
Er zijn n.l. behalve zwarthandelaren ook velen, die,
hoewel geen iUegaal werker zijnde, voor een kleinig-heid tegen de lamp gelopen zijn. Tot hen zegt hij:
"Heus, niemand zit hier onschuldig. Jullie hebben iets
gedaan, dat niet mocht van de Duitsers. Dus is het
vanzelfsprekend, dat je hier zit. Ik heb niets gedaan.
Maar omdat ik niets gedaan heb, verdien ik het ook
hier te zitten. Want als je niets gedaan hebt, dat is
nog veel erger".
Met een vooraanstaand Communist, een overtuigd
Atheïst, heeft hij dagenlange gesprekken, die dezen
mens wel niet overtuigen, maar toch een geheel ander
beeld van den gelovigen Katholiek geven. Ze hebben
felle discussies over den Sovjet, maar de wederzijdse
waardering blijft. En nu nog spreekt deze man met
grote bewondering over Schweigmann, over wien hij
eerst na zijn dood vernam, dat het geen geestelijke
was.
En in de Duitse kampen, welke na September zijn
deel werden, was het niet anders. Als kostbaar aandenken bewaart zijn familie talrijke brieven van vrienden, die hij daar maakte. Allen getuigen van zijn ga·
ven om temidden van depressie en inzinking optimis,
tisch te blijven. Hij kende het apostolaat van de vrolijkheid. In het geheim organiseerde hij ter afleiding
vele culturele bijeenkomsten, bracht priesters bij de
stervenden en bewaarde zelfs (wie za] zeggen met
hoeveel levensgevaar) de H. Ziekenolie. Eind Maart
1945 werd zijn gezondheidstoestand zeer wankel. Toen
hij kort daarop met een transport van Bergen Bel~
sen naar Fargen vertrok, was het ieder duidelijk, dat
dit zijn einde zou worden. Vermoedelijk is hij daar
begin April overleden.
De bevrijding heeft hij niet meer mogen smaken, deze
gezochte uit het grote leger. Maar God heeft hem gezocht en gevonden e'n uit de rij der strijders geroepen
tot "Zijn leger der verlosten".
Laten we God voor zijn leven danken en Hem bidd~J.li
voor de verwerkelijking van zijn ideaal:
Een eensgezind en Godvrezend vaderland.
AD.

Duizenden slachtoffers van razzia's
heeft zij met haar papieren uit de
handen van den overweldiger gered.
En honderden strijders op het binnenlandse front, die bij ontdekking vaal
ter dood verwezen waren, hebben hun
leven aan het stille werk van de F.C.
te danken.
K. NOREL

Stuurt "Den Vijand Wederstaan" naar
onze militairen in Indië.
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BEZINNING
N

U _moet U mij niet kwalijk nemen, als
ik in deze brief dingen zeg, die ik al
eens eerder gezegd heb. De Redactie
van De Zwerver heeft mij opgedragen om
in het herdenkingsnummer iets te schrijven
en als U nu even bij mij In mijn studeerkamer kon kijken, zou U zien, dat mijn
bureau bezaaid ligt met geschreven vellen '
papier. Ik heb al bladzijden vol geschreven en telkens begin ik weer opnieuw en
het wil maar niet lukken. Ik wil praten, in
de eerste plaats met de achtergeblevenen.
Zij zien terug . .. .
Er is heel wat gebeurd. Dat het soms zo
moeilijk zou zijn, hadden ze toch niet kunnen denken, maar vooral niet, dat mensen
het hen zo moeilijk zouden kunnen maken.
Zij horen Sfreken ~ver de "illegalen" op
een toon, die hen pijn doet. Zij beluisteren
miskenning van het werk van man, vrouw
of kind. Met een medelijdend lachje wordt
over dit werk gesproken .... En dat is maar
niet de eerste de beste,. . . . soms eigen
predikant, eigen geestelijke eigen familielid.
•

Soms vooraanstaande mensen. Men kropt
zijn verdriet op en de vraag dringt zich
~terk op: Zijn wij idealisten geweesH En
ineens, daar ligt "Den vijand wederstaan"
op tafel.
Ze lezen het ene stuk na het andere en ze
genieten. Ja, dat Is het, dat was het. Zo
was het mooi. Men leeft zich weer in verleden tijden. Men zegt tegen zichzelf, wat
hen ik toch een dwaas, dat ik zo In de put
zit en me zo laat ontmoedigen. Je mocht
toch niet anders.
Ja dat was het, .,Den vijand wederstaan".
~l die _verhalen laten je weer den vijand
zien. Het was het Duitse volk, het was het
Nazidom, het satanisme. Men zag het monster, ja een monster was het, terrein rul·
men, hoe langer hoe meer. Hij strekte zijn
klauwen uit naar onze kinderen. En toen
werd er iets wakker.
Deze vijand moest wederstaan worden. God
wilde het. Koste wat het kost. En men ging
aan 't werk. Men ging zonder schroom
verder. Steeds verder, want de vijand ging
verder. Zijn aanvallen werden niet alleen
a!geslagen, maar men zocht hem op. Men
gmg van het deJensief in het offensief
De vijand strek\e de hand uit naar ~nze
kinderen. En dat heeft juist onze vrouwen
wakker gemaakt.
Ik heb de brieven gelezen van tientallen
vrouwen en mannen, die "Den vijand wederstaan" aangeboden hadden gekregen.
Deze brieven zijn meestal van vrouwen. En
dan merk ~k in veel brieven deze vraag
op: Is, gezien de tegenwoordige toestand,
ons offer wel gerechtvaardigd geweesH
Hadden wij zoveel op het spel mogen zetten? Velen hebben, nadat zij dit verzetsboek
gelezen hebben, gezegd: Ja, het moest. Ja,
het moest. En de tegenwoordige toestand in
ons land is hiermede in s trijd. Deze zegt
ons alleen, dat we veel en veel ~eer had-
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den moeten doen. We zien helaas, dat het
nationaal-socialisme niet zijn duizenden
maar_ ~ijn tienduizenden verslagen heeft'.
Relat1v1s~e en opportunisme vieren hoogtij.
Materialisme en egoïsme beheersen ons
volk. Het zuivere rechts-, vrijheids- en ge·
zagsbegrip, hebben een diepe deuk gekregen: Wij hebben lang niet genoeg gedaan.
Er 1s veel gered, maar door slapheid van
de aangewezen leiders, veel verloren gegaan. Hebt U het verslag van Sobibar ge·
lezenî
Hebben wij onze plicht tegenover de Joden
gedaanî
Neen .... en nogmaals neen. Laten wij niet
met onze goedkope verontschuldigingen
aan komen dragen. Ze moeten voor God
bestaan kunnen. Het spijt me, dat ik niet
meer heb gedaan. God vergeve het ons.
Onze liefde was zo klein.
Wat nu .... We gaan het derde jaar van
de bevrijding in. In het derde jaar moet
het parool zijn: Uitzuivering. Ik versta er
toch iets anders onder, dan zuivering. Het
gaat mij hier niet om mensen, maar om
beginselen. Jongens, bestudeer de beginselen van het nationaal-socialisme even.
Men heeft dat niet gedaan in 1940 en de
gevolgen zijn vreselijk geweest.
Men zag de gevaren van Arbeidsdienst en
verdere nazi-propaganda niet. Als men te·
gen bepaalde mensen vandaag zegt, dat ze
geïnfecteerd zijn door de nazi-beginselen,
dan worden ze kwaad. Maar de verschijnselen van deze ziekte komen in alle rangen
en standen voor.
~en kan geru.s t zeggen, zonder overdrij·
ving, dat een groot deel van ons volk niet
immuun is gebleken. Jongens, vergeet' niet:
De strijd was een beginselstrijd.
Een beginsel maak je niet, maar wordt je
door God gegeven. Wie zijn beginsel verloochent, verloochent het leven.
Een beginsel is een van God gegeven startpunt van actie. Wie van hieruit begint, komt
zeker bij het doelpunt.
Liefde tot God en medemens :was het uitgangspunt. God boven alles en de naaste
om Godswil.
Het nationaal-socialisme ging uit van den
mens en nog eens den mens. De autonome
mens, die van geen vaste wetten wil weten. Het historisme van vandaag loopt uit
in dezelfde bedding. Het miskent God en
dientengevolge den mens. Het loopt uit op
vernietiging van de vrijheid, het gezag en
voert tot despotisme en slavernij.
Dat de anderen het niet begrijpen is hen
te vergeven, maar dat ik vandaag zei dat
oud-illegale werkers, die toch wel wisten,
waarom het ging, nu ook nog mee gaan
doen met die afbraak, is wel heel erg. Mensen studeert, bestudeert bij het licht van de
Bijbel, wat die Duitsers ons wilden geven,
en wijst dan ook af, al lijkt het nog zo mooi,
wat stoelt op dezelfde wortel. Zuivert mee
uit, wat hier geïmporteerd werd. Gij zijt
daartoe de aangewezen mensen. We gaan
door en wij winnen. Ja, wij winnen. De
ogen gaan open ....
Troost U, ze zijn niet tevergeefs gestorven.
Een beginselstrijd wordt nooit tevergeefs
gevoerd. Zo'n strijd is altijd de offers
waard, die ervoor gebracht zijn.

*
Raad aan onderwijzers. Gebruikt de laatste
schooldag voor de vacantle, en leest een
stuk voor uit "Den Vijand Wederstaan".
Maar leest het eerst zelf.

*
Raad aan rekeninghouders. Pakt op 3 Mei
Uw giroboekîe en schrijft op rekening van
de Stichting 1940-'45 een bedrag over van

*
Raad aan niet-rekeninghouders. Koopt een
blanco girobiljet of postwissel en doe het·
zelfde.

*
Raad aan bezitters van geblokkeerde gelden. Schrijft het over op Giro Nr. 1 9 4 o 4 s
en het is gedeblokkeerd.

Raad aan allen: Gedenkt de daden van
de gevallenen. En bidt voor de nabestaan•
den. Wanneer ge dit alles doet, is 3 Mei
voor U en voor velen een gelukkige dag.
Ik hoop op 3 Mei en volgende dagen een
stroom van girobiljetten bij de Stichting
1940-'45 binnen te zien komen.
Ik informeer. Toon Uw dankbaarheid.

•
Jongens in Indië. Weest kerels van sta•
vast. Komt terug met opgericht hoofd. Je
hebt de Gids bij jullie. Gebruikt hem.
.Wij bidden veel voor jullie.

*
Wij denken op 3 Mei ook aan de gevallenen uit de geallieerde legers. Zij s tierven
voor onze vrijheid. God sterke hun familie.

*
Wij buigen in dankbaarheid ons hoofd en
loven God, dat Hij ons helden gaf, bezield
met de offergeest van Jezus Christus.
Niet in het hebben ligt het geluk, maar in
het geven.

*
Wij hebben op de Landdag in Zeist beloofd,
dat wij "onze doden" zullen gedenken, niet
alleen door monumenten en kransen, maar
ook door daden.
Hoorn.

FRITS DE ZWERVER.

DENK BIJ UW PROPAGANDA-ACTIE
MET "DE ZWERVER" AAN DE

VOLGENDE CATEGORIE!N:

Personen, die op welke wijze ook, een
aandeel in het verzet hebben gehad
(raadpleegt o.m. BS-lijsten).
Ex-onderduikers.
Personen, bij wie onderduikers gehuis•
vest zijn geweest.
Ex-politieke gevangenen.
SlachtoUers van de oorlog.
Verzorgingsgevallen van de Stichting
1940-'45.

Contribuanten van deze Stichting.
G ·--en van gesneuvelden uit de
oorlogsjaren.
Poli' ie-, distributie-, gemeente- en rijks·
ambtenaren.
Geestelijken.
Onderwijspersoneel.
Jeugdleiders.

-

- -

~

-

---

EEN LEVEND MONUMENT

I

"De Zwerver" van deze week staat
in het teken van de herdenking. Naast
hetgeen hierover reeds door andere
medewerkers is opgemerkt, is het
overbodig in deze bijdrage nogmaals
uitvoerig bij dit onderwerp stil te
staan.
Het is goed te herdenkén. Het heeft
ook zijn grote waarde monumenten op
te richten, als een herdenking aan de
jaren van oorlog en verzetsstrijd.
Zulke monumenten hebben onze volle
sympathie.
Het zou echter van armoede getuigen, wanneer de dank en waardering
zich tot deze monumenten zo1Jden beperken.
Er is tegenover onze gesneuvelden een
groter ereschuld in te lossen dan alleen d.m.v. op te richten monumenten.
Dat men zich ook van deze ereschuld
bewust wordt, bewijst hetgeen w ij
ontlenen aan het in "Strijdend Nederland" gepubliceerde verslag van de
gemeenteraad van Kampen.
In deze raadsvergadering, - Woensdag 23 April j.l. kwam n.l. een
voorstel van B. en W. aan de orde,
het stadserf 19 te verpachten aan den
21-jarigen Jan Post, zoon van den gesneuvelden K.P.-er, Marinus Post.
Ongetwijfeld zullen B. en W. van Kampen zich, alvorens met dit voorstel
te berde te komen, bezig gehouden
hebben met de vraag of het goed is
de verantwoordelijkheid voor een
groot Kampereilandbedrijf in handen
te leggen van een zo jongen boer als
dezen Jan Post. Maar hij heeft stoere
schouders en het pleit voor hem, dat
het voorstel in deze vergadering werd
behandeld; het pleit nog meer voor
hem dat het voorstel ook door de
Kamper-raad zonder hoofdelijke stemming werd aangenomen.
De geest die hieruit spreekt, is ons
lief. Het komt voort uit het besef, dat
Kampen een morele plicht heeft je·
gens het gezin van Marinus Post. Dit
gezin heeft vrijwillig veel geofferd in
de strijd tegen de dragers van het
Nationaal-Socialisme, de Duitsers.
De vlammen, die uit de boerderij van
de familie Post sloegen, nadat de vader had moeten vluchten en de moeder met de jongens in gevangenschap
werd gevoerd, vernietigden een bedrijf, dat met hard werken en zorgen
was opgebouwd. De vader kwam niet
terug, de wilde onvervaarde Geus,
die met zijn knokploeg en zijn Bijbel
voor geen Mof benauwd was.
Dat het gemeentebestuur van Kampen
het gezin Post deze kans heeft geboden op een stadserf, waar het werk
van den vader kan worden voortgezet,
is ons meer waard dan welke pië·
teitvolle herdenking ook.
Op de plaats, waar Marinus Post met
een aantal gevangenen uit de Wete·
rlngschans, in Alkmaar werd neergeschoten, staat thans een eenvoudig
monument, a ls hulde van de bevolking.
Dit besluit van de Kamper gemeenteraad is de hulde van Kampen en h e t
erf van Jan Post op het Kampereiland,
is het levend gedenkteken van Kam-

pen.
De Kamper gemeenschap heeft hiermede een ereschuld ingelost aan de·
fa.m!l!e Post
Het moge strekken tot een voorbeeld.

,.FRITS".

Kwijnend hart vol droefenis,
Dat wars van alle vreugde is,
Verhe~ zich tot een stil gebed
In duisternis vol vuile smet.
't

*
Het volgt de somb're zieledrang;
Het krimpt van pijn en voelt zich bang
Om waJ er komen gaat •.. ••
De dood door lust en haat I

*

HIER VELDE
'T DUITSE ZWAARD
) k weet een weiland langs een stil kanaal
waar ochtendmist rondhangt
en in het dom-banaal
gescharrel van wat schapen
niets verteld
van wat gebeurde op dit tamme veld.
Alleen een schuur - geblakerd en verbrand
als duizenden in verwoest Nederland
staat daar als teken.
Volk, het is voorbij,
maar twaalf vielen en daarbij was bij
Wij schreven dit in Juni 1945. En bijna twee jaar lang
scheen ons dat genoeg. Toen was de verbrande schuur
een nette noodwoning geworden. Er was alleen nog een
muur met de gaten der kogels erin - deel van een puin•
hoop -.
Niet meer voldoende om te melden en voor het nageslacht vast te houden, dat de Duitsers hier 12 mensen
vermoordden. Zeven verzetsmensen en vijf burgers uit de
buurt. Er moest iets meer komen. Een kruis of een een•
voudig gedenkteken.
Maar hoe? Geld ervoor bij elkaar bedelen wilden we niet.
Het zou ook schade doen aan "De Stichting". Iets Laten
maken door vreemden, die slechts uit verhalen wisten, wat
zich hier had afgespeeld? Die er niets van doorvoeld of
doorleden hadden?
We besloten het zelf te doen.
En toen was het verder een kwestie van "relaties" en
"organiseren", juist als in bezettingstijd. De plaatselijke
architect maakte een eenvoudig ontwerp, dat wij allen konden "mee-denken·· en "mee-voelen". Hij kreeg de leiding.
Drie middagen werd er gegraven en zoden gestoken, door
ied~r. dii: lielp~n kon en htlpen wilde. Een v01:: ons hakte
letters in de muur. Een ander kapte uit een eikenboom het
zwaard. Het Duitse zwaard, dat doodde en "kruis" werd
voor hem die ogen had om te zien. Een derde gaf de
beplanting. Stenen waren er genoeg. De buurt hielp. Er
werden nooit vermoede talenten ontdekt voor stenen leggen
en afmetingen vaststellen.
Zo bouwden wij samen ons herdenkingsteken. In een stille,
wat weemoedige stemming, als een man, die Zaterdags in
2:ljn tuintje werkt. Elke steen werd met liefde gelegd. En
elke schep grond was ter ere van hen, die wij herdachten,
voor hen en hun strijd.
En samen bouwend beleefden we weer voor enkele middagen de eenheid, die verloren ging.
13 April in de vroegte, twee Jaar oa de stervensmorgen,
werd het ingewijd. Samen met de mensen uit de buurt, die
zo zeer geleden hadden. Met alle oude vrienden van vroe•
ger. Met wat bloemen en een eenvoudige toespraak.
Nu staat daar, voor ons en ons nageslacht, ons gedenk•
teken. Geen deftige commissies hebben er over vergaderd.
Geen hoge hoeden zijn er voor uit de kast gehaald. Onze
handen bouwden het en onze ogen zien het - met liefde
en voldoening.
Waarom ik dit schrijf? Om alle kameraden uit het verzet,
die ook zo iets willen, te zeggen: doe het zelf! Onder de
bezetting kon alles. Waarom nu niet? Laat het geld aan de
Stichting en de mooie dure ontwerpen op de tekentafel en
bouw samen iets van ons. Dat daardoor eerst recht voor
hen wordt. Voor hen die vielen.
GERARD - Heerde.

Zie, 's vijands hand maakt zich gereed;
De helden, neen, er komt geen kreet
Geperst uit hunne borst.
Slechts vuur"ge hoop en levensdorst

*
Spreekt uit hun doffe ogen.
0 God, kunt Gij gedogen
Dat dit onrecht zegeviert:
d'U hatend' vijand kwelt en tiert?

*
Gij
En
De
Zij

zijt in Uw verbond getrouw
dekt met liefde hunne rouw.
vijand schende Uw gebod:
leggen in Uw hand hun lot.

*
Is Uwe zaak waarvoor zy staan
En nimmer hen dcx:t ondergaan.
Geen vijand, die het kan, zo snel
Hun ziel te storten in de hel.
't

*
Zingt dan, o helden, voor gij sterH
Hem lof. Al zijt gij'rllêr onterfd,
God heeH Uw plaafs gereed,
Als erfenis voor 't aardse leed,

PRINS BERNHARD
onthult monument
Woénsdag 7 Mei a.s., des middags te half
drie zal Z.K.H. Prins Bernhard op de derde
Algemene

Begraafplaats

"Tolsteeg" aan

het Houtenschepad te Utrecht. een grafmonument onthullen, opgericht door de Binnenlandse strijdkrachten te Utrecht, ter ere
van de nagedachtenis dergenen, die vielen in
de uren van de bevrijding.

~
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ADVERTENTIES

INUCETINGEN VERSCJIAFFEN?

•
GBBN VLE.BS EN GBBN VIS.
Het ee.rate walvisvlees Js in Engeland op tafel verschtnen.
ledereto is htt u over eens dat het uitstekend sma~kt. On.geveer als biefstuk, en In ieder geval ten enenmale niet als
vis. De deftige "Times" wijde « een (voor dit blad nogal
humoristlscbj boofdarlikel aan: « zijn twte moeilijkheden:
1e moet walvisvlees bij den vishandelaar of bij den slager
worden verkocht? 2e moet het met een vlees-- of met een
vismes gegeten worde.n1
Walvis Is geen nieuw voedingsmiddel. In den jare 1351
stond walvis op het ntt·nu van Eduard den Zwarten Prins
en bet vuscheen een bruilofumaaltijd van Hendrik de Vierde
(In het Jaar 1103). Zouden wij nog dit jaar 1n on:e broodjtSwin.kels etn broodjt•walvfs kunnen eten?

(Kompas).
Het is dus geen vis en geen vlees. Het schijnt in
ieder geval wel gauw tegen te staan, want de
beursspeculanten hebben er letterlijk mee "in hun
maag•· gezeten.
DUITSB SPOORWBGBN.

•

Vóór de oodog buat Du,taland 800.000 SP<)Orwagons. daarna
had hel er 230.000. Sinds bel einde van de oorlog zijn van
dit laatste aantal tr ongeveer 50.000 a(ge:,~aUen wegens oohctstclban: slijtage, terwijl er 30.000 op oo.naspeurlijkt WiJ?t
:1jn vudwenen.

(Manchester Guardian).
De Duitse spoorwegen zijn blijkbaar minder hardleers dan de Duitsers. Ze hebben van ons tenminste
het "onderduiken" geleerd.

•

ZAAK TBGEN RAUTBR IN BBHANDBLlNG.
In opdracht van den procurtur-1!,caal bij bei 8ij:onder Gerechtshof te '•·Gravenhage is door de Haagse P.R.A. in
behandeling genomen de :aak contra Hans Rauter, tijdens
de Duitse beietting van Nederland generaal du Waffen
S.S. en höbere S.S.- und Poli:ei-Führer. Het hoofd van de
nchercbe van de P.R.A. vu:oekt diegenert in N«terland,
bij w,e tijdens cle ben<tmg meubilair werd weggehaald. om•
dat zij hun radio niet hadden ingeleverd. zich schriftelijk
In vetbfodi.ng re will~n .stellen met zijo bureau. La.age
Voorbo11t 13. Kamer 61.

(De Nieuwe Nederlander
Als de zaak-Rauter op deze wijze behandeld wordt,
voorzien wc, dat bij hier nog wel een jubileum kan
vieren. Of wil men controleren of er onder het
meubilair van zijn cel nog geroofde goederen zijn?

•

DB MOPPEN KONDEN HBT BBTBR l
Volgens berichten uil Gealli«rdc bron hebben 10 gevaarli/ke S.S." ers. waarondtr ernstige oorlogsmi,dadigers. kans
ge.zien uit ten gevaogenkamp te ontvluchten. De kerels wist~ de beschikking te krijgen over te.n Amerjkaao5e vratht.auto en slaagdtn enn. daarmee dt prikkeldraad-verspetrlng
van het kamp omvtr te rijden. Ot Oostenrijkse waehttn
scbote.n wel op hen. maar konden dt vJucbt niet verhinderen.
Me.n motst ,.,oor zulk wtrk wat oud--gevangene.n uit de
kampen gebruiken. Dit wtt.., wel ho• de S.S. in zijn go•d•
dagen dat opknapte!

IDc Kroniek).
,.Bei uns ist alles viel grosz<!r'' geldt blijkbaar nog
steeds voor de Heimat. In Nederland gaat het in
het klein, bij onze Oosterburen in 't groot. In elk
geval betekent het weer een aanmerkelijke ontlasting voor de rechterlijke.- macht.

818 Jan Hoogstad, wonende
Geervlietstraat 42 a, Rot,
terdam, geb. 17 Mei '14, ~
tenger postuur, lang ong.
1.70 M., donkerblond haar,
blauwe ogen, litteken aan
zijn schedel, werd 10 November 1944 bij razzia's te
Rotterdam opgepakt en m. "'
duizenden medeslachtoffers
n. Duitsland gevoerd, zag
kans vandaar te vluchten,
maar werd in Gelderland
opnieuw gepakt en naar
kamp Amersfoort gevoerd. Op 12 Febr. '45
van Amersfoort op transport gesteld met vermoedelijke bestemming Neuengamme en nadien niets meer vernomen.
819 Machiel J. Jansen te Middelburg. geb. 28
November 1921, student T.H. Delft, werd
half Juni 1944 in Den Bos.:h gearr. en naar
het concentratiekamp te Vught vervoerd. Na
20 Augustus 1944 werd niets meer van hem
vernomen.
820 Johannes Gerardus Mijn•
lieff, geb. 2 Aug. 1917 te
Hilversum. lengte: J.80 M.,
blond baar, blauwe ogen,
stevig gebouwd, ongeh.
Destijds woonachtig: Anna van Saxenstr. 28. Den
Haag; op 7 Augustus "H
uit Den Haag vertrokken,
teneinde zich naar Frankrijk te begeven. Nooit meer
iets vernomen.

~

821 Frits Frohn, geb. 14-7-'22,
gevangen genomen en naar
Vught vervoerd van 13
Aug. 1943-6 September
1944 (Dolle Dinsdag). Op
transport n. Oranlënburg.
Op 16 Oct. 1944 n. Neuengamme. Pl.m. 15 Maart
1945 naar Bergen-Belsen
(dit niet zeker). Nummer
in Vught: P. 260, Block
20-21. later 12. Nummer in
Oraniënburg tussen 9963799737. Adres luidde: Arubastraat 3. Amsterdam.

Ja, maar ook een
verstandig bruidje.
Want ze heeft gezorgd
voor
een paar degelijke, wit gelakte ledikanten met soepel veerende
ondermatras.
Natuurlijk
schreef ze naar Vanderveen. Dat was Immers het
vertrouwde adres van haar
moeder en van honderden
andere ervaren huisvrouwen uit het geheele land!
Hebt U trouwplannen?
Schrijf dan ook eens over
ledikanten aan Vanderveen.

Te huur of te koop GEVRAAGD een goed lopende
rijwielstalling, waarbij geen vakdiploma nodig is.
Br. aan G. VERSCHOOR. Kinheimstr. 30, Alkmaar.
Friese boerenjongen uit illegaal gezin, oud 26 jaar,
zoekt correspondentie met een flink meisje uit een
getroffen gezin, leeftijd 20-25 jaar.
Br.: S.J.3.9, Post Bakkeveen.
Te koop aangeboden:
goed beklante zaak in gas-, wateraanleg- en electr.
art. met werkplaats en woning te Haarlem.
Zeer geschikt voor jong gezin.
Brieven onder No. 225 Bureau van dit blad.

822 Hans Friedrich Hörn, geboren 25 Oct. 1912 te
Kiel. Heeft 27 Maart '43
dienst moeten nemen en
van hem zelf niets meer
gehoord. Zit waarschijnlijk in Rusland gevangen.

PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN
(prij, f 0./0 p. m.m.)

..

.,Prachtige Bijverdiensten"
voor oud-LO- en KP-ers, die vooruit willen.
Studio Lelox te Geldrop vraagt voor geheel Nederland
plaatselijke vertegenwoordigers of agenten, welke op
provisie-basis willen gaan werken. Vakkennis niet
vereist. Wel goede wil. Inlichtingen en sollicitaties
met foto (ret.) aan STUDIO LELOX-GELDROP,
Afd. Personeel, Eindhovenseweg 8. Tel. 453. K 4903.
Oud-illegaal werker in Overijssel. R.K. en 24 jaar
oud, thans werkzaam bij de Politie (PRA) wenst van
betrekking te veranderen. Opleiding: 3-jarige MULO,
boekhouden en typen. In het bezit van rijbewijs A
en B met eigen motor. Uitstekend psycho-techoisch
rapport en prima referenties. Liefst vertegenwoortiiger
bij goed ingevoerde firma in Oosten, Noorden en of
Zuiden van ons land.
Brieven onder No. 220 Bureau van dit blad.

Ondergetekende geeft hierbij op all abonaé van "De Zwerver".
Naam:
Adres:
Gemeente:
Het abonnementsgeld wordt betaald:

i MEI~ACTIE

Fa. B. H. VANDERVEEN
Kruisstraat 13, ASSEN
Tel. 2583

PSALM 33.
Hiermede stellen wij U ervan in kennis, dat het stoffelijk overschot van onzen innig geliefclen Man en
Vader
JAN VAN DER SLOOT (Jan 33)
die op 6 November 1944 op 33-jarige leeftijd werd
gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte, 2 Met a.s.
tussen 14 en 15 uur door ons ter aarde wordt besteld
op het Eregrafhof te Overveen.
De rouwdienst vindt plaats in de Begijnhofkapel aan
het Begijnhof te Haarlem.
Verzoeke geen bloemen of toespraken .
Delft, 25 April 1947.
J. de Wittstraat 33.
Namens de familie,
Wed. A. J. v. d. SLOOT-VAN MEESEN
en kinderen.

DIVERSEN

In de nacht van 7 November 1941 werd een Engelse bommenwerper, bij een luchtaanval op Keulen, neergeschoten bij St. Truiden (St. Trono)
België. De vier leden der bemanning werden hierbij gedood. Onder hen bevond zich Sgt. Vlieger
G. A. Me. Garvey uit Belfast. R.A.F. Nr. 969452.
De vliegers zijn begraven op het kerkhof te St.
Truiden (graven nr. 11-14).
Wie kan hierover inlichtingen verstrekken? Ook
ooggetuigenverslagen over het neerschieten van
de bommenwerper en de begrafenis van de beman,
ning worden zeer op prijs gesteld.
Brieven aan: Piet Klaassen, Spieringweg 103, Vijfhuizen, H aarlemmermeer (Holland).

8RU1Dn

BOUDEWIJN VAN DEN BERGH (Henk Brand)
en
MARIA MARGARETHA WILLEMSEN
hopen D.V. Woensdag 14 Mei a.s. in het huwelijk te
treden, des namiddags 2 uur ten stadhuize, waarna de
kerkelijke bevestiging zal plaats vinden door den
WelEerw. Heer Ds. B. Richters in de Geref. Kerk te
Weesp om 2.30 uur.
Weesp. 23 April 1947.
Kerkstraat 17.
Prinses Beatrixlaan 8.
Toekomstig adres: Stationsstraat 29, Tiel.
Gelegenheid tot feliciteren na afloop van de trouwplechtigheid in de Sociëteit van hotel "De Roskam"',
Buitenveer, Weesp, van 4-5 uur n.m.

Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na een
langdurig lijden, mijn geliefde Echtgenoot,
FRANCISCUS JACOBUS VAN MELZEN
in de ouderdom van 48 jaren.
Uit aller naam,
G. H. VAN MELZEN-GROOTVELT.
Utrecht, 24 April 1947.
Amsterdamsestraatweg 197 bis.
Liever geen bezoek.
De crematie heeft plaats gehad op Maandag 28
April j.l.

WIE KAN HELPEN?

~~Lw<~ue1;9
~

FAMILIE--ADVERTENTIES
(pr/Ja f 0./0 p. m.mJ

*

per giro
per postwissel
bij aanbieding van een kwitanlie•).
Handtekening:

1

•) Doorhalen, wat nie.t wordt verlangd.

Naam:
- Adres:
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-
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Weekblad
der LO-LKP-Stichting
LANDELIJK~ ORGANISATIE VOOR HULP
LoH• n11mmen 10 cent

DE WEG TERUG
nlangs heb ik nog eens gelezen het boek
van Remarque ,.Der Weg zurück". Zoals
de meeste lezers weten, beschrijft dit
boek de terugkeer van de Duitse soldaten na
de oorlog van 1914---1918, met alle moeilijkheden en conflicten daarmede verbonden.
Ofschoon ik het boek vroeger, voor mijn doen,
goed gelezen had, trof mij nu op een geheel
nieuwe wijze de geweldige moeilijkheid van,
deze mensen om zich weer te voegen in de
gewone burgermaatschappij.
Onwillekeurig gingen m'n gedachten naar ons
elgen land en ik dacht aan vele groepen, die
ook losgeslagen, zijn teruggekeerd in ons
land, in hun dorp of stad, hun gezin en werk.
Ik schrijf met opzet "vele groepen"; wij moeten ons wachten voor verenging van ons be
wustzijn en noem daarom allereerst hen aai
wie wij gewoonlijk niet iedere dag denken
Dan denk ik allereerst aan hen, die terugkwamen uit Indië. Bijna altijd is de terugkeer naar
Holland voor hen moeilijk, zij zijn er aan
ontgroeid. Maar nu - na de oorlog - was het
dubbel zwaar; schier allen hadden enige jaren gezeten in een kamp, zonder enige communicatie met de buitenwereld en terugge·
komen in hun eigen Indische omgeving vinden
zij alles verwoest en onveilig. In plaats van
te kunnen werken aan de opbouw van hun
vertrouwde omgeving, moeten zij terug naar
Holland, om daar als vreemdeling te verkeren, zonder woning, geduld in het huis, waar
zij een kamer hebben, wachtende op de dingen, die gebeuren; vol heimwee naar Indië;
vol vrees over de toekomst.
Degene, die wel eens met deze mensen in aanraking komt, weet hoe ongelooflijk moeilijk
deze mensen het hebben. Zij lijden geestelijk
zeer diep, al breekt dit lijden slechts hier en
daar een enkele keer naar buiten.
Ik denk in de tweede plaats aan hen, die
weerkeerden uit Duitsland.
Zonder een oordeel te gaan vellen over motief of oorzaak van het verblijf aldaar, kunnen wij zeggen, dat velen van hen bij hun
terugkomst geen thuis hebben gevonden.
Het huis verwoest, het gezin kapotgeslagen,
de werkkring bezet door een ander.
Door hun verblijf in concentratiekamp of fabriek hebben zij de ergste oorlogstijd niet
meegemaakt, begrijpen niets van de mentaliteit van velen en zo staan zij losgeslagen In
deze tijd. ,.M'n man wordt nooit de oude, hij
is eigenlijk altijd afwezig," zei een vrouw
onlangs.
In de derde plaats denk ik aan de politieke delinquenten. Daar men· onder deze mensen de
grootst mogelijke verschillen in houding aantreft, ga "ik hier niet nader op in. Wie met deze
mensen in aanraking komt, weet echter, dat
een bepaald gedeelte totaal en totaal ontwricht is door schuld, teleurstelling en angst.
Zeker is, dat deze groep zo goed mogelijk
wordt opgevangen en er voor hen meer wordt
gedaan dan voor welke groep ook.
Nu tenslotte de ex-illegalen.
Het best·
van het weekblad der LO-LKPStlchting wijst er reeds op, dat er velen zijn,
die de weg terug niet hebben kunnen vinden
en afleg,.,,en.
Wanneer velen zich afvragen, wat doet nu
zo'n ,,blad" eigenlijk, wanneer ook vele oudillegalen het "onzin" vinden, ligt daarin een
te goedkoop oordeel. Al hebben verschillenden wel de weg terug gevonden, er zijn er
oog velen die, hoewel met een vaste woonplaats, toch ,,zwerven".
Het is ook niet voor niets, dat dit blad heet
.,De Zwerver".
Wij moeten zeggen, dat het grootste gedeelte
• van ons volk niet begrepen heeft, d at de ver-

0

Ds. A. A. KOOLHAAS
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zetsmensen een weg terug moesten afleggen,
dat men niet begrepen heeft, }loe zwaar deze
weg was.
Immers voor iedere losgeslagen groep is de
weg terug moeilijk, maar voor hen wel in het
bijzonder.
Ik bedoel nu de mensen van het actieve verzet. Niet alsof het andere verzet "minder" zou
zijn geweest, of van minder moed zou getuigen. Iedereen die enigszins op de hoogte
is, weet wel beter. Er is nu eenmaal verschil
in aanleg en karakter. Den een ligt het verzet met de actieve daad, de ander verricht
daden van ongelooflijke moed en volharding
in het meer passieve verzet. Wij mogen niet
een bepaalde vorm van verzet gaan verheerli!ken.
Voor de mensen van het actieve verzet is het
moeilijk de weg terug te vinden, omdat zij,
los van allerlei verbanden waarin zij pasten
en thuisbehoorden (b.v. gezin, werkkring),
r aanden of jarenlang een totaal ander en
nieuw be,'. cran hebben geleid. In dar nieuwe
b ~-,ta an · "!)ben zij een band gevonden van
grote vastheid, die uitging in vastheid boven
b wen alle ander~ verbanden van vroeger
Dit kwam door allerlei oorzaak. Men was b.v.
vrijwillig bij elkaar gekomen; het was niet
zo, dat men noodgedwongen in het schuitje
zat en nu maar varen moest; neen men was
in zekere zin iedere dag vrij om he~n te gaan.
Daarnaast kan genoemd worden deze factor,
dat het verzet "actief" was, verzet met gemeenschappelijke daden. waar de één voor
den ander verantwoordelijk was, en dit in het
aangezicht van de dood.
Deze verbondenheid onder elkaar was voor
velen een bevrijding, een opluchting, men
wist niet, dat er zo iets bestond.

Dat reizigersbestaan van ons c.D.K.,
sjouwend met volle koffers en valse
papieren, sporend naar de uithoeken
van ons land, waar de KP-ers hun
slag hadden geslagen, soms enkele
uren achter de S,D. aan om de ge·
kraakte bult weg te slepen . . .•.
G, SPANHAAK.
Er is maar één oordeel:
Voortreffelijk!
Er is maar één zorg:
Bijna uitverkocht!

Na de oorlog Is deze bevrijding omgeslagen
in een diepe teleurstelling, niet alleen door
de houding van ons volk in haar geheel, maar
ook door de houdlnq van verschillende llle·
galen zelf.
Wij mogen ook niet vergeten, dat velen in de
oorlogstijd de gelegenheid kregen om zich te
geven. Immers er was meer dan een hang
naar avontuur en gevaar!
Achter dat alles zat, dat zij diep leden door
de wereld, waarin zij leefden. Zij waren beu
van al het schipperen. Dat had men nu al zo
lang gedaan.
In de oorlogstijd konden zij het kwaad aanpakken, zoals dat In een geordende maatschappij onmogelijk was.
De oorzaak van alle ellende balde zich samen
in het Nationaal-Socialisme.
Nu konden zij tenminste aan de slag.
Zn streden samen, mensen van allerlei levensovertuigingen, maar één hierin, dat men leed
aan de werkelijkheid.
De een dacht over de oorzaak van het leed
heel anders dan een ander. Wanneer op een
stil ogenblik, of vlak voor een beslissing men
zich rekenschap gaf van eigen standpunt en
dit ook vertelde, bleken er de grootst moge•
Ujke verschillen te zijn.
Toch was men hierin één, dat men wist: het
kwaad moet concreet aangepakt worden
Daarom is voor hen deze na-oorlogse tijd zo
moeilijk.
A!lereerst is het gevaar niet meer op één concreet punt te zien als een samenbindende factor. Daardoor valt men nu uiteen.
Door de verschillende kijk op de oorzaak van
het kwaad gaat men nu weer verschillende
wegen.
Wanneer er nog verscheidene groepen zijn in
ons land, die toch nog in tact zijn gebleven,
dan is het vaak de band met het verleden,
die hen samenhoudt, daarom wordt er dan
grotendeels alleen gesproken over het . verl~den of over de houding van de regenng m
het heden ten aanzien van vraagstukken samenhangende met bezetting_
Het is een smalle strook, waarover men het
eens is, die steeds smaller wordt.
Toch leeft er in ieder mens, diep verborgen,
de gedachte, dat er iets nieuws komt, tets
heel nieuws. Deze gedachte is in de oorlog
verlevendigd.
Zo zijn er verwathtingen gewekt en gevor~d,
die niet In vervulling zijn gegaan. Als Christen zeg ik: Men heeft de wederkomst van
Christus verwisseld met de terugkomst van
de Koningin.
Wat wij mogen verwachten op de dag van
Christus' wederkomst, hebben wij verwacht
op de dag van de terugkomst van de Koningin,
Daarom leven wij nu te veel in de herinnering, Daarom is de meeste verzetslitteratuur
blijven steken in de anecdoten, het vertellen
van verhalen uit de bezettingstijd, e.v. een
overval op een gevangenis, het opbreken van
een spoorweg, het opblazen van een brug,
àe overval op een gemeentehuis. Men leeft
meer in herinnering dan in verwachting.
Hoezeer velen nu ook worden tezamen gedreven door het misverstand, dat er heerst
ten aanzien van de waarde van het verzet,
hoezeer er ook moellijkheden, misverstanden,
achteruitstellingen zijn, wij mogen ons niet
laten drijven om alleen achterom te zien.
Nu de weg-terug van het verzet naar de
maatschappij zo moeilijk is, mogen wij ons
niet laten verleiden om te capituleren en de
, weg van het vreemde heden te gaan afleggen in onze gedachten naar de goede-ouwetijd van het verzet.
Op deze wijze is de weg-terug erg gevaarlijk.
Eigenlijk gaat het niet om de weg terug, maar
de weg-vooruit. Dat de weg-vooruit zo moeilijk is komt door het feit, dat er zo weinig
verwachting is.
Niet de moeil"kheden bepalen onze moed,
maar de verwachting.
Echte verwachting houdt ons staande en houdt
ons op de weg-vooruit

Mcmumenten in JVeCWtland
Ons volk is geen volk voor monumenten.
Plechtigheden, die het Franse volk tot een
betoon van eerbied of van grote geestdrift
br~ngen, die de Engelsen een fijne beleving
van de nationale traditie geven, zij wekken
onze belangstelling over het algemeen slechts
als er iets interessant bij te beleven is en
anders vinden we zoiets vrij vervelend.
Ik zal nooit vergeten, dat ik in het Bois de
Compiègne bij de beroemde spoorwagon
stond, waarin de wapenstilstand 1918 gesloten werd. Hier en daar liepen groepjes
mensen. die met de voor de situatie nodige
ernst zich een indruk verschaften van de
omgeving. Daar nadert een groepje mensen.
Met armen gesticulerend, jassen slepend achter hen aan over de grond, hoeden achter
op het hoofd. druk gebaar met zakdoeken .
over warme gezichten, vrolijk geschreeuw
over en weer. Er was niet veel fantasie nodig om te veronderstellen, dat dit Nederlanders waren. Zij kwamen nieuwsgierig
snuffelen aan dit vredesmonument.
Die Nederlandse hoedanigheid heeft haar
oorzaken natuurlijk. maar ik zal niet zover
gaan om ze op te sommen.
Eén ervan is belangrijk en dunkt mij vrij .
duidelijk. Ons naaste verleden kende weinig momenten, die met zin in een monument
verbeeld konden worden. Daardoor mede
kon het gevoel voor monumenten, in onze
generatie nauwelijks gekweekt worden.
Wij hebben natuurlijk wel enkele monumenten, maar 1813 ligt ver weg en nog verder
weg voor ons, omdat onze zin voor eigen
historie maar matig is, ook tegenover onszelf
en ons voorgeslacht staan we zeer critisch.
Van Heutz is een man. waar men tegenwoordig alleen over mag fluisteren. Enz.
Ergens hebben wij een pracht monument
staan. Het is het standbeeld van Christiaan
d~ Wet, op de eenzame wijde vlakte van de
hoge Veluwe. Hoog staat hij daar, sterk en
eenzaam. Hij doet denken aan Mozes. Beiden konden eenzaam zijn onder de mensen,

•

omdat zij een verborgen omgang met God
hadden. Voor dat monument zou ik eens in
't jaar een plechtigheid mee willen m:iken,
maar dan ook alleen, net als de Wet. En de
gehele plechtigheid zou moeten bestaan uit
zwijgen en stilstaan. Want dan gaat de Wet
spreken van geloof en vrijheid en dan gaat
de verte achter hem fluisteren over onbestemde verlangens en over geheimen, waar
we altijd weer naar willen grijpen. Zo wordt
een standbeeld een monument.

Maar ik dwaal af. Thans hebben wij iets
beleefd. Ons volk heeft een ramp beleefd
en in die ramp zichzelf gesterkt. Nu kunnen
wij iets gedenken en in monumenten verbeelden. Ons lijden en strijden.
Maar dit moet gaaf gehouden worden. Op
twee punten. 't Monument moet gaaf zijn
en het gedenken bij het monument moet gaaf
zijn. Dat is een moeilijke opgave voor mensen, die aan al deze zaken ontwend zijn.
Ik wil mij in dit artikel tot het eerste beperken.
Het is duidelijk, dat maar weinigen in staat
zijn om een ontwerp voor een monument te
beoordelen. Het prijzenswaardig enthousiasme van velen onzer vrienden houdt dus
wel terdege het gevaar in van overijlde of
onoordeelkundige besluiten. Daarom moeten
zij de wijsheid betrachten zich goed te laten
voorlichten en het probleem goed te laten bezinken, alvorens een besluit te nemen.
Aan de andere kant moeten vanwege de over.
heid maatregelen genomen worden om het
particulier initiatief te leiden en om een zekere evenwichtigheid te bewaren in aantal
en plaatsing der monumenten. Daarnaast is
controle op de ontwerpen. ten aanzien van
onze aesthetische en symbolische kwaliteiten
dringend nodig.
Ik wil thans wat nader ingaan op de wijze,
waarop men in Nederland het monumentenprobleem meent te moeten oplossen. Daarbij
is het goed drie soorten monumenten te onderscheiden. Monumenten op plaatsen, waar
fusilleringen plaats vonden, streekmonumenten en nationale monumenten.
Een Commissie Gedenktekens, in 1945 door
den min ister ingesteld, heeft een uitgeschreven prijsvraag voor de eerste soort monumenten te beoordelen. Men stelt zich dus op
het standpunt, dat er een uniform monument
moet komen op alle plaatsen. waar fusilleringen plaats vonden. Intussen zijn er al verschillende monumenten verrezen op dergelijke plaatsen. die met dit plan dus niet in
overeenstemming zijn.
Over de streekmonumenten, die aan het
particulier initiatief overgelaten worden, zal
de genoemde commissie van advies dienen.
Voor de nationale monumenten liggen de
zaken anders. Om twee redenen was het gewenst daarvobr een nationale monumentencommissie in het leven te roepen (officieel:
Nationale Commissie voor Oorlogs- en Vredesgedenktekenen).
In de eerste plaats zal deze commissie de
wensen van het Nederlandse volk over aantal. plaatsing en aard. dezer nationale monumenten bij de regering kenbaar moeten
maken. De commissie zal in dit verband met
voorstellen moeten komen.
In de tweede plaats zal deze commissie moeten bewerkstelligen, dat ook financieel gerealiseerd wordt, dat deze monumenten een
nationaal bezit zijn. De kosten, die de oprichting dezer monumenten meebrengen,
moeten door ons volk gedragen worden.
Om beide redenen is de commissie samengesteld uit vertegenwoordigers van alle schakeringen in ons nationale leven. Representanten van de overheid, van het leger enz.. uit
het politieke leven, de ÇJeestelijkheid, het bedrijfsleven. het culturele leven en de v.m. illeo::iliteit. hebben er zitting in.
Ziet men eenmaal de noodzaak in de Qebeurtenissen uit de afÇJelooen tijd te symboliseren in monumenten. dan moet daarvoor
ook een offer ÇJebracht worden. Er is èen
vonrtre ffelijk plan ÇJemaakt voor het verkrij-

gen van gelden. Een plan, dat alle kans van
slagen heeft en dat bovendien aan iedereen
in Nederland gelegenheid biedt om voor dit
nationaal bezit zijn offer te brengen.
De bedoeling is, dat het nationale monument
op de Dam in Amsterdam geplaatst zal worden. Men wil nu de grond, waarop het monument opgericht zal worden per cm2 à f 0.50
verkopen aan het Nederlandse volk. Niemand zal het in zijn hoofd halen op die. cm 2
een huis te zetten, maar de gedachte, dat
men ergens in Nederland een cm2 grond bezit, moet op zichzelf voor het merendeel der
Nederlanders. die die weelde nooit gekend
hebben. al aantrekkelijk genoeg zijn.
Deze nuchtere overweging mag er ons echter niet van weerhouden op de hoofdzaak de
nadruk te leggen.
Op deze wijze wordt door het Nederlandse
volk zijn bezit aan monumenten, die grote

gebeurtenissen van de afgelopen tijd symboliseren, gekocht en betaald. En meer dan dat.
Volgens een ruwe schatting zal er voor de
nationale monumenten en voor die monumenten, die fusilleeringsplaatsen willen vastleggen en in herinnering houden, ongeveer
2½ millioen gulden nodig zijn.
Wanneer de verkoop slaagt, zal er nog 10
millioen resteren van het totale bedrag. Dit
zal naar rato verdeeld worden over de stich.tingen, die de verzorging van slachtoffers uit
de strijd tegen de Duitsers of hun nagelaten
betrekkingen, op zich genomen hebben.
Thans iets over de nationale monumenten
zelf.
Däar is dän in de eerste plaats ht:t nationale
monument, waarvan de commissie van oordeel is, dat het op de Dam, in Amsterdam,
zal moeten verrijzen. Een nationale plek bij
uitnemendheid, een plaats, die gelegenheid
biedt voor een massale plechtigheid, een
plaats, die goed bereikbaar is, vooral ook
voor buitenlanders en overigens een plek. die
midden in het leven van ons volk staat en
waar toch een rustige sfeer geschapen kan
worden.
.,Het Parool" heeft op dit plan een zeer geslaagde aanvulling voorgesteld. Het wil een
klok doen plaatsen in het carillon van het
Paleis op de Dam; een klok, die iedere avond
een minuut luidt op het tijdstip. waarop de
Duitsers in 1945 capituleerden.
Deze klok gegoten uit Duitse kanonnen is
ook een antwoord op de hoon van het geschenk. dat Mussert Göring aanbood,
op de roof van onze klokken voor de Duitse
bewapening.
Vervol~ens zal er een monument verrijzen op
de Erebegraafplaats te Bloemendaal. Wie er
al eens geweest is, zal het met mij eens zijn,
dat dit een van de schoonste plaatsen is,
waar wii een ÇJedenkteken kunnen oorichten.
Persoonlijk ben ik van meninÇJ, dat de begraafplaats en het kruis op de achtergrond
op een duintop, tezamen reeds een indruk.-

.l.lle nieuwe aboJlllé's van de Mei-actie, ontvangen "De Zwerver" gedurende deze maand gratis!
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wekkend monument vormen. Wanneer men
hier plannen heeft voor 11itbreiding, hoop ik,
dat die zo eenvoudig r.1.;~elijk gehouden zullen worden.
Ook te Amersfoort en te Vught zullen monumenten opgericht worden ter herinnering
aan het lijden van onze landgenoten in de
concentratiekampen Hier. zowel als in het
vorige geval. hebben reeds bestaande commissies aJ zeer veel goed werk gedaan en het
is vanzelfsprekend niet de bedoeling, dat de
Nationale Commissie dit werk doorkruist.
Het is mogelijk. dat in Vught twee monumenten komen, één voor het concentratiekamp en één op de plaats. waar, vooral in
de zomer 1944 op zo willekeurige en wrede
wijze. honderden landgenoten door den vijand
zijn doodgeschoten. Wie er toe in de gelegenheid is. moet deze plaats eens bezoeken
Zij maakt een overweldigende indruk.
Men heeft nog gedacht aan het oprichten van
een monument in Westerbork, maar men
heeft hiervan afgezien, omdat de plaats zeer
moeilijk bereikbaar is en omdat men in de
Hollandsche Schouwburg in Amsterdam het
gedenken aan het ontzaglijk leed van onze
Joodse medeburgers wil vastleggen.
Een legermonument op de Grebbeberg, een
marinemonument te Den Helder en een
koopvaardijmonument te Rotterdam zullen
eveneens in de sfeer van de nationale monumenten getrokken worden.
Te Eede in Zeeuws-Vlaanderen zal een
monument opgericht worden ter herinnering
aan de wederkomst van H.M. de Koningin
in Nederland, symboliserend de hereniging
van Nederland en Oranje.
De capitulatie van de Duitsers te Wageningen. zal in een monument aldaar vastgelegd
worden.
Te Oosterbeek en te Arnhem zijn reeds monumenten opgericht, die de herinnering levend willen houden aan de strijd van de Airbornedivision in September 1944. Voor de
herdenking van de strijd op Walcheren zal
een monument verrijzen in Vlissingen.
Tenslotte zal in Maastricht een monument
opgericht worden, waarin tot uitdrukking zal
komen, dat dit de eerste plaats in Nederland
was, die door de geallieerden ( de Amerikanen) bevrijd werd.
Zoals men ziet, zal, wanneer deze plannen
slagen, ons land een tiental monumenten rijker worden, Monumenten, die ieder voor
zich, een zeer bepaalde betekenis hebben, een
be-tekenis, die sterk plaatsgebonden is. Het
is daarom. dat in het Noorden van het land,
geen monument zal komen. Hoe zeer dit ook
te betreuren is. men zal de argumentatie, inzake keus en plaats der monumenten moeilijk kunnen bestrijden. Wel heeft men gedacht aan de afsluitdijk, maar de commissie
was van oordeel. dat de strijd bij de afsluitdijk geen uitzonderlijke plaats mocht hebben
In het geheel van de strijd in 1940. Toch is
m.i. deze leemte in het Noorden belangrijk
genoeg om een en ander nog eens rijpelijk te
overwegen en het geheel in ieder geval niet
als afgedaan te beschouwen.
Wij zullen dan in Nederland over enkele jaren een groot aantal monumenten hebben,
waaronder enkele van nationaal karakter. Ik
twijfel er tenminste niet aan, of het Nederlandse volk zal zijn financiële plicht in dit
opzicht verstaan.
Het is dan te hopen, dat ons volk. geleerd
uit de ervaring van de afgelopen jaren en
doordrongen van de betekenis der gebeurtenissen uit die tijd, zijn monumenten in ere zal
weten te houden, en dat betekent niet alleen,
dat in die monumenten een aanqrijpende
periode uit het ]even van ons volk. in de
herinnering levend gehouden wordt, maar het
betekent ook, dat in die herinnering de toe~
komst van ons volk gebouwd wordt: de toe~
komst van het vrije volk der Nederlanden.
Het herbeleven van de historie maakt sterk
voor de toekomst.
H. v. R.
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DE STICHTING EN DE KAMER
De Stichting 1940-'45 heeft zich tot de
fracties van de Twaede Kamer gewend in
verband met de voorgestelde wet op het
rijkspensioen voor verzetsslachtoffers.
Het ideaal. dat de Stichting wil verwezenlijken, is het herstel van het levenspeil
àer getroffenen. Zij heeft zich steeds voorgesteld, dat de regering bij wet een zodanige verzorging zou garanderen, dat
de Stichting slechts een geringe suppletie
zou moeten geven, daar, waar de wet
ten enenmale niet in staat stelt, zich
nauwkeurig aan de werkelijke toestand
aan te passen. De toelichting op de
voorgestelde wet deed dit ook vermoeden. De inhoud van de wetsartikelen is
daarmee nu echter in strijd; de wet zal
geen herstel van het levenspeil geven.
Als de wet in deze vorm aangenomen
zal worden, zal de uitvoering van het
Stichtingsideaal in groot gevaar komen,
misschien niet direct, maar bijna zeker
In de toekomst. De suppleties zullen te
groot ·moeten zijn. Wij zullen zien, wat
in dat geval nog bereikl kan worden,
maar het eerste wat ons te doen staat
i& de Kamer te bewegen door amende'.
menten de wet in een vorm te doen
brengen. die in overeenstemming is met
de beloften, dle herhaaldelijk gegeven
zijn.

•
SCHAARS.
De .,Nieuwsg!er". een dagblad te Batavia. geeft een vee.
slag van de onderttktnlng vao Linggadjati, waarvan be1
,lot was:
Nauwelilk• hadd•n de ondtttekenaars tlch teruggetrokken
oE het grote schilderij van de Koo1ngin werd naar beneden
gehaald.
De hetr Sanders haastte :ieb •• vcrdu!dtlijken. dat dit
g,en politieke bctehnia bad, er was maar ttn beelteoi. vao
dt Vorstin en die morst nu vcrhuu.co oau bet palet,
Koningsplein. waar de beu e.a mcvcouw Vao Mook voor
bun gasten ce.n koele dronk ge.reed haddtn 1taan

(.,Nwe Prov Gron. Crt.").
De schilderijen van onze Vorstin ia Indië schijnen
schaars te zijn. Maar het is toch wel rrappant, dal
er zdfs in het paleis aan het Koningsplein blijkbaar geen aanwezig was. Heeft het beeld van onze
Vorstin daarom de herrn zo weinig voor ogen gestaan?

•

Op de voorpagina van een dagblad stonden twee
berichten:
Ie. VOUTE VOOR 1
Pel sprak de pre.sidtnt ook over ten serlt nota·, van diners
in het Am,telhote1, waar verd. met zijn medccommis.sa.cisse:o.
van de Centralr Red«ij. als de beren Louwu. Hlrseblcld
en Binnendijk In de hongerwinter. ,om btt Ned. volk niet
tt eten had. grott vtrteriug,n ma.akte. voo, maaltifdcn .met
bonnen' en glaasjes cognac vao f ).- per stuk.

Dit was te verwachten van de heren.

, /11e WaallAeid''
en de

W-a<JAPudd

In verband met deze zaak schrijft ,,De
Waarheid" dat de Stichting de progres·
sieve partijen achter zich heeft. M.a.w.
dat de z.g. reactionnaire partijen tegen
een ruimer voorziening der slachtoffers
zullen zijn. .,De Waarheid" weet echter,
geachte lezer, dat a lle partijen op dit
pun• ontvankelijk bleken voor de argumentatie van de Stichting.
En waarom schrijft "De Waarheid" dan
deze onwaarheidl
Omdat ,.De Waarheid" er al meer geschreven heeft, n.l. deze, dat de verzetters in hoofdzaak communisten waren, en
deze, dat de reactionnalren heulden met
het fascisme. Conclusie: De neo-fascistische reactionnalren zullen tedere ver·
betering van de positie der verzetsslachtoffers tegenwerken.
Natuurlijk weet ,,De Waarheid", dat dit
alles niet waar is, maar Ik heb reeds
eerder geschreven, dat in die kringen
"waar" is, wat de propaganda voor de
partij dient.
Dat is daar principe en daarom moet
men om zoiets als het bovenstaande ook
niet boos worden. Alles weten, doet veel
vergeven en wekt eerder medelijden dan
ergernis.
Niettemin wake "De Waarheid" ervoor,
op dit punt niet al te ver door te gaan.
Anders komt de waarheid op tafel. En
die kan pijnlijk zijn.
H. v. R.

Deponeert een exemplaar
.,De Zwerver" In o.a.:
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van

Openbare Leeszalen,
Bibliotheken,
Cantines van kazerne,.
Sociëteiten.
Politiebureaux,
Ziekenhuizen,
Kapperswinkels,
Wachtltamen van artsen,
Stations-wachtkamers, enz.

2e.. DESKUNDIGEN
VEREISTE.

VOOR I GOED GEDRAG

GEEN

Het otaat thans vast. dat de brrco de. H. M. Hlrschlcid,
economisch advutu.r van het mfoiste:rie van Buitenlandse
Zaken, tJl mr. H. Albarda, direettur van dt Ned. Han•
delsmiJ .. naar lndll zullen gaan. om de aangekoodlgde reis
van den mtn,ster van Pinancit.n. prof mr. P Ltdtiack,
voor lt btrtideo.

Dat was niet te verwachten, maar...... alles went.

•

Nu aum:.t~r Dre,es een wttaontwe:rp tot plaatstag van m.t.a. ..
der valide arbeidskcacbltn bij de Tweede Kamer heeh lo,
gediend. I• dit vraagstuk lo de algemene belangslelltng
komto te staan..

(.,Trouw"),
Die Minister Drees toch! Als er minder valide arbeidskrachten in de Tweede Kamer geplaatst wor,
den, krijgt de naam ,,Tweede" Kamer allicht een
nieuwe betekenis. In teder geval kan eruit blijken,
dat er tot nu toe alleen valide arbeiders in de Kamer zaten.

•

DE THBORIE VAN DE KlP l!N HET El.
Het Au,crikaanse departtment van landbouw Is al Jarea
buig kippeneieren te ontw1.klr.eten. dit m!ndu gemakkelqk
breken dan de gebruikelijke. Or boeren en elerhandelaren
zo,;sdea dMrdoor aan:lenliJk• verliueo bupaard kunnen
worden. Eeret nu:endc men. dar bct aan de voe.dlng lag.
Toen """ et achter kwam, dat kippen mer duellde voeding
eierscbal1'.D van verschil lende breekbaarheid produceerden,
ging men de. oplossing zoeken fn selectieve b.roedhi9. eà
met aucces. Terwijl het normale el be:wijl<t onder het gewicht van 1.81 kg .. breekt htt nieuw• eeut bij een druk
vao 3.33 kg.

(..Trouw"),
Naast de bekende Russische eieren krijgt men wanneer de pogingen van dit departement althans
slaçieo - dus ook nog Amerikaanse eieren. Dan
zal wellicht ook de tijd aanbreken, dat men inder,
daad beter "eieren voor z'n geld kan kiezen". 't 111
overigens niet alleen Amerika, dat ons op bijzondere eieren gaat trakteren. Ook in andere landen
doen zich op dit terrein wonderlijke dingen voor.
We lazen n.l. het volgende:
Velt: Italianen, die Pasen viudtn mcr cbocolade-e.le:tcn.
vondt:n u een portret van Mus,olint fn. hettIJ tn fascistf"
acne uniform btl:ij in burger. De Pauvacan ti• der politie
weed be:dorvtn door htt moeten op.sporen van de nto-fas"
clstischt citrmakcrt.

(.,News Chronicle") ,
De politie zal wel gezocht hebben onder het motto:
"Beter een half ei, dan een lege dop". Zolang de
inhoud echter oog tot een f o t o beperkt bUjft, :>eboeven wij ons niet ernstig bezorgd te maken. 't
Zou heel wat erger geweest zijn, wanneer
Mussolini zelf ult zo'n Paasei gekropen was. .,Het
ei van Columbus" zou dan een gevaarlijke concurrent hebben gekregen.
De bijzondere Paaseieren bleven overigens ook
weer niet tol Italië alleen beperkt. Eén onzer weekbladen schrijft n.l.:
De b - Van Asperen In Den Boach werd ven"t door eco ûjaer
kJppeo die ren blj:ondu Peau! wilt t< brei,gea. Het ,1 woog nl.
103 gram, Het gemiddelde gtw!cht nn te.tl !lppeod !,.,draagt 7S ~r.

(.,Vrij Nederland''],
Dit was natuurlijk geen chocolade el en een foto
van Mussolini kan er dus niet uit komen. Toch Is
het een bijzonder el. Als het nu maar weer niet
de knuppel in het Amerikaanse hoenderhok gooit.
Hoe dan ook. de haan van den beer van Asperen
mag met recht victorie kraaien,
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FLITSEN
EN MEMOIRES
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Uit de tijd, dal het
Zuidelijk_sle stukje
Vaderland, om en nabij
Maastricht, zuchle
onder de verstikkende
druk \lan Germaansé
dwingelandij .•...
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ulde ook aan Piet Pietersen ,- mijn excuus, oh,
grote phantasie-rijke, onbekende, illegale werker
die nu weer onder deze zeer prozaïsche naam
ter wille van Uwe al te grote bescheidenheid ten tonele wordt gevoerd ,- om zijn vindingrijkheid, die den
sluwen provocateur op zulk een charmante wijze
schaakmat zette!
Was het niet op een schone Meimiddag, _dat onze
vriend Piet een der meest gevreesde en in de illegale
wereld reeds meermalen gesignaleerde provocateurs
op zich af zag komen met een groots aanbod voor een
- ,.natuurlijk ,- zwaar clandestiene wapenleverantie". Ons naief provocateurtje "was lid van de "Witte
Brigade" - waarom eigenlijk niet generaal van het
Wit-Russische leger, olijkerd?! ,- ,,hij. was volkomen
op de hoogte van de illegale positie van cnzen Piet"
,_ maar in alle vertrouwen natuurlijk en het gesprek
werd dan ook volgens de regels van de illegale kunst
op diep-fluisterende toon gevoerd! ,- , hij "kende de
vrienden van Piet'' en noemde dan ook inderdaad enkele namen, om diens vertrouwen te winnen en hem
zodoende als argeloos vlindertje in zijn _netten te kunnen vangen.
Maar wat doet onze Piet? Met grote onschuldige ki;kers ziet hij den enigszins uit het veld geslagen provocateur aan, aanhoort het gehele verhaal, ontkent
alle relaties met welken illegalen werker dan 001<,
poeie1 t zijn aanspreker op onvervalst verontwaardigde
wijze af.. .... en stapt vervolgens - oh, Brutaliteit,
Uw naam is illegaliteit! _. parmantig naar het SDgebouw in de Wilhelminasingel, om daar, met tranen
in de ogen en in de armen van den Führer-telg Ströbel den "landverraderlijken" provocateur te gaan aanklagen en diens zwarte bedoeli~gen aan de kaak te
stellen.
,,Nog nooit in m'n leven", aldus onze glundere Piet,
,,hebben een borrel en een sigaar mij zo heerlijk gpsmaakt als die, welke ik daar mocht genieten als dank
voor dit "verraad".
Ströbel was diepbewogen over mijn trouw aan het
Groot-Germaanse-rijk en- beloofde mij met de hand
op het hart dat "deze zaak ten spoedigste ernstig zou
worden onderzocht!"

DE ZIL.VERVLOOT
·t Gebeurde in een der zwaarst getroffen
gebieden van ons land.
Tijdens de bezetting hadden enige goede
Nederlanders zich voorgenomen niet aan
de eis der Duitsers om hun zilvergeld
in te leveren, te voldoen. Ze staken de
koppen bijeen en besloten hun zilvergeld bij elkaar in een grote bus te doen
en deze in de grond te stoppen tot betere
tijden zouden aanbreken. De plaats was
aan de eigenaars bekend. Als iemand
hunner kwam te vallen zouden de anderen zorgen, dat later hun deel aan de
rechthebbenden zou worden overhandlgd.
De bevrijding kwam. maar niet, dan nadat weken lang een zware strijd had gewoed en duizenden granaten hun land
en hun dorpen hadden getroffen. Elk
dorp telde zijn slachtoffers bij tientallen.
In plaats van aaneen gebouwde dorpen
zag men op die plaats hier en daar nog
enkele huizen, die waren blijven staan.
Overal grote nood en diepe rouu.
Veel zou nodig zijn om in de eerste
nood te voorzien.
De eigenaars groeven hun bezit weer
op en uit dankbaarheid dat zij gespaard
bleven, besloten zij spontaan het bedrag
te bestemmen tot leniging van de nood
van anderen. Overal was zo grote nood,
dat men haast niet wist waar te beginuen, doch direct kwam de gedachte op
dit geld nog even te reservèren voo;
de slachtoffers van het verzet. Daarbij
had men in de eerste plaats het oog op
de eigen streek.
Toen na de bevrijding van het Noorden
de Stichting 1940--1945 haar werk naar
buiten organiseerde en ook de getroffen
gebieden contact met haar kregen en
toen men inzag dat de verzorging van
de verzetsslachtoffers in het gehele land
het beste aan haar kon worden toevertrouwd, werd de suggestie gedaan het
bedrag aan de Stichting af te staan. Natuurlijk moest men hier nog eens over
~enken, maar toen men zag, dat de Stichting met dit werk ernst maakte, besloot
men ten tijde van de inzameling 1946 het
bedrag aan zilvergeld bij de ingezamelde gelden te voegen.
Zo kwam het, dat kort na - de inzamelingsweek in Mei 1946, op een vroege
morgen een lid der Ged. Staten, voor hij
naar een vergadering ging, nog even het
d_istrictsbureau binnenstapte en hulp innep om een vrachtje uit zijn auto te halen. ~~t bleek de bewuste, door het lange
v~rbhJf onder de grond, roestige bus te
z11n. Er was wel twee man voor nodig
· om deze binnen te krijgen. De heer
overhandigde de opbrengst van de inzameling uit zijn gemeente en voegde
daar namens de eigenaars het bedrag
aan zilvergeld, groot f 4082.-, bij.
Dit treffende voorval typeerden we als
de binnenkomst van de Zilvervloot.
Zo kwam het, dat een zwaar getroffen
gemeente van 1950 zielen, doch waarvan een gedeelte nog was geëvacueerd,
een op zichzelf mooi bedrag van f 1570.bijdroeg voor de Stichting 1940-1945,
welk bedrag verenigd met het zilvergeld, totaal f 5652.- werd.
Wat ons het meest trof, was, dat mensen
die zelf in grote nood hadden verkeerd
en die zelf nog een enorme schade hadden te verwerken, misschien wel juist
~oor die nood bereid waren een offer te
brengen voor de nabestaanden van hen
die in het verzet vielen.
\'lij zijn overtuigd dat, wanneer iedeï
dit voorbeeld volgt en een offer brengt,
Wij in staat zullen zijn ons werk te vervullen, zoals wij het ons voorstellen.
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toor komen en mij daar door een mijner niet-.,illegale'·
collega's moeten laten vertellen ,- natuurlijk op de ge~
bruikelijke, geheimzinnige fluistertoon, die dergelijke
verhalen vereisten _,, dat er ,,een grootse inval door de
illegale werkers zal worden gedaan in de gevangenis,
ter bevrijding van enkele politieke gevangenen!''
"Geloof me, ik kon mijn oren niet geloven en het
duurde enkele ogenblikken voor ik mij kon realiseren,
welk een ont?e-ttend gevaar er schuilde in de bekendheid van de voorgenomen plannen. Het '.vas met moeite, dat wij nog net bijtijds een tegenbericht hebben
kunnen doorgeven. Gelukkig maqr, want nog die zelf..de daq V'Prden onze gevangen vrienden door de moffen naar elders op transport gesteld _, het sein voor
ons, dat men dus de lucht had gekregen van ons voornem ,n _, zodat wij thans gerust kunnen aannemen,
dat door on.3 tegenbericht een vreselijk bloedbad. dat
overigens zonder enige resultaat zou geweest zijn,
voorkomen is kunnen worden."

(J,etJ.angenl-4-p,e,,ti&elen
Nu het thf".ma "gevangenis" eenmaal te berde is gebracht, 1.omen de tongen eerst goed los. V/ ant wie der
hier aanwezigen heeft .tijdens zijn illegale periode niet
rechtstreeks of zijdelings met deze inrichting te mak~n gehad? Legio is dan ook het aantal verhalen, dat
in deze kring de ronde doet over de belevenissen. der
illegaliteit in en om ,,'t retraitehuis op de berg".
Verbittering leeft er over het lamlendig gedrag van
sommige bewakers en leden van de leiding, grote
dankhlarheid echter aan de andere kant ook voor het
manmoedig, opofferend geduld en beleid, dat door andere leden van het gevangenispersoneel in die dagen
werd getoond.

Z
,,~tpJ.ett
"1-........ Ap,Wt,ett van menAerwt-O.rn ..
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,,Was deze gulden regel toch meer in de hersens gegrift geweest van vele goedwillenden tijdens de bezettingsjaren. Want helaas", zo verzucht de zwijgzame Klaas Klaassen - straks schiet mijn phantasie tekort in het bedenken van nieuwe namen en ontsnappen mij toch weer jullie eigenlijke of desnoods oneigenlijke "illegale" namen en dit, niettegenstaande
deze zelf gekozen aanhef! _,, ,,nog velen, tévelen, zijn
er de dupe van geworden van het geroddel van mensen, die rechtstreeks of zijdelings in het werk betrokken waren."
En is hij het niet zelf geweest, die, waarschi_inlijk ook
door het geklets van enkele onverantwoordelijke elementen voor het eerst op z'n kantoor het dra "gevleu...
gelde woord" van den SD-beul Nitsche moest horen,
net op het ogenblik, dat hij lont geroken had en spoor"
loos wilde verdwijnen: .,Herr Klaassen, dein Spiel ist
aus!"
"Herinneren jullie je nog", aldus wendt hij zich tot
het gezelschap, en er klinkt nog een zekere mate van
ergernis in zijn stem, ,,die dag, waarop enkele knokploegen zouden arriveren om enige van onze beste
mensen uit de gevangenis te lichten?
•
,,24 man komen met Paasvacantie", luidde het bericht. Heei de avond en de daarop· voigende morgen
zaten wij in spanning, want het ·was een uitermate
riskante onderneming. Laat ik nou 's middags op kan-

•••• met zijn zeer verscheid~n inhoud •• -••
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VA.TOB
" Waar in 't bronsgroen eikenhout
't nachtegaaltje zingt".

Karrevrachten. belegde broodjes zijn er clandestien de
poorten der gevangenis binnengesmokkeld en velen
der gearresteerden hebben hun kracht en de mate van
hun uithoudingsvermogen tijdens de latere verhoren
door de SD etc. voor een groot deel te danken gehad
aan de reserve, die zij hebben kunnen opdoen door de
extra, clandestiene levensmiddelen die hun werden toe
gestopt in de Maastrichtse gevangenis, tijdens hun
voor-arrest aldaar.
Tot op vandaag worden enkelen der meest edelmoedige helpers in de nood uit die tijd der gevangenismisère met ere genoemd. Wie zal dien nooit vers~genden vriend vergeten, die niet alleen met ziju storfelijke gaven, maar ook met zijn woord van troost en
opbeuring in de letterlijke zin van het woord dag en
nacht voor onze jongens klaar stond?
En dat onder de steeds scherper wordende controle
van het Duitse toezicht en de ten dele toch, o, zo voorzichtige en formalistische Nederlandse gevangenisleiding zelf. Vele priesters gedenken nog met bewondering de moed van enige dappere gelovigen, door wie
zij in de gelegenheid gesteld werden in het geheim de
H. Mis te lezen, terwijl menige Katholiek in dankbaar~
heid zich zal blijven herinneren de malen, dat, naar
het voorbeeld der catacoml,en-Christenen, hem door
eerbiedige lekenhanden de H. Communie werd ge ...
bracht.
Wie zal tem:lotte ooit vergeten het onvergelijkelijke
.,Dubbelc,pel" van één der hoge gevangenis-functionarissen, die zich door zijn "betrouwbaarheid" en "verklikkingsverdiensten" zogenaamd ten gunste van de
zaak der moffen, wel zo'n wit voetje had gehaald bij
de SD in de Wilhelminasingel, dat zelfs bij zijn arrestatie - op zware gronden van verdenking, - een
der opperbeulen, Nitsche "himself", nog een verklaring van betrouwbaarheid over hem aan zijn superieu"
ren dorst verstrekken en het gewoon "ausgeschlossen" achtte, dat genoemde functionaris tot het hem
ten laste gelegde in staat zou zijn geweest!

Exadtu ........
Of er dan geen serieuze pogingen in het werk zouden
zijn gesteld onpolitieke gevangenen te bevrijden? Luister slechts naar de opwindende verhalen der plannen,
waarvan de koelbloedigheid, waarmee zij werden ontworpen, slechts kan wedijveren met de daaraan ten
grondslag liggende stoutmoedige verbeeldingskracht.
Niets werd onverlet gelaten, dat ook maar enige kans
van slagen zou kunnen geven. Mag het hier verklapt
worden, dat er zelfs bijna eens "een heuse zware jongen", die ook in deze gevangenis verblijf hield, aan
werd opgeofferd, toen hij moest dienen als proefko"
nijn bij een poging om een praeparaat samen te stel-len, dat onze gevangenen net zó ziek moest maken, dat
zij voor elk verhoor of transport menselijkerwijze gesproken volslagen ongeschikt zouden zijn? De "zware
jongen", die het experiment door midde] van het on-schuldige uitziende ampulletje moest ondergaan, moet
het de bedrijvers van deze "aanslag op z'n leven"
maar niet euvel duiden - mocht hij onverhoopt deze
regels onder het oog krijgen -. dat er een ware juich-kreet opklonk uit de kelen der samenspannenden, toen
het bericht door kwam dat "alles naar wens verliep
en de patiënt hardstikke ziek was geworden, zelfs wel
een tikkeltje té!"
Maar dan de apotheose der gevangenis~ontvluchting, zo
geheel volgens de regelen der kunst door de LO-groep
Maastrkht, in samenwerking met de KP, in scène gezet aan de voor-avond der bevrijding van Zuid-Limburg.
Het gebeurde op de 4de September. De gehele stad
leefde in de hevigste spanning over de grootse din-gen die op tiJ waren. Geruchten over de in aantocht
zijnde bevrijdingslegers liepen van mond tot mond en

naar het schijnt was men zelfs op het hoofdkwartier
van onze vrienden aan de Wilhelminasingel eniger-mate aangegrepen door een lichte, overigens zeer verklaarbare nervositeit!
Natuurlijk mocht er zich geen mens op straat begeven.
Doch wie kon op die gedenkwaardige dag, waarop
ieder vervuld was van de meest persoonlijke gevoe-lens, vermoeden, dat het corps der vrijwillige Brandweer- en Rode Kruismannen opeens met zulk een aanzienlijk aantal was uitgebreid?
Een feit was het in ieder geval, dat het op een gegeven ogenblik in de onmiddellijke omgeving van de ~evangenis krioelde van bovengenoemde al te ijverige
functionarissen ..... .
En te midden van de steeds toenemende verwarring,
maar ook temidden van ontelbare hals over kop terug,.,
trek,kende Duitse colonnes, kon het dan geschieden,
dat er een hele strafgevangenis compleet met Directie
en bewakingsstaf, plus een tachtig zware politieke ge"
vallen op vakkundige wijze "gelicht" werden.
Z?~ het_ gevaar, van dit drieste avontuur dreigen g~m~mmaltseerd te worden, wanneer hier even aangestipt wordt, dat bij deze uittocht er hier en daar door
toevallige opmerkers aan de huizen in de omgeving
van de gevangenis zelfs gejuicht werd?
In ied~r geval moest het volledig voor rekening van
den blIJkbaar plotseling door een ontijdige bevrijdingsk~?rts overstuur geraakten, pas-bevrijden gevangene
b~11ven, dat deze persoon in kwestie nog diezelfde dag
z1~h vervoegde aan de Wi1helminasingel _ nog vóór
men ~ldaar Jont geroken had - om zijn bij het verhoor in beslag genomen eigendommen te gaan temg-vorderen!
·
De ijlings gearriveerde ,,überfallwagen" trof slechts
~en als een kerkhof zo stille gevangenis aan, met a!<ehg-Jege cellen die "unheimisch" de liefelijke kir~ge!uidjes der brul1ende edel-Germanen terugkaatsten ...
de vogels waren gevlogen en hadden intussen al een
veili~ en ietwat vriendelijker onderdak gevonden.
":-V11 hebben onze Sieg-heil-vrienden nog heel even
zien knarsetanden van spijt en woede over de loer die
wij hun g_:draaid hadden," zo meesmuilt mijn r~chterbuu~, b1J het ophalen van deze herinnering, ,,en ik
geloof . zo voegt hij er aan toe, ,,dat wij allen van
deze roemruchte manoeuvre, nog net even onder de
n~us van het SD-gespuis- uitgehaald, het meeste plei"
zier f!ehad hebben van alles wat wij zoal beleefd hebben.
'.'Trouw~~s het was o?k geen kleinigheidje en ik geef
J~ de heilige verzekermg, dat wij in die ogenblikken,
niettegenstaande onze zware pistolen, menig zweetdruppeltje van angst om een eventueel débäcle geplengd hebben. Maar wat een voldoening naderha ,1J.
te wete_n, dat je nog net even meegeholpen hebt ~~
e~n klei_ne honderd mensenlevens uit de klauwen oan
die sadistenbende gered te hebben!"
f:et is middernacht wanneer wij o_Qstappen. Heel die
t~Jd van angsten en zorgen, maar ook van koortsach-ti_g werken en warme ka_meraadschap, is als op een
f dm aan onze geest voorbij geflitst.
Hoog boven onze hoofden 'crekken snelle wolken
v~orbij en in de koelte van deze nachtelijke stilte verklmken onze stemmen. Diep in gedachten verzonken
s~appe~ we voort; en zou het anders kunnen dan dat
dit z':1Jgen voor a~_Ien een innig en eerbiedig eerbetoon mhoudt, gew1Jd aan hen, de vrienden, die niet
weêrom kwamen?!

..

MIJN
BEVRIJDINGSFEEST
Het gebeurde in 1943. Met twee
vrienden, Wim en Ruud, was ik op
een verjaardagsfeestje
genodiijd.
Blij dat we er dan eens "uit" wa· ··
ren, namen we de uitnodiging lllet
beide handen aan. We amuseerden

ons uitstekend, waren vrolijk en
op 't laatst zelfs uitgelaten.
Vroeg in de ochtend keerden we
gedrieën huiswaarts. De straten
waren stil en verlaten; een enkele
voorbijganger ~choof als een schaduw langs ons heen. Juist passeerden wij het Binnenhof, waar vele
Duitse instanties gevestigd waren.
toen Ruud overmoedig het populaire "Op de hoek van de straat
staat een N.S.B.-er" aanhief.
Wim en ik lieten ons natuurlijk
niet onbetuigd en vielen hem geestdriftig bij. Wonder boven wonder
lieten de Germanen ons met rust.
Misschien vertoefden zij nog in het
land der dromen, misschien ook
drong de betekenis van het versje
niet tot hun hersenen door. Wat
het ook geweest is, wij hadden ge·
luk en kwamen zonder strubbelingen thuis.
Enkele maanden hierna werden kort na elkaar - Wim en Ruud
door de S.D. gearresteerd. Nimmer
heb ik hen teruggezien. Wim is in
Neuengamme aan uitputting over·
leden, terwijl het lot van Ruud onbekend is. Nooit zullen zorgzame
vriendenhanden bloemen schikken
op hun graven, zelfs geen eenvoudig houten kruis zal hun laatste
rustplaats aanduiden.
Mei 1945. Nederland is in feest·
stemming. De voor deze heugelijke
dag jarenlang bewaarde bQrrel
wordt geschonken, men werpt serpentines en bloemen naar de binnentrekkende geallieerden en is
goede maatjes met iedereen. Joelende mensenmassa's, gewapend
met toeters, ratels en andere lawaaimakende apparaten hossen
door de stad.
Ik ben de stad ingedwaald en
sluit mij bij zo'n vrolijke groep
aan. Op het Binner\hof, waar nu
in plaats VO'" de gehate hakenkruisv lag weer het rood-wit-enblauw wappert, houdt men stil.
Men wil .zingen. En als eerste lied
zet men in: ,,Op de hoek van de
straat .... "
Op hetzelfde ogenblik herinner ik
mij die avond twee jaar geleden,
met Wim en Ruud op dezelfde
plaats.
Ik zie Ruud overmoedig zijn
schimplied de lucht in slingeren.
Ik zie Wim met een lach op zijn
gelaat een Ausweis van een Germaanse handtekening voorzien. Ik
hoor ze vol verrukking vertellen,
dat ze weer een prachtadres voor
een Joods gezin op de kop hebber
getikt.
In gedachten zie ik hen sjouwen,
uur na uur, dag na dag, in regen
en wind, bezield met de gedachte de verdrukten te heJnen waar
ze konden.
De menigte zingt verà' .r. Als van
heel ver komen de woorden tot
mij.... ,,voor zes losse centen".
Ik keer mij om en ga heen. Voor
mij is het feest ten einde.
,,ARNOLD VAN WAVEREN"

,,DE ZWERVER".
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UIT EIGEN KRING
K.P. Utrecht vergaderde
Dinsdagavond 29 April J.1. vergaderde het butuu1
der K.P. reûnie Utrecht ter besprdung van enkel,
:aken, die dringend aandacht behoefden .
O.m. werd getracht t:eo o plossing tt v iodtn voor d t
motilijkbedtn, waarmede enkele leden hebben te k&inpen
Daarbij kw•m nog eens ter aprake de onwettndloeld.
dit zelfs bij oud-illtgalt werkers heerst t-a.v. bt1
wui< der Stichting 19'10-19i5. Activtrfng In dit op·
:!ebt bleek een dwingende ds.
Vervolgens besloot het bestuur om evenols la het vorig,
jaar, ook 111 1917 weer een uitgaan•dag aan de nagelaten IH:trekltlngtn ulr dt K.P .-kring Urrecht ean t<
bieden.
Htt lagt m dt btdoel!ng ten zeiltocht op de Loos
dnchtst plas.sen te organisue.n. Dh ge.scbiedt rn over·
leg m•t de Stichtiog 19'10-19'15.
Waarin e•11 IJfOOt land klein kao dj n
Tenslottt bracht Ad verslag uit van zijn titndoag><
reb door Frankrijk, waarbij hij erin is geslaagd con
tact tt krijgen met het be.iuur der Franst Verzetsbeweging. de z.g. ..Secvice Sótlal". Uit dil vtrslav
,leek. dat de verzorging der nagelaten IH:trekklngen in
Frankrijk wel uer ten achter stond bij dit In ons land
De u,tkulngea ?ljn dermatt laag, dat dt achtergebltv,n.to wtl vuplicbt zijn door hard we:rktn In bun onduhoud te voo.uiea.
.
De. P.ransc ttg:uing draagt slecht!
tot een bedrag vao 12.000 francs. d-1. plm. 1 720,p,r lear bij, In de onderhoudskosten van de getzollen
gezin.oen en dat bij eeo hogen levensstandaard dan In
on• land.
'n Prtttlgtr geluid was de rotdtdellng. da, htt bezoel
van Ad tot gtvolg b.etlt gehad, dat binnenkort ten 25
tal Pranse kinderen uit dt arm..ste getroffen getinnen
zullen worden ~itgtnodlgd tot een verbhf( In Neder
land. die dan zvllcn worden ondergebracht in dt 11<
tinnen van K.P .~rs.

L. 0 .-Eindhooen
nam afscheid van Paulus
De L,0.-Eiadbovtll aam Donderdag I Mei alschttd
van haar voonnaligen sttdtlijkea leidsmao, Dr. J F . H.
Cu)ttrs, Paulus, die bi.noenk.o rl met zijn gezin naai
Zuid-Afrika vutreltt. Van dtzt gelegenhdd werd teven,
gtbcuik vemaokt om 009 enkele gegevens voo.r het Ge·
denk.boek te vuzamelen.
Dea cniddags was een klelr, aantal medewerkers naai
de l>oven:aal van .,Trianon" gekomtn en konden oog
versthillendt biatea io dt verstrekte 9e9evea1 wo.cdto

aagevuld.
Du avond• was de opkoms t aanmerktlijk groter. Piel
opende de rcunle cnet een kort opeo_iogswoord en spra~
lat«. bij het afscheid van Paulus, van de hecht• banden. wtlke tijdens het werk ontstoodeo. van de geest,
welke ooa bezielde. om met de wtns tt eindigen. dat
Paulus ook in Zuid-Afrika dragtr van die geest zal
mogen blljvtn.
Hel geschenk. dat dt L.0.-trs, van bUJI baodttktnlngtn
vooc:iien aan Paulus mcdcgaven op zijn verre rels,
was dt voorloper van ons Gedeokbotk: .. Den Vijand
W edcrstaan · ·
Paulua weea In zljo dankwoord op het vtlt goede, dat
lo. de be:etlingsjaren zijn dtd ,mocht worden, Het was
«ll tijd, wauaaa wlj. ondanks alle,, met vrcugdt te•
rugdenlr.en. Zijn gaan naar Zuid-Afrika Is de vervulling
van een rec-<:U lang voor de oorlog gekoestt:rde we.os
Er Is een tmigratie-nood:aak voor ons volk. Blijktll dt
ptrsptclieven nitt gunstig. dan hoopt hij te.rug te kuen
naar zijn gtboortutad. Is tr mogtlljkheid voor een
toekomst, dan :al bij tr allicht ook voor andtren tea
tweede vaderland kunnen vinden. Mede namtns <ljn
v.ro'4w dankte Pëtulus voot dt ondervonden vdtodscbap
tn btt aaogtboden geschenk.
Jacques P. M. weostt e.ventent Paulu, Gods zege.o
tot, daarbij over zijn reis 1prek~nd als over een
oituwe trtlt. n.l. een ,Paulus-tttk".
Het was voor 't eeut na dt btvcijdiog, dat de L.0.Etndhoveo weer bijetn w.s. Het vlei dan ook niet t•
vuwondere:n. dat e:r heel wat te pratc.o was.
Pier vutlgdt 11011 de aandacht op het lelt. da: een
borkh.andelaar zich bertid verklaarde zijn provlslt op
vla de plaatselijke L.O. bij hem bestelde utmplartn
vaa •. Deo Vljand Wedtrstaan ' ter beschikking van dt
Stichting te sttllen. waardoor ptr v<rkoch.t exemplaar
een bedrag van bijna twet gulden voor de Stfcbttng
vrij komt. Van de gelegenheid om 'liet botlr tt besttllen. werd druk gebruik gemaakt.
Ook "De Zwervtt" hletk nog lang niet bij leder
bekend. Er kwamen heel wat aanvragen om proef"
.iuau:ners en eoke.Je oleuwe abonnementen weiden ge:
notetrd. Een der aanwezigen besteld• 100 protfnum•
mtu om propaganda mtt te ma ken. Bra vol
4

OPDAT WIJ

NIET VERGETEN ..... .
De Ntdetlandse Vereniging van Ex-Pollllclre Ccvange.
,en u,t de Bezettingstijd. afdeling Utrecht e.o. orga.
nl,cect op Vrijdag 16 Mei a.o. om 8 uur In de grolt
zaal van de Stadsschouwburg ttn propaganda-avond.
welkt alleen toegankelijk :al zijn voor !,den, dona
ttun ~n introducé 's.
Vutoood tal worden een documentalrt film. dit dt
v,rtnlglng vao haar ,usterorganlsatle In Tjecbo-Slovalrij• tto geschenke bedt ontvangen. Dezt film geeft een
aangriJpeod beeld van Duitst wrtedbtdtn In oorlogsvoering en behandeling van gevangenen ln coocentra"
tlekampeo (Btrgto-Btlstn, Ravensbruck e_o Auschwitz).
Deze film Is niet voot vtnonlng In btt optnbur vrij·
gtgtven. Zij mag ultslulttnd onder ausplclh der ver,aJglng worden ve-rtoond,
Alleen volwasstoto zullen wordt11 toegdateo..
Daacnust :uilen de bekende declamatrice WANDA
REUMl!R en de zeer IH:gaafde daruerea MAUD
KOOL met ttn steo,mlg en ver:orgd programma op·
tred,n. De music\!$ PIET VAN DEN HURK. Ud dtr
vereniging, :al mtt ten dubb,lkwarttt voor de mu:I•
kale omlijsting zorgen.
ro,gangsbtwijzeo ad f 2.- ,,n verkrQgbHr blJ het
Sec«tariaat dtt Afdeling Utrecht co Omstreku. Ht11·
drld: de Ktyscrstraat 63.

HERDENKEN IS GOED, MAAR NIET ZO 1 e MET ONS BLAD ER OP UIT 1

W

AAR zouden wij onze doden beter kunnen herdenken, dan in d,
stemmiogsvolle Ridderzaal aan het Binnenhof van onze vorstelijk,
Residentie? Daar heeft de eeuwen door het hart van ons volk geklop!
hebben de grootsten onder onze voorvaderen hun gedachten ontvouwd
welke een klein volk onvergankelijke grootheid konden schenken.
De Ridderzaal, het is een nobel bouwwerk, zonder protserige opsmuk
eenvoudig en zuiver; strak vao lijn en zonder camouflage. De gebinter
van de kap, gekorven door eeuwenlange dienst, zijn door geen pleister
werk verborgen. De reusachtige schouw is van een treffende oud-Ho'
Jandse degelijkheid.
Ja, het moest goed zijn de Herdenkingsdag hier te mogen zijn en samen i
gedachten te vertoeven bij hen. die uit onze rijen wegvielen.
Juist hier 1
Omdat ook hun strijd zuiver en oprecht was; vol treffende eenvoua
Massief en onven:ettelijk, zoals ook 's lands vergaderzaal.
Omdat in hun strijd mee het beste, wat ons volk kon voortbrengen. ge
bundeld werd.
Omdat de smaad moest worden uitgewist ons volk op deze zelfde plaat~
aangedaan, toen de flemende stem van een renegaat ons de grondwettelijke
vrijheden waarborgde, terwijl zijn beulslcoechten reeds rondliepen met d,
bevelen ze ons tot de laatste toe te ontnemen.
Hoewel het nog dag is daarbuiten, branden boven ons de honderden kleine
lichten lijk kaarsen in de luchters. De pilaren, welke de wapens der Nederlandse gewesten dragen, rijzen op tussen wandtapijten, palmen en
bloemenpracht. De groen-trijpen zetels zijn geschaard om het fluweel en
purperen baldakijn, waar, als symbool van onze herwonnen volksvrijheden
de- voorzitter van onze Eerste Kamer der Staten-Generaal. Prof. Mr. R.
Kranenburg, de herdenkingsrede uitspreekt.
En voor hem is ons Prinselijk paar gezeten, waarvan wij zo menigmaal
de ondubbelzinnige bewijzen mochten zien, dat Zij onze strijd op de
juiste waarde weteo te schatten.
Dan is er zuivere. subtiele muziek, als het Haagse Strijkkwartet een
Adagio van Caesar Franck ten gehore brengt.
In Albert van Dalsum's voordracht uit Vrij Volk van Defresne vinden
wij den fiereo, ongebroken mens weer. die, zelf beklaagde, zijn rechters ter
verantwoording roept; die- de ondergang der Duitse legioenen voorspelt,
niet door Russische horden, Britse tanks of Amerikaanse vliegtuigen, maar
door dien enen Jood. nu 19 eeuwen geleden aan een kruishout gehangen ... Van Dalsum·s stem niPt meer sonoor en vol als eertijds. heeft aan
glans en kleur ingeboet. Desondanks weet hij ons te boeien, tovert hij
dien onverveerdeo, stoutmoedigeo aanklager. die beschuldigde had moeten
zijn. voor ons geestesoog.
Het was alles goed, waardeerbaar et\. gewaardeerd.
Doch wat daarna geschiedde, brak deze herdenking aan stukken, ontwijdde dit uur en deze plaats, kon alleen ontsproten zijn aan het brelu
van lieden, wie elk begrip van wijding en eerbied ontbreekt. kan alleen
verklaarbaar zijn uit een streven een internationaal programma te br<!ll·
gen, waarin .• voor elck wat wils" geboden werd. Met als enig gevolg
dat dit niemand naar de wil geweest kan zijn.
Er verscheen een Britse zanger ten tonele, die liedje:: ten beste gaf, nog
fluweliger dan het gordijn achter de vleugel oog zijiger dan het borduurwerk op het baldakijn. Eerst vreesde ik, dat hij tengevolge van een
betreurenswaardige vergissing in de verkeerde zaal terecht was gekomen,
doch het stond werkelijk ook in het programma vermeld. Zijn "Sleep"
"Market Girl", .,Shepherd's Song" en hoe ze verder mochten heten, waren
kennelijk bedoeld om als tegenhanger tegen de dramatiek te fungeren.
Begrijpt men dan niet. dat wij hier geen door impressario's uitgebalanceerde programma's wensen, die aan de smaak van een blasé publiek ook
de juiste 11eest en de tere sfeer offeren? Dat wij op deze dag van onze
11evallenen niet vragen naar hetgeen wellicht tot de "bon 1011" behoort
bij een concert in zekere kringen uit de Residentie? Dat wij niet wense.n
te luisteren naar het gefluit van een bastaard-nachtegaal. wanneer wlj
denken aan de wrede snavel en scherpe klauwen van de adelaar, die het
leven neep uit het kloppend hart van onze vrienden?
Daarmede lag voor ons dit plechtig ogenblik aan scherven. Noch Sb!phan
Askenase met zijn ballade van Chopin, noch Maarten Kapteyo, die het
lied der achttien doden voordroeg, met hoeveel gevoel zij zulks ook deden,
konden de breuk meer helen. Bovendien was het ootreden van Madeleine
Renaud en Jean-Louis Barrault - van wie vooral de laatste zich als een
groot kunstenaar ontpopte - door het feit, dat zij Franse stukken voordroegen, welke alleen voor lieden me! gedegen kennis van de Franse
taal, te volgen waren, een minder gelukkige greep. Hoeveel waardering men
hiervoor op zichzelf moge hebben, bij een nationale h'erdenking is zulks
niet op zijn plaats.
De Commissie Nationale Herdenking 1940-'45 deed een goede greep
bij het organiseren van deze bijeenkomst in de Ridderz~al: zij faalde helaas
blf het samenstellen van het programma en bij het regelen van verscheidene andere zaken. Waarom moesten de vertegenwoordigers van
de Stichting 1940-'45 ergens worden wegge-stopt? En waarom was slechts
voor een blijkbaar zeer select deel van het gezelschap het voorrecht
weggelegd om met het Prinselijk paar in de Rolzaal de thee te mogen
gebruiken. terwijl op het programma van ?Ik der aanwezigen stond aan•
gegeven. dat de thee in de Rolzaal werd geserveerd? En tot dat selecte
qezelschap behoorden ook hier weer niet de vertegenwoordigers van de
Stichting 1940-'45. Om van anderen maar te zwijgen.
En het was zeker niet de schuld van het comité. dat één der Stichtingsmensen kans zag den bode om de tuin te leiden, door steeds maar
.Excellentie'· tot zijn metgezel zeggend, mee naar binnen te glippen.
Wij zijn teleurgesteld. En die teleurstelling laat zich zelfs niet verdrijven
door het !eit, dat vele rode, gouden, gesierde en bebalkte kragen uit
hinnen- Pn buitenland de zetels In de Ridderzaal stoffeerden.
Niet het decorum, de "bon ton" of het "elck wat wils" hebben ons
vaderland gered.
Maar de eenvoud, de oprechtheid en het zeilen van een vaste koers.
Zo willen wij ook herdenken.
En niet anders I
l\D.

Het is een moeilijke taak, aan te kloppen bij de
'labestaaodeo van onze gevallen vrienden. omdat wij voor ons Gedenkboek hun levensbij~onderhedeo zo goed mogelijk willen weten.
Een oud-illegale strijdmakker karakteriseerde
::lat onlangs zeer juist en scherp, toen hij tot
:ms zei: ..Je hebt, als je bij de vrouw van een
gevallen vriend komt, altijd iets van schaamte
in je, omdat fij er oog bent en juist hij er het
leven bij moest laten".
Toch merk je telkens weer bij zulke bezoeken,
;lat bij alle schrijnende gedachten, welke zo'n
bezoek kan opwekken, de dankbaarheid bij de
weduwe overheerst, om het weten, dat ze niet
vergeten wordt.
En het is met stille dankbaarheid, dat je dan
telkens weer ervaart, hoe sterk deze vrouwen
hechten aan ons weekblad. Ik meen wel te
mogen zeggen, dat zij de trouwste lezeressen
van ons blad zijn. Dat betekent tevens het
vêrvullen van een dure plicht voor ons Ons
blad zal haar zeker nooit mogen grieven of
teleurstellen.
De weduwe van één onzer grote leidsmannen
uit de bezettingstijd zeide ons onlangs, dat
hetgeen haar in "De Zwerver" het me-est
trof, dit was, dat de inhoud van ons blad zo
goed hannonieert met hetgeen onder "In
Memoriam" wordt geschreven.
Dat achten we één van de mooiste getuigenissen, welke we ooit kunnen verwerven.
Het is niet eenvoudig in een blad én hen, die
een zo groot verlies leden te voldoen, én hen. .
die nog alles van het leven verwachten, die
het volle bruisende leven willen ondergaan.
te bevredigen.
.Dit hebben wij willen volbrengen.
Wij hopen daarin geslaagd te zijn.
Maar wij kunnen bij het vervullen van die taak
niet alleen staan.
Elke week weer een blad te brengen voor
een zo geringe abonnementsprijs kan alleen,
wanneer wij een zeer ruime lezerskring heb-beo. Aan de opbouw daarvan hebben velen
uwer reeds het nodige gedaan.
Doch zolang er oog één weduwe van een ge•
vallen vriend is, die ons blad niet krijgt, zo~
lang er oog oude makkers e-n kwartiergevers
zijn, die ons blad niet kennen, is het doel nog
niet bereikt.
Ons blad wil de band met het verleden zijn.
Het wil ook, waar mogelijk, de brug naar de
toekomst worden.
Geniet je elke _week van "De Zwerver"?
Laat ook een ander in dat geluk delen.
A,J.

De propaganda gaat Yoort.
De maand Mei levert geweldige reSllltaten

Het tweede tientje is Yerdiendl
De winnaar is:
De heer H. Brands, Wolvega.

Jij de verzameling vu gegevens voor het Ge,.
denkboek op de te Eindhoven gehouden r..o .•
reünie kw.-men nog enktlt vermakelijke &aken

naar voren.
Br was oen L.O.-vergaderlng bij ee11 ttllvoudlg
man In de stad. dit zijn buis altijd gastvrij
beschikbaar sttldc. Toen er onverwacht gtbdd
werd, heerste er. zoals altijd, eell auveu1c
•pannlng. D, gasthttr opeGde de deur ea hakkelde: ...... de gru...... de gru...... - vaa:tlf•Pctkead klopten de harten boorbaa: de
gcu...... 't fs de grunteman maer,

•

Na de arre.statie va.o een k.ot.rJu uit Vulo
zocht de S.O. naar het adres van Ad uit Elad·
honn. Mm reed dt11 koedtt door de stad ea
bij mo~st de straat aaowijz-en, waar Ad woonlt. Hij buweek voor do op beo, 9eotleade
aandrang. doch •tldt het buis niet te kunaeo
vloden. Toen aam de S .O. blijkbaar ten adresboek en :och< naar een 11aam la dit •trut,
welkt met Ad begon. Ea die werd gevoadm,y
Ir. Advocaat. Dat was natuurlijk de 9e:ochte.
De alets vermoedende Ir. werd 9eatrut~rd.
doch keerde 11a vier dagen weu, De L.O. zood
toen als doekje voor 't b!oedm et11 bloe,
meninand, versierd mtt enkele bonkaartea, Dat
gHchenk prijkte voor het raam van z!Jn woalng. Dat wil zeggtR:...... de mand. De kaartea voaden op andere wijic waarcfulag.
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IN MEMORIAM
SIMON KOOPMAN

PETRUS PRONK

WERVERSHOOF
Simon Koopman, in de dagelijkse omgang genoemd
Siem, werd te Wervershoof geboren, op 6 Sept. 1919.
Toen de Duitsers hun menseniacht begonnen te organiseren, was Siem één der eersten, die daadwerkelijk den vijand md hart en ziel begon dwars te
zitten en een volledige actie ontplooide om de
"prooien" te ontnemen. Dit was de kiem van het
nog ongeorganiseerde verzetswerk. Later groeide
dat uit tot plaatselijk~ activiteit in gezamenlijk verband en groeide samen op met het algemeen landelijk
verzet.
De LO was opgericht. Dag en nacht was Siem bezig de onderduikers een
veilige schuilplaats te bieden, verzorgde hen op alle mogelijke wijze en waarschuwde hen ten tijde van gevaar. Verder werden door Siem gelden bijeengebracht om de gezinnen van onderduikers, die achterbleven, te kunnen
verzorgen. Steeds was hij op zijn post en deed zijn werk uH zuiver principe,
om de lichamelijke en geestelijke belangen te dienen; vooral ook de geestelijke
belangen hadden zijn bijzondere zorg en toewijding; de jongens bewaren
voor het ziele-bederf in Duitsland, dat was de diepe ondergrond van al zijn
werken en ploeteren.
Ook in KP-vcrband heeft Siem zijn sporen verdiend. Het leeghalen van fabrieken enz., het "kraken" in georganiseerd overleg en met toestemming van
de top-leiding maakten hem enthousiast. Het selecteren van de geschikte krachten voor de op te richten BS was één van zijn vele arbeidsobjecten. En hij
deed dat met een idealisme, dat stimulerend werkte op zijn andere vrienden in
het verzet.
In de herfst van 1944 werd hij door de Duitsers gegrepen, doch op de weg
naar Medemblik ontsnapte hij aan hun grijpklauwen door plotseling rechts·
omkeert te maken en per fiets te verdwijnen, ondanks het feit, dat de kogels
hem om de oren floten.
Enige tijd later week hij uit naar de Maaslinie om zodoende te trachten de
Engelse legers te bereiken; doch dit plan gelukte niet, zodat Siem naar Wervershoof terugkeerde.
Na de arrestatie van de leiding van Wervershoof werd Siem. nadat hij vanuit
zijn duikadres even zijn ouders wilde bezoeken. door de Duitsers met een rugschot dodelijk gewond. Een kwartier na het fatale schot stierf hij in de armen
van zijn Moeder, na voorzien te zijn van de H. Sacramenten der Stervenden,
met op zijn lippen de laatste woorden: ,.Het is beter als goed mens en als held
te sterven, dan als een slecht mens verder te leven".
Zijn levenswandel was oprecht en zijn Geloof ging boven alles. De grote
smart, die zijn overlijden achterliet bij zijn ouders, br()(!rS en zusters, wordt
veranderd in grote vreugde, wanneer zij bedenken, dat hun zoon hierboven
gelukkig is en dat hij heeft geleefd en is gestorven voor een heilige zaak.

Petrus Pronk, geboren te Hoogkarspel op 8 November
1920, was één dergenen, die het verzet in Wervershoof tegen de Duitse tyrannie verbeten en onverschrokken hebben gevoerd; hij was koerier bij de illegaliteit
en zijn werkzaamheden be.stonden in het wegbrengen
van ilJegale bladen, zoals "De Wacht" en "Pijpje
Drop", het plaatselijke illegale nieuwsblad, en het
bezorgen van de voor de onderduikers onmisbare bonkaarten, het alarmeren van de onderduikers ten tijde
van gevaar.
Dit werk was zeer gevaarvol, gezien het feit, dat te Medemblik, in de onmiddellijke omgeving van Wervershoof, een detachement "Groenen" was gelegerd,
die herhaalde malen op onverwachte tijden het dorp onveilig maakten. Eens
m()(!st Pronk gedurende een lange nacht in een slootkant blijven liggen. daar de
weg terug was afgesneden. Doch al deze belemmeringen werden niet geteld, het
grote doel moest worden bereikt ten koste van alles. Het Vaderland vroeg dit
en het principe eiste dit.
Op 2i Januari 1945 werd Pronk. tijdens een razzia op zijn werk aan de gaarkeuken in de zuivelfabriek te Wervershoof, gearresteerd en naar Medemblik
gevoerd. Via Alkmaar en Amsterdam werd hij enige tijd in het concentratiekamp te Amersfoort gevangen gezet. Later werd hij naar Duitsland vervoerd
en met het oprukken van de geallieerde strijdkrachten naar Duitsland steeds
verder het binnenland ingebracht. Zijn vrienden zagen kans te ontkomen, doch
hij werd opgejaagd tot in Hongarije en doodziek opgenomen io het Reserve
Lazaret te Lübtheen-Kaschau, waar voor hem geen redding meer bestond, daar
hij geheel uitgeput van de doorgestane ellende niet meer kon herstellen. Hij
stierf aan de gevolgen hiervan op 12 Mei l-945 in datzelfde Lazaret en werd
ter aarde besteld op 13 Mei 1945 te Lübtheen-Kaschau ver van zijn dierbaar
vaderland. van zijn beminde ouders en verloofde, die allen tevergeefs op zijn
terugkomst hebben gewacht.
Met Pronk is de lijst van hen, die uit de ~meente Wervershoof het slachtoffer
zijn van hun arbeid voor God en Vaderland, weer met één vermeerderd.
Moge Q.L. Heer. Pronk voor het offer, dat bij voor ons aller vrijheid heeft
gebracht, reed!l het eeuwigP loon ge!lchonken hebhen en aan Pronk's ouders, die
hem steeds getrouw ter zijde stonden in zijn arbeid. en zijn verloofde, die zo
sterk op hem rekende, kracht en troost schenken.
Mogen alle zwakke broeders een voorbeeld nemen aan zijn vurige activiteit en
moge de toekomst van Nederland dit offer waardig zijn.

J.

D.

J. D.

JOHNNIE HUIBRECHT

PIET STOKHOF

W ERVERSHOOF
Johnnie Huibrecht, genoemd J. van Laar in zijn hoedanigheid van onderduiker, kwam -in Wervershoof
zijn toevlucht zoeken om bescherming te vinden tegen
de Duitse onderdrukkersmethoden. Met gastvrije
handen werd hij door de bevolking van Wervershoof
opgenomen en behandeld als één hunner. De huisgenoten van het gezin, waarin hij werd ondergebracht, hadden er geen spijt van, want Johnnie was
een flinke kerel. met echt Hollandse kwaliteiten, altijd
van zessen klaar, steeds bereid het werk uit de handen te nemen, zelfs huishoudelijke bezigheden. En hij deed dit altijd met een
opgeruimd gemoed.
Door de leiding van de illegaliteit van Wervershoof werd hij zeer gewaardeerd
en hij was dan ook een der eersten, die toetrad tot de BS onder de zeer goede
leiding van J. Lodder en P . Stokhof.
Met grote ijver en met hart en ziel volgde hij de lessen Jn wapentheorie en in
de practijk. Geen moeite was te groot voor hem om het Vaderland te zijner tijd
van dienst te kunnen zijn en zijn landgenoten te kunnen bevrijden van de
gehate tyrannie der Duitse overheersing. Vrij moesten we kunnen leven en
die vrijheid moest tegen elke prijs worden bevochten, al zou dat het eigen
leven moeten kosten.
Doch ook zijn verrader sliep niet en zijn naam werd genoemd door verborgen
misdadige elementen.
Hij werd op 25 Januari gegrepen en weggevoerd.
Fel werd hij verhoord, doch hij zweeg; hij werd mishandeld, doch hij zweeg.
Hij wilde zijn vrienden en zijn leiding niet in gevaar brengen, koste wat het
kost.
Als slachtoffer van zijn plicht werd hij op 8 Maart te Amsterdam doodgeschoten op Rozenoord en begraven op het heldenkerkhof te Overveen, waar
hij zijn laatste rustplaats vond tezamen met andere vechters voor vrijheid en
recht.
Johnnle, wij achtergeblevenen uit de illegale wereld, danken je voor je heldhaftig gedrag en je spontane t()(!wijding voor de zaak van God en Vaderland.
Je hebt je leven geschonken voor een groot ideaal. Moge je offer niet tevergeefs
zijn geweest voor de toekomst van Nederland.
Moge God je hierboven een ereplaats bereiden, want je was dapper, eerlijk
en oprecht.

J.

D.

Piet Stokhof, in de illegale wereld genoemd Piet Slof,
was in 1910 onderofficier bij het Korps-Mariniers.
Tijdens de gevechten te Rotterdam werd hij door zijn
longen geschoten.
Hij werd opgenomen in een ziekenhuis, waar hij gedurende een jaar werd verpleegd. Afgekeurd voor
dienst bij de Mariniers werd hij te Groningen aangesteld als brugwachter.
Toen de beroepsmilitairen zich voor krijgsgevangenschap moesten melden, zocht Stokbof een veilig
heenkomen en kwam terecht in Wervershoof. Hij werd met open armen door
de bevolking ontvangen. Hij vond schuilplaats bij J. Langedijk, den leider der
verzetsbeweging en later bij Lodder, de rechterhand van den verzetsleider.
Hij wierp zich volop in het LO-werk en was een grote steun voor LangedJjk
en Lodder. Hij maakte zich verdienstelijk als koerier. en maakte later deel uit
van de leiding.
Toen in '44 de O.D. zich begon te roeren, was Stokhof de eerste, die het
contact opnam en de zaak ter plaatse ging organiseren. H ieruit groeide later
de BS, afd. Stoottroepen. Hij werd zeer gewaardeerd door zijn hogere chefs,
hetgeen bleek uit het feit, dat hij werd aangezocht als Directeur-Instructeur der BS.
Op 26 Januari 1945 werd hij door de "Groenen" uit Medemblik gearresteerd,
na eerst de moffen van katoen te hebben gegeven. Na getrapt en geslagen te
zijn werd hij via Medemblik en Alkmaar naar Amsterdam (Weteringschans)
overgebracht. Door Gods genade tot inkeer gebracht, bekeerde Stokhof zich
tot het geloof van zijn ouders en werd een waardige zoon van de Oude Moederkerk en was in staat, gesterkt en gelouterd, zijn lijden te dragen.
Op 8 Maart 1945 werd onze dappere "Slof" door de barbaren doodgeschoten
en begraven; hij ligt nu begraven op het Erekerkhof te Overveen bij alle andere
helden voor de zaak van God en Vaderland.
Je vrienden uit de illegaliteit zijn trots o p je, zullen je nimmer vergeten en
steeds aan je denken; je kwinkslag en en opgeruimde natuur. je harde arbeid
en oprechtheid waren ons een grote steun in het moeilijke en gevaarvolle werk.
Je vrouw en kinderen kunnen trots op je zijn. Mogen zij worden gesterkt
door Je heldhaftig gedrag en moge Q.L. Heer hen in hun verder leven steunen
en sterken, om dit grote verlies te kunnen dragen.

J. D.
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INUCETINGEN VERSCHAFFEN?
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Secr.:

J.

WIELI NGA, Taco Mesdagstr. 8, Gronlncen

2c RBUNlB OP ZATERDAG 9 AUG. A.S.
Zoals wc reeds cudr.r geschreven hebben werd op de reûnic
la PcbruarJ J.J .. de wens naar voren gcbcacbt om, :o mogelijk.
a og dit jaar etn bijeenkomst te houden met daaraan verbonden,
een autobustocht.
Jid vol~nde voouttl wordt thans gedaan:
Een autobustocht op Zaterdag 9 Aug. a.s. dus precies een
jaar na de ontbJndlng der comp. De bus vertrekt van Leek en
gaat dan via Gronmgto, Hooge:and. Zuidbro•k. Noordbro•k
aaar Winschoten. Hier wordt gepauzeerd en tr :al daar tevens
gele:genht.id :11n oude reJatits te buocken. Van Winschote.o.
ovtr Oude- en Nieuwe Pekcla, Stadskanaal en Musselkanaal
naar Emmen met o.a. buoek aan de d ierentuin. Ten slotte naar
het ons bekende Eelde en dan naar Groningen, alw•a.r einde.
Dt k<>Sttn komtn op f -1.50 à f 5.- per ptnooo. be:oek dierentuin inbegre:pen. Daar een spoedige be.spre.kiog van een
autobus nood:akelijk is motten we tijdig "veten of t:t voldotndt: animo is om daartoe over te gaan. lcdtt, die denkt mede
te gaan :endt dus to Spoedig mogelijk :ijo opgave in. Het
geld moet \•ooruit betaald worden door girostortang aan ons
"cr.iariaat, no. -177623. Men kon dil gtld ook in gedttlten
atocten : bedrag naar eigen vtrkie:ing. Stort men dus b.v. in
Mea. Juni en Juli f 1.50 dan bueiken we hiermee een soort
spaarsysteem en behoeft men niet in ttn keer f -i.50 te oussen.
Ook voor de vrouwen en verloofden van on:e leden staat de
tocht open.
Dus goed begrepen, de boord:aak is dat wij eerst moe:ten we~
ttn of er voldoende deelname is. Zendt dus bericht, en ••••••
vergeet dt giro.storcing niet.

ER ZIJN NOG COMP. POTO'S VOORRADIG.

823 Jan Martinus van den Brink, geb. 15 Sept. 1924,
in
Vorden
(Gelderland).
op
8
Augustus
1944
gearr. en van 9 Aug. tot
29 Aug. 1944 in Huis van
Bewaring in Arnhem gezeten.
Daarna vermoedelijk naar
Amersfoort gebracht en begin September doorgestuurd
naar Duitsland. Vermoedelijk
eerst Neuengamme, daarna
Husum. Naar men zegt, overleden op 5 December 1914 ,,
in kamp te Schwesing bij
Husum (Deense grens).
824 Hans Tellers, 34 jaar oud,
Duitse Nationaliteit, heeft
jaren in Holland gewoond,
moest, doordat hij Duitser
was, in dienst. In .Juni 1944
uit Holland vertrokken en is
in Joego-Slavië gedeserteerd.
In Sept. 1944 nog gezien in
Skopic (Joego-Slavië). Lengte pl.m. 1.75 M. Blond haar.
Blauw-grijze ogen. Heeft in
Amersfoort illegaal gewerkt.

.. .... deze artsen thuis in andere plaatsen een eigen
practijk in de steek moesten laten ......

Mr. P. Plantenga, Amsterd.weg 336, Amstel veen zoekt
voor zo spoedig mogelijk HULP in de HUISHOUDING voor zijn gezin met 4 kleine kinderen. Aan,
meldingen tel. (Amstelveen 3044) of schr. aan bovenstaand adres.

...... zij niet meer te doen hebben, dan het houden
van één spreekuur, dat soms tot een half uur beperkt
kan worden ......
•..... zij verder duimen kunnen draaien ......
...... het elders wel van hetzelfde laken een pak zal
zijn ......
...... er iemand ergens bovenaan de ladder zaagsel in
tijn hoofd moet hebben om onze dungezaaide artsen
zo kwistig te gebruiken op kosten van onze toch al
wrakke begroting.

Handelskantoor i/h Noorden des Lands vraagt voor
spoedige indiensttreding een mann. KANTOORBEDIENDE. Leeftijd pl.m. 22-25 jaar.
Vereisten: Dip!. Boekhouden en vlot kunnende
machineschrijven.
Zij, die tevens over handelsgeest beschikken, genie•
ten voorkeur.
Brieven onder no. 231 bur. v. d. blad.

OPROEP
Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie heeft
onlangs getallen gepubliceerd over de Nederlandse
slachtoffers van de oorlog, en het publiek verzocht
om verdere gegevens.
Wij maken er onze lezers opmerkzaam op, dat, indien
zij verzetsslachtoffers aan ons opgaven, deze gegevens niet nog eens aan het R. v. 0. verstrekt be•
hoeven te worden.
Men bedenke evenwel: Heeft men voor een bepaald
geval vanwege ons bureau geen gratis "Voorloper...
ontvangen, dan blijkt daaruit, dat de gegevens van
dat geval nog niet volledig in ons bezit zijn.
Vul die dan alsnog aan.

Adres:
Gemeente:
Het abonneme ntsgeld wordt betaald:

per g iro
pe r postwissel
bij aanbieding van e en kwitantie*).
Handtekening:

Naam,
•) Doorhalen, wat niet wordt verlangd.

DIVERSEN

PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN
(prijs f 0 ./0 p. m.m.)

Onde rgetekende geeft blerbij op als abonné van "De Zwerver".

MEI--ACTIE

Met grote vreugde geven wij kennis van de geboorte
van ons zoontje en broertje
MARIUS
dat bij het H. Doopsel de namen ontving: Marius
Johanous Antonius.
G. B. Godwaldt,
J. W. M. Godwaldt-Augevaare,
Anneke, Ria, Truusje, Gerard.
Den Haag, 27 April 1947.
Harstenhoekweg 229.

...... in Breda zes militaire artsen dienst doen voor de
aldaar gelegerde militairen......

Naam:

1

Eindhoven. Glas/aan 25.
Toekomstig Militair adres en functie: res. 2e Luite,
nant der Artillerie 4-2-2 R Lt. LuA no. 190320008
Veldpostkantoor Batavia.

OPROEP. Gevr. door zieken militair, die zeer lang
moet liggen, geall. pamfl. en il!. krtn. Br. onder no.
229 bur. v. d. blad.

heid,

Emgt. dagen na dit \'oorval. het ~"as meen ik op t Juni. kwam
uit Groningen de he.er ). M. v. d. Zee, reservc...oHicier van
h<t leger van 19"0. die dt comdt. /. Bohju kwam v,rvang,n.
Wij konden natuurlijk nltt wete.n " met welke opdracht de bee:c
v. d. Zet naar ons gestuurd was e.n getn wonder dus. dal wij
hjerove.r allerlei gissingen maa;kte.n. Bij zijn intrede hield hij een
rede. waarvari ik me nog de volgende woorden herinner:
" Jullie doel Is mijn doel. Jullit werk Is mijn wtrk. maar
jull!e weg is nl.i mijn weg. Ik ben officier. heb mijn ••d
v•n trouw. volg all,tn de legalt wtg. want allten langs
deze weg is het moge-lijk iets blijvends tt bereiken."
D• dag hierna volgde dt I è theorie "Krijgstucht". Oir maakt•
indruk en bet vertrouwen in den beer v. d. Zee als commanaant was gewonnen e.o toto hij 3 dagen in de comp. was. kon
~én der dienstdoende oHicittt.n hem meldu; .. Commandant.
de gehele. comp. staat achter U.''
F.n hiormedt wud ct.o nieuw tiJdptrk ingeluid. Op 13 Juni 19'15
gang de comp. verbui:c.n naar Winschoten en nam intrek in de
Nut5kleut<trschool. welke na 11 dageo alweer verlaten werd
w~1orna wjj ons vestigden in dt Op~nbare school aao het St.
V11u,holt. waar de comp. bleef tot I Nov. 19"5. En ik gtloof
wel te mogtn zeggen, dat deze periode de nuttigste e.n gezel1igste is gewe:tst tijdens het besta3n van de comp.
Over deze tijd :ulltn nu enlge 5tukjes volgen, welke ge.schee...
vtq zullen worden door Harry Deut:.

HIEKE DAM (Ans)
en
HENK J. OORD
(econ. cand.)
op 20 April 1947.
Sneek, Peperstraat 13

OORLOGSWEDUWE met 2 kinderen, resp. 5 en
2 jaar oud, zoekt voor ongeveer I maand VACANTJE-VERBLIJF in bosrijke omgeving. Gaarne brieven
onder no. 228 v. d. blad.

OUD COJ1,iP. LBDBN IN INDIB.

DE GBSCHIBDBNIS DER COMP. 7 (Oao).
liet do•I In Groningen was h<t g•bouw aan d• Hetreweg. dot
tt-genwoordig dienst doet als militair hospitaal. De op:et was
het g,bouw te be:ett•n •n dan d• komst van de beren, die
h1u tttelden, af te wachten. Het ging :onder moeilijkheden
~cpaard. daar de schildwachten totaal overbluft werden. Vóór
dat :ij iets konden uitrichten, waren :ij al .schadeloos gemaakt.
Zó overbluft warvi :e. dat. toen éên on:er kalm op een
,ehtldwacbt toeliep en =ti: .. Och j6. laat mi) dat geweer eens
:1en", dit zonder slag of stoot overhandigd werd.
\V1t. :jen aan dit optreden wel. dat er van een militaire tucht
gl!rn ~prake ~·as. De illeg,:tlt geest :.at nog vastgeroest bij
vtlt-n. 0( de:e •• overval" succu beeft gehad7 Ja, maar niet
die- welkt er van verwacht werd. \Vant de comp. ztlf kwam
onder zwaar arrest te .staan en de hoofdaansticbters verlieten
•po•dig de comp. Maar toch had na\ir buiren de:e daad wel
r-nlge i.odruk gemaakt, in het bij:ondcr bij de compagnietn. dit
in Groningen gcltgud we.c:en. Hu,-~ heerste ook al ontevreden•

VERLOOFD tijdens ioschepingsverlof der 2e Divisie:

Wil LOUIS, die io 1942 t/m 1944 contact had met
KAREL (ontmoeting Tivoli West Rotterdam) zich
bekend maken.
K. de Voogd, Akeleistraat 17, Rotterdam.

Wrj zijo ia het be:it gekomen van 2 soorten foto·s, formaat 18
b1J J 2. welkt genomen zijn in Winschoten. Op él!n hiervan
ataar d• g•h•l• Comp. roen nog genaomd Ie Mil. G•:angscomp.
on g•nomen op 31 Aug. 1945.
De 2e fs ('en groepsfoto van leden van het le Peloton, waarop
o.m . voorkomen Bosma . IJ .. Bos, H" Daling. M" Drent. H"
,an E.s•n. A" Go,s, H" v. d. J•ugd, T" Klein. ).. KoM<r.
J . Mause. G .. Noorman. 8 .. Otte. D" Otteo, ) .. Verm,.r,
J.• Verm,ulen. J.• Vos. A .. en Vmk, L.
Pri;:, per stuk. afgehaald aan het .secretariaat. f 2.75.
Franco toc:tnding volgt na .storting van ( 2.95 op girorekening van J. A. W1elinga. Taco Mtsda9.straat 8. Groningen,
9 ronummer -177623.

\Vij ont-.·jng:e.n be.richt dat Lucas Straatman behouden in lndil
,~ aangekomen en daar zeer verv,.,onderd opkeek toen hij met
Hou t--n Trou groettn om.vangen werd aan de boot. door Tromp
..-n Busker, dlc daar retd~ ruim etn half jaar vertoevc:n.
Htt vertrek van Dirk Ottt tn Jan Timmerman. dat in April
:ou plaats vinden. \\'trd uitgesteld tot 2 Mei. Zij :r.jjn dus nu
onder-weg met de lndr:.pocra. Zodra we hun adressen weten
:uilen we die publictrèn.

FAMILIE-ADVERTENTIES
(prijs f 0./0 p. m.m.)

Adres,

'tJ

~· ..V. Welkom
in eigen l:,uis

Het viel niet mee om de
zaak een beetje fu orde te
krijgen. Maar op de slaapkamer staan de ledikanten van Vanderveen, wit
gelakt, met soepel veerende ondermatras. U moet
heusch ook eens aan Vand erveen gaan schrijven.
Behalve 1-pers.
ijzeren
ledikanten zijn er ook nog
2 -pers. houten ledikanten.
Stel Uw schrijven niet te
lang uit'

*

Fa. B. H. VANDERVEEN
Kruill8tr aat 13,
ASSEN

Tel. 2583
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Barmhartigheid is Christenplicht
maar wat krom was blijft krom

E

r is in ons land al veel stof opgewaaid
over de politieke delinquenten, hun berechting en hun vrijlating.
Allerlei meningen zijn er rondom deze afgedwaalden in dagblad en tijdschrift openbaar
geworden, meningen, die niet zelden scherp
met elkander in strijd zijn.
Sommigen wensen het harde recht zonder
meer te doen gelden, hoewel de aard en de
omvang der bestraffing, die zij gerechtvaardigd achten, sterk variëren; anderen willen
het element der barmhartigheid sterker belichten in navolging van Regering en Episcopaat, en zij vinden, dat het g,;durende ongeveer twee jaren geïnterneerd zijn een voldoende straf of "correctie" inhoudt voor hen,
die, hoewel schuldig in velerlei opzicht, niet
persoonlijk de hand hebben gehad in oorlogsmisdrijven of in hoge mate landsverraderlijke activiteit ontplooiden door rechtstreekse dienstneming bij de Duitse weermacht,
begunstiging der SS en dergelijke.
Een feit is, dat practisch alle z.g. lichte gevallen en zelfs vele minder lichte (zoals de
wapendragende civiele macht, W.A. etc.) in
vrijheid zijn gesteld en dat de overblijvenden
dezer laatste categorie en vele der zwaardere gevallen nog op hun berechting of vrijlating wachten.
Over de zwaardere gevallen en de eigenlijke
oorlogsmisdadigers zal op dit moment niet
veel meningsverschil bestaan, hoe gewenst
een snellere berechting ook ware. Evenmin
mogen wij vergeten, dat ook zij, vijanden uit
een voorbije, gruwelijke tijd, onze medemensen zijn, die naar rècht geoordeeld moeten
worden.
Het is over de minder lichte ge•allen, dat de
pennen nog in beweging blijven. Het zijn zij,
die meer op hun kerfstok hebben dan alleen
het lidmaatschap der NSB; zij namen als
kringleider of anderszins leidende functies in,
voerden propaganda op belangrijke posten
of werkten met den vijand mede, zonder veelal direct lid te zijn der partij. Het zijn zii. die
minder uit nooddruft dan wel uit een verkeerde overtuiging of bedacht op eigen gewin den
vijand of zijn handlangers hielpen. Ook ten
aanzien van hen moeten wij de christelijke
deugd der barmhartigheid betrachten en hun
straks de mogelijkheid bieden weer terug te
keren in het maatschappelijk leven.
De bereidlteid van het Nederlandse volk echter om barmhartig te zijn, dient niet te worden
misverstaan; maar daarover straks nog een
enkel woord.
Welke zijn de maatregelen, die ten aanzien
van deze minder lichte gevallen genomen
kunnen worden?
Er staan hier voornamelijk drie wegen open,
n.l. vrijlating zonder meer, internering voor
korter of langer tijd, doch niet langer dan tien
jaar, en voorwaardelijke buitenvervolgingstelling, waarbij een der belangrijkste voorwaarden is het stellen onder toezicht.
Welke weg moet men klezenî
Eén overtuiging staat bij den schrijver, die
met nog een ander tribunaallid en een socialen werker der Stichti.ng Toezicht Politieke
Delinquenten, onlangs een der bewarings- en
Interneringskampen heeft bezocht, als een paal
boven water:
Van correctie of heropvoeding is bij de geInterneerden geen sprake, maar dan ook in
het geheel niet, een enkel geval uitgezonderd.
Niet slechts, dat velen hunner ons niet geheel

(-

dO'ór Dr.

J. F. B. Custers - Eindhoven

ten onrechte, vooral in verband met hetgeen
zich in de begintijd heeft afgespeeld, het verwijt maken, dat wij ongeveer dezelfde methoden toepassen, die wij den onmenselijken bezetter zo zeer verwijten, maar bovendien ontgroeien deze mensen in deze sfeer van oudepartijgenoten geheel en al aan de maatschappij en worden zij met · de dag meer verbitterd.
Zij ontwortelen opnieuw en in totaal verkeerde zin.
Correctiel Integendeel, hun gedachtenwereld
is nog geheel dezelfde; zij hebben de strijd
aangebonden met het Communisme. Britannië
is nog steeds de vijand van het continent, zelfs
de boerenoorlog doet er nog steeds fiks opgeld, in een woord, hun hoofden zitten nog
overvol met nazi-propaganda, die er in deze
omgeving niet uit verdwijnen zal.
Indien zij hun straf verdiend hebben, behoren
zij deze te ondergaan, maar laten zij, die over
de macht tot invrijheidstelling beschikken, de
Procureurs Fiscaal en hun gemachtigden en
de Tribunaalleden. n.i.l•t, talen langere c:letentle
opleggen, dan met het rechtsgevoel, de bar~-

leder heeft wel iets gehoord van het
geheime telefoonnet van de be:r:ettingstijd. Maar dat dit net het hele land
bedekte, dat de illegaliteit op ieder
uur van dag of ,nacht met bijna ieder
dorpje telefoneren kon en dat eeri
corps van duizend man geregeld
werkte voor deze CID,, dat weten weinigen. En velen zijn nieuwsgierig naar
het naadje van de kous. Welnu . . .
K, MOREL,

Ge kunt nu weer vrij gebruik maken
van uw telefoon.
Gebruik die telefoon voor het te laat
is, om dit boek bij uw boekhandelaar
te bestellen.
Wacht niet tot morgen, want dan kan
de eerste druk uitverkocht :zijn.

hartigheid daarbij betrachtende, strikt overeenstemt.
Het is voor deze ontwortelden èn voor ons
als volk, dat hen te eniger tijd weer in zijn
midden zal moeten opnemen, beter dat de
tijd van internering beperkt is en dat zij vervolgens onder toezicht worden gesteld. Onder toezicht van wijze mensen, streng doch
met een ruim hart. Het hangt niet uitsluitend
van de invrijheidgestelde delinquenten af of
zij weer behoorlijke Nederlanders zullen worden, het hangt voor een zeer groot deel ook
van ons af. Niet slechts wat onze persoonlijke
houding betreft, maar ook wat betreft onze
wijze een nieuwe maatschappij op te bouwen.
Een interneringskamp is niet iets goeds, ook
niet wanneer het behoorlijk geleld wordt; het
is een erg kwaad, zij het een noodzakelijk
kwaad. Het is opvallend, welke verwondering
er bij de geïnterneerden gaande wordt, wanneer zij bij de vrijlating constateren, dat de
maatschappij bereid is hun een kans te geven
weer een behoorlijk mens te worden. Pas
buiten het kamp gaan hun de ogen open en
pas hier begint de reclassering.
Men moet echter ons volk niet tureluurs maken door recht te noemen. wat krom was.
Voor een onzer tribunalen heeft een verdediger niet geschroomd het leiderschap van de
N.V.D., waargenomen door de vrouw van __ een
voormaligen N.S.B.-functlonnaris te vergeh1ken
en op één lijn te stellen met het lidmaatschap
der St Elisabethverenlging van de echtgenote
van een katholiek. Zo natuurlijk als dit laatste Is zo natuurlijk zou ook het eerste zijn.
Zelfs • zou het allerverwonderlijkst zijn geweest, Indien de N.S.B.-mevrouw geen lid ware
geweest van de N.V.D., W.H.N., etc.
Dit nu is velen te gortig en terecht. Een ande~e
advocaat heeft het gepresteerd een man, die
jarenlang
districtsvertegenwoordiger
der
W.H.N. in een onzer provincies was en de
mensen duizenden guldens uit de zak klop~_e.
hnk te noemen, omdat hij op advies van z11n
geestelijkheid geweigerd bad N.A.F.-lid !e
worden; hij nam echter wel het W.H.N.-baant1e
aan, hoewel ook dit hem ten sterkste ontraden werd.
Men moet de zaken nu niet op hun kop gaan
zetten. Wat verkeerd is, blijft verkeerd. Dat
de barmhartigheid betracht wordt, valt toe te
juichen, dat er misbruik gemaakt w~rdt om
allerlei gedragingen en landverradenj re~bt
te kletsen, is en blijft onjuist. Deze houding
dreigt bovendien geheel averechts te werken.
Er is teveel leed doorstaan. teveel angst heeft
er in Nederland rondgewaard, tevelen van
onze besten zijn gevallen in het verzet (en
hoevelen zijn er niet, die dit alles wensen dood
te zwijgen?) om niet scherp en duidelijk te
beseffen. welk een schuld zij allen, die hun
sympathie met dit onmenselijke gedoe, in
welken vorm dan ook, betuigen, op zich geladen hebben.
Het is een slag in het gelaat van hen, die in
de strijd om Nederland gevallen zijn, wanneer men al deze ellende tracht weg te redeneren en de mede-aanstichters ervan tracht
schoon te wassen.
Laten wij volhouden verkeerd te noemen, wat
slecht en bar slecht was en laten wij ons best
doen de afgedwaalden op het rechte spoor te
brengen. al zal dit ons dikwijls zwaar vallen,
omdat zij bijna niet kunnen herstellen, wat
ons volk door hen is aangedaan.
Alleen een Nederland, dat weet wat het wil,
dat bereid Is de rechtvaardigheid door te voeren op alle levensterreinen, kan zijn landgenoten een rechtgeaarde levensovertuiging bijbrengen.
Hoevelen weer zondigen schrijnend en voor
iedereen waarneembaar tegen de rechtvaardigheid.
Wenst men dan nogmaals een gruwelijke
Apocalyps of zijn velen onzer stekeblind
geworden na onze zo blijde bevrijding.

• •• • •
NS volk heeft vele goede tradities. Enkele
hiervan dragen een speciaal provinciaal- of
althans een sterk regionaal karakter. Maar
er zijn er ook, die zich niet beperken tot een
bepaalde volksgroep en in de Toop der jaren ;,en
uitgesproken nationaal karakter hebben gekregen.
Zo hadden we Zondag j.l. de traditionele Moederdag.
De speciale kenmerken van zo'n Moederdag zijn
tweeërlei. Het voornaamste is, dat wij onze Moeders eren in de vorm van bloemen, gebak of iets
anders; minder belangrijk is het tweede kenmerk.
dat de Vaders zich op zo'n dag jaarlijks weer
afvragen, waarom nu toch eigenlijk wel de Moederdag en de Vaderdag zo weinig iJ1 trek is.
Om nu niet af te dwalen: Zondag j.l. was het
Moederdag en op deze dag heeft zich iets voorgedaan, dat m.i. zelfs in aanmerking komt voor
publicatie in .,De Zwerver".

0

Wie herinnert zich niet het ontroerende verhaal
in ons weekblad, over de decoratie van onze

Koningin door den Commandant van de KPMargriet?
,.Zelden heb ik zo'n ontzaglijk Jeuk verhaal gelezen als die keer, onder de titel: ,.Hoe Stefke de
Koningin decoreerde", zei mij eens één onzer
trouwe abonoé's.
En lk moest toegeven, dat het niet voor het eerst
was, dat ik een dergelijk geluid over deze publi·
catie hoorde.
Ja, die KP-ers zijn wondere mensen. Er zijn
vergaderingen gehouden, waarin men, zonder één
uitzondering, besloot nooit een onderscheiding aan
te pakken, ja er zelfs nooit meer in KP-vergaderingeo over te spreken en intussen decoreren zij
zelf maar verder.
Men mag terecht opmerken, dat, toen de Koningin
door Stefke werd gedecoreerd, dit besluit oog
niet genomen was. En we sluiten ons hierbij dan
direct aan. Bovendien staat onze Koningin natuurlijk boven de wet. Toch gaan deze argumenten thans niet meer op. Neen, ook nu worden in
de KP-kriogen nog onderscheidingen uitgereikt.
Ook nu kan men beleven, dat een KP-er
iemand decoreert. En 't was weer onze Stef, die
tengevolge van de Moeq:rdag naar Amersfoort
kwam om één onzer vele KP-Moeders het ereembleem van de KP-Margriet op de borst te
spelden.
Ik zal er niet in slagen, het moment van de decoratie te beschrijven, zoals Kees N.B.O. het eertijds deed. Neen, ieder vogeltje zingt zoals het
gebekt is, en er is nu eenmaal onderscheid tussen
het gezang van lijsters en ...... dat van vele andere vogels.
Toch meende ik onze lezers een klein verslagje
van deze plechtigheid ruet te mogen onthouden.
!k moet zeggen, dat ik er van heb genoten.
t Was een Plechtigheid, zoals we ze alleen maar
in onze LO- eu KP-kringen mee kunnen maken.
Geen hoge hoeden, geen gouden kragen, geen
vertegenwoordigers met klinkende namen. Slechts
een heel gezellig intiem clubje bij Tante Wieu
thuis. Men moet Tante Wien kennen om te weten, hoe gezellig 't er kan zijn.
Nog maar nauwelijks gezeten, wordt het woord
gevraagd door den afgevaardigde van de Limburgse KP-Margriet
Ja, ik kan mij voorstellen, hoe men indertijd io
Deo Bosch heeft genoten. Dit keer behoefde niet
geholpen te worden bij het openen van het doosje,
doch wel heb ik mij afgevraagd, hoe ·t mogelijk
was van zo'n bibberend vel papier één letter te
lezen. En we zijn in de lach geschoten toen Stefke
gul en openhartig - ge kent hem toch zeker? d~ opmerking maakte: ,.Ik krijg er zowaar de
bibber van; dat heb ik nog nooit gehad".
In het midden van de kring hield ruj zijn toespraak, opgeluisterd door refreintjes van Hans,
het éénjarig zoontje van Stefke, dat door het jeugdig echtpaar is genoemd naar den gesneuvelden
KP-er, Hans Dobbe, Stefke's eersten leider. Het
was geen oratorisch bouquet, dje toespraak van
Ste-'ke, integendeel, het bad meer van een tuiltje
veldbloemen.
M aar soms kan de waarde daarvan, met zorg geplukt, groter zijn dan van de duurste kweekbloemen, gekocht voor veel geld.
Welke bloemen zoal in dat tuiltje voorkwamen?

Hier zijn er enkele:
.. Reeds lang heb ik met het plan rondgelopen om U, Tante Wien, vriendelijk te
verzoeken. erelid te worden van de KPMargriet. Bij dezen wilde ik dan beleefd
vragen: Wilt ge als Moeder van alle
KP-ers dit lidmaatschap aanvaarden?"
En na een dankbaar bevestigend antwoord
van Tante Wien;
"Nimmer zal ik persoonlijk vergeten, Uw
spontane en opbeurende glimlach; Uw welgemeende en steeds weer opnieuw aangeboden gastvrijheid; de altijd slagende vergaderingen van de KP-vertegenwoordigers,
als U, Tante Wien, mede aanzat.
De Stichting is momenteel een der test georganiseerde instellingen en eenieder is
vol lof over haar werk, waarin U zo'n
. leeuwenaandeel hebt gehad ?n nog hebt.
Door dit grote werk alleen al. hP.bt ge ons
een zwaar drukkende Jast van de schoud<'rS
genomen. Ge weet, dat wij in de zware
bezettingsjaren een heilige belofte aflegden
om, hoe het ook mocht verlopen, voor de
nabestaanden van onze gevallen vrienden te
zorgen en voor een goed KP-er geldt altijd
nog: een man. een man. een woord een
woord.
Mede dank zij U zijn wij dit eens gegeven
erewoord nagekomen en hiervoor, Moeder
van ons allen. :ûjn wij U ons Jevffi lang
dankbaar.
Gelukkig leven wij nu weer twee jaar in
een vrij Vaderland, al is het er dan ook
nog lang niet, wat wij ervan verwacht hadden; maar a~leen het vrij te zijn, het niet
meer staan met het ene been in het graf,
het vrije spreken en denken, het weer rustig
aanzitten in eigen huis bij moeder de vrouw
en kinderen, dit alles wordt door de massa
nog te weinig gewaardeerd."
De K.P.-Margriet is andermaal met een erelid
uitgebreid. We wensen de Margrieten van harte
geluk met de aanwinst.
,.FRITS".

•
DB VOORUITGANG VERDUBBELD .
Een

Amcrlka..,s psycholoog. prof. Lehman, httlt e•n aantal
grafieken gepubliceerd, waaruit bHjkt, dat wij vubaztnd snel
ge1etrder wordtn. De vooruitgang op htt gebied dtt ktnnis
is de laatste .300 Jaar e:Jke ttuw dubbel zo groot geweest als
dt voora[gaandt eeuw.
Oezt vooruitgang had plaars op btt gebied du ~cheikunde,
geologie. mathematische wett-n!'lcbappc.n. het onderwijs, de ie.co
nomie. de wetenschap der politi<k, de losectenkund,, de plant,
kunde. dt optramu:ie..k. de wijsbtgtcrtt, de guetischt biologie.
de literatuur tn dt orchest.rale tn sympbomsche mu:iek.

(,.Kennemer Koerier").
't Is min of meer beangstigend, die vooruitgang.
Vooral als men bedenkt, dat deze :z:ich hier beperkt
tot exacte wetenschappen, doch dat de wetenschap
der vernietiging zich in de eerste 50 jaren van
onze 20stc eeuw zeer vele malen verdubbelde. De
vraag rijst, waar deze wetenschap elke verdergaande
ontwikkeling zal vernietigen.

•

,.WERKELIJK" BN "NAAKT".

De. totnemtndt vustre.ngt1Jng vao btidt ,·olk~n. dit door
L,nggadjati (volgens Nederlandse opvau,og!) wordt beoogd.
betc.k.tnt vanze.lfsprtkeod ten ,·enonlgd contac.t tuutn bejdt
cu)tur,n. e:en toenemend gebruik van dt N«ferland,e taal (dit
éf:.n dtr voornattm$tt d.ragtrs van een cultuur fsl u ten toe.ne:tntnde: lJJt'llt.iu:e:hng op de g:tbltdtn vao wtte:nsc.bap en kunst.

(.,Vrij Nederland").
Het lndon•s,scb onduwijscong<ts te Solo (SouahitaJ he,lt.
naar Antara meldt. btsloten, het Nederlands als leervak af te
wiju:o zolang die taal een "psychologisch gevaar" inhoudt.
Voor~bands zal )es worden g•gevtn In het lndon.s,sch. en En•
9els wordt toegelaten als lcuvak op de midd,lbare scholu.

(,.De Groene"}.
Ziehier één van de gevolgen van een facultatief ge•
stelde interpretatie "Naakt!" en "Werkelijk!"

•
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.,BBRGEN-BBLSEN.RANTSO.ENEN" TB HAMBURG.
Oe Hamburgs• havenarbdders :tijn nl•t tevr<den met wat zq
not:mt.n hun .,Ber9tt1·Btlst:n-rantsoe.ne.n ...
Vandaag zijn ongc:vcu :ndui:e-nd arbeiders vao de grote Blobm...
en Vo&1-.ch.tcpswcn·u in .. :sit...-dow11·· -1taklng gegaan.

Zij bebbm een deputatie naar buo ,,ahtrmlgiog•leidtrs en naar
den burgemttsltr van Hamburg gestuurd.

(.,De Nederlander").
Zou er dan toch in "Bergen-Belsen" iets "niet in
orde" geweest zijn? En geven de Hamburgers dat
nu zo maar toe? Dan is er toch oog hoop, dat we
de "es-ist-nicht-wahr-periode" te boven komen. In
dat licht bezien is zelfs een "sit-dowo"-staking (naar
Amerikaans recept) vooruitgang.
NAZI-VERMOGBNS.

Wij citetten uit un 6.,uej u.an. un

/uvtp,evtaal in :l,ndië,:
Want het zijn meest jonge jongens en velen zien
de gevaren niet in. Zo heb ik er laatst tcvee uit
de kampong gehaald, waarvan ik er één, ter afkoeling, in de kali heb gegooid.
En dan is het zo fijn, dat ze allemaal met hun
moeilijkheden naar mij komen. lk heb bijv. een
soldaat, die getrouwd is in Holland en hier ook
een meisje heeft, waar hij niet meer af kan. Er
bleef maar één oplossing voor mij over. n.l. zelf
met dat meisje praten. lk wist helemaal niet, wat
ik moest zeggen, maar ik had kracht gevraagd.
Ik heb ongeveer een uur met het meisje zitten
praten en alles op alles gezet op het laatst. maar
het resultaat was nihil. Ik voelde mij wel erg
teleurgesteld en was bijna, vergeef het mij, aan
de helpende Hand gaan twijfelen, temeer daar ik
rotsvast in succes geloofde. Toen ik weer terugkwam. kwam een half uur later die jongen op mij
af en was de overwinning toch van boven gekomen, want hij zei, dat hij nu niet meer naar
het meisje toekon. Zulke dingen versterken je
geloof. Maar ook wist ik, dat ik dien jongen in
de gaten moest houden, om dat hij het nog moeilijk
zou kunnen krijgen. Toen hij dan ook een week
later, het huis uitstapte, voelde ik intuïtie/, dat
hij weer naar het meisje toeging. lk ging hem
dus met de jeep na en bij het hek kreeg ik hem
te pakken. Ik heb niets anders tegen hem ge:ugd,
dan: .,Ziezo, nu gaan wij vanavond eens uit en
zullen we eens zien, of we het niet zonder wijven
kunnen stellen".
W ie zijn taak zo ziet, bouwt aan een leger, dat
de eer van ons land hoog zal houden, en heeft
het tegengif tegen de gevaren, waar een leger in
de vreemde mee te worstelen heeft.

•

John Hynd. de: Britst: Minister van dt Buue 10nt io Owuland.
h.,[t in hu Lagerhuis medegedeeld. dat In d• Brotse z6ne b•slag
is gelegd op eigendommen van Ribbcntrop. von Papen, Roz.e:nbe:rg. Keittl. Doe:nitz en Gotring, ter waarde: ,•an re.sp. 690.000,
721.000, 657.000. J .015.000 en 1.000.000 Mark. Dil bezit wud
mcl goe:dv,ndt.n van de andere bt:tutnde: mogendheden In bewaring gt.houdtn. 1otdat ttn ngchng hn.akt de btsteOJming
zou z.ijn gttrofft'n.

Dat was de grote kunst hoe breng je zo veel
mogelijk "nullen" bij
elkaar! En dan onder het
motto, dat niet het goud, doch "arbeid" de enige
waardemeter is.

•

Dl! ,.KRUlDENIBRS" GEWROKEN.
Voor de krijgsr••d te ·s-Gravenbage heeft zich

ie

verantwoorden.

gehad de voormalige re:t. kapJteln der militai,e. adauoistr ~ ie N.

J.

van dec W" dl• in een brief aan het hoofd van btt di<nstvak der mil. administratie, den genuaal•majoor Bughuijs. zija
gemoed gelucht bad in zlnsn•den als ........ uw kzuidtniers geut,
dit ge bij uw intrede in d• maac•ehappij hebt inguogen .•...•
e-nz:.
De prufde.ot achtte het vak ,•an ltruideniu uiterst eerzaam.
doch het woord "kruidenier'' in de door b,kl. gebruikt• btC<•
ktnls is wel degelijk beledigend.
O, uitspfOak luidde: een boete van f 8()0.- subs. 100 dagea
hechtenis.

(.,Eiodh. Dagblad"),

Zijn Jot Polman en "De Zwerver" daar eventjes
door gerold, toen ze indertijd het woord "kruidenier" io minder vleiende zin gebruikten.

U hebt geen g elege nheid om nieuwe abonn é's voo r ons te werven l
En to c h wilt ook U voor ons blad Uw
steentje bijdragenJ
Denkt U dan eens aan on ze rub rieken :
.,Wist U, dat . . .. J"
Kraak jes, en
Ik zwerf de wereld r o n d.
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EEN FRANS GETUIGENIS OVER

*

Geschreven iD de
zuivere oorlogssfeer.

V

RIJWEL geen week gaat er voorbij, dat
men niet in de kranten een aankondiging
vindt van een boek tentoonstelling of
film over de oorlog, het ;erzet of het leven
in een gevangenenkamp.
Direct na de bevrijding waren het sensationele concentratlekampbrochures, langzamerhand werden deze verdrongen door meer gedocumenteerde beschrijvingen, er ontstond
een rage in het organiseren van verzetstentoonstellingen met erg veel valse persoonsbewijzen en Duitse affiches, er kwamen toneelstukken, die de bezettingsjaren behandelden,
de meest uiteenlopende boeken over de oorlog gingen verschijnen en tenslotte na twee
jaar bevrijding zitten we midden in een reeks
films over het verzet, die voorlopig nog niet
schijnt op te houden.
Soms ontstond het gebodene uit zuiver commerciële overwegingen: het publiek iets voorzetten, waarvan men zeker was, dat het er in
zou gaan; vaak zat echter ook de eerlijke
wens voor iets groots voor het nageslacht vast
te leggen en ook is er gesproken door hen,
die geroerd tot in hun diepste binnenste, het
eenvoudig niet konden laten.
Dat de resultaten altijd de moeite waard waren zal niemand, die het nijvere mierennest
der oorlogspubliciteit zo eens heeft aangekeken, durven beweren. Menig boek had beter
niet geschreven kunnen worden, het geld voor
verschillende, met veel bravour als ,,verzetsfilm" aangekondigde, spionnage- en detecl!vestories had beter besteed kunnen worden.
Maar goed, naast al het goedkope, dat speculeert op de maar al te gemakkelijk te w innen sensatiegevoelens van het grote publiek,
is er toch inderdaad op verschillend gebied
wel het een en ander verschenen, dat de volle
belangstelling verdient. Een boek als "Amor
Fati" van Mr. Abel Herzberger en een film
als "De Laatste Kans" om nu maar twee willekeurige en ver uiteenliggende voorbeelden
te kiezen, zijn voor wie achteraf het beeld
van de oorlog ln zijn geest w il r econstruëren,
onmisbaar. Wat echter, over d e g ehele linie
genomen, opvalt is, dat ook de beste auteur,
die het eerlijk meent met zijn stof, zo zelden
er in slaagt de juiste sfeer van "hoe het eigen·
lijk geweest is" te treffen. Naarmate wij verder van de oorlog verwijderd raken zal de
gemiddelde waarde van kunstvoortbrengselen,
die zich met de oorlog bezig houden, globaal
gesproken, stijgen; de tweederangs auteurs
hebben immers langzamerhand hun kruit verschoten en zelfs bij mensen, die geneigd zijn
critiekloos te aanvaarden, ontstaat door oververzadigdheid op den duur een instinctieve
afkeer van deze wanproducten.
Maar terzelfdertijd wordt het ook voor hen,
die zich wèl kunnen handhaven, steeds moeilijker de juiste toon te vinden. De tijd werkt
hier in het nadeel.

Veranderd beeld.
Nog kortgeleden hoorden wij van een oorlogscorrespondent, die een half jaar in het bevrijde Zuiden had gewerkt en in die tijd aan
de bezettingssfeer dus volkomen ontgroeid
was, dat hij verwezen stond te kitken, toen hij
met de geallieerde troepen vlak na de capitulatie het Westen des lands binnentrok en
een duilse schildwacht op post zag staan.
Het was een beeld, waarvan de contouren
binnen een half jaar tijds reeds aanmerkelijk
vervaagd waren voor zijn geest. Dezelfde ervaring geldt voor ons allen met betrekking
tot ieder oorlogsfragment.
Wij hebben allen onze verlangens en voornemens gehad in de oorlog en onze· plannen
voor "hoe de wereld er na de Duitse nachtmerrie uit zou moeten zien". Veel daarvan is
als een kaartenhuis na de bevrijding in elkander gestort.
Thans kunnen wij soms zelf glimlachen om
onze overmoed, onze naïeviteit om niet te
voouien, dat anderen, die weinig of niets
leerden in de bezettingsjaren, zich niet zo
gemakkelijk zouden laten uitschakelen. Deze
deceptie, of als er zijn, die het niet zo heftig
hebben ervaren: dit waarne.men van feiten,
die anders zijn uitgevallen dan de toekomstdroom van destijds, is een deel geworden van
ons wezen, waarvan men zich niet kan losmaken.
Het heden zal bijvoorbeeld d engene, die wil
schrijven over het c ontact van vers chillende

politieke groeperingen, die een nieuw Nederland in nationale saamhorigheid wilden opbouwen, altijd in zijn achterhoofd dwars zit,
ten en hem wat toen gedaan werd doen bezien met dat tikje meewarigheid, dat juist genoeg is om het reële van de toen gehouden
toekomstbesprekingen de nek om te draaien,
terwijl het voor tallozen allerminst vage illusies, maar steenharde werkelijkheid is geweest.
Waarmee we maar willen zeggen, dat het vrijwel ondoenlijk is voor den Nederlander van
1947 om een zuiver beeld te ontwerpen van
zichzelf, anderen en de wereld rondom hem
in 1945.
Om de situatie en het gebeurde in de juiste
verhoudingen voor ben, die na ons zullen komen, vast te leggen, is het Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie dan ook begonnen met
het aanleggen van een verzameling copieën
van oorlogsdagboeken, geschreven door onverschillig wie, die van de bezettingstijd de
zuiverste peiling kunnen geven. Deze journaals zullen echter om zeer begrijpelijke :edenen van discretie eerst na jaren voor belangstellenden ter lezing beschikbaat worden
gesteld.

Een getuigenis uit Bucbenwald.
Inmiddels voert ons de speurtocht naar dat,
wal in de bezettingsjaren zelf is ontstaan,
van Nederland naar Frankrijk, waar onlangs
een gedichtenbundel is verschenen, die zulk
een merkwaardige plaats inneemt tussen alles, wat over de oorlog is gepubliceerd, dat
men haar niet onopgemerkt voorbij mag laten gaan. De verzen, die Pater Léon Leloir,
oud-aalmoezenier van de Maquis, het licht
deed zien onder de titel "Je Reviens de l'Enfer
- Ik kom terug uit de Hel" behoren niet tot
de verzetspoëzie, zoals wij die kennen. Deze
immers geeft vrijwel altijd indrukken, Is geschreven naar aanleiding van een bepaald
voorval of een bepaalden persoon, In leder
geval niet episch. De auteur van "Je Reviens
de l'Enfer" verhaalt echter in verzen zijn lot·
gevallen en het leven van de gevangenen in
het concentratiekamp Buchenwald, verzen,
die hij. . . . uit zijn hoofd leerde, omdat op
schrift stellen te riskant zou zijn geweest. De
SS-bewaking was niet mals in dit soort gevallen en al mag het waar zijn, dat speciaal
binnen de "Zaun" van het kamp Buchenwald
de vrijheid der gevangenen betrekkelijk groot
was, de dreiging van een transport, misschien
ook de angst van medegevangenen voor ontdekking, plaatste het aanleggen van een verzenschrift over wat in het kamp voorviel in
die categorie dingen, die in het hoofd van den
niet-prominenten ,,Häftling" niet opkwamen.
Een concentratiekamp was nog wel wat anders dan een kamp voor geïnterneerden of
gijzelaars, waarov&r genoeglijke dagboeken
zijn verschenen.
Pater Leloir maakte zijn poëzie dan ook uitsluitend tot zijn geestelijke eigendom (al zal
hij natuurlijk wel eens kladaantekenlngen bij
zich gehad hebben) en hij is na zijn terugkeer in Parijs enige dagen achtereen aan het
dicteren geslagen om ze, wat men met een
mooi woord noemt, aan de vergetelheid te
ontrukken.
Indien ergens, dan vindt men hier het oorlogsgetuigenis in zijn meest gave vorm. Want
deze dichter legde zijn indrukken over den
op de Appèlplaats, ten aanschouwe van duizenden opgehangen Pool, vast, tijdens of althans vlak na dit luguber gebeuren. Hij heeft
geen moeite om de Juiste toon te vinden, als
hij die hartekreet van ieder gevangene, ,,Kom
ik er nog ooit uit ... . " in prachtige tweeregelige strofen neerschrijfL Men hoort het schorre
blaffen va.n de SS, zoals het geweest Is en niet
anders, wanneer hij het onmenselijke transport
beschrijft van zonder voedsel, drinken en kleding in beestenwagens opgesloten gevangenen van Frankrijk naar Buchenwald. Van een
misdaad, die voor de geschiedschrijving in
zijn juiste toedracht moet worden vastg e legd,
namelijk het gealliee rde bombardement op de
Gustloff-Werke van
Buchenwald, w a arbij
Ukra inse manschappen van de SS. d e uit e en
brandend bos wegv luchtende gevangenen beschoot, geven zijn verzen een o n tstellend o oggetuig e verslag.
Kortom, Pè re Le loir's gedichte n b und el draa gt

onmiskenbaar het stempel van niet geschreven
te zijn door iemand, die achteraf nog eens met
een Ioupe zijn geheugen heeft afgezocht, doch
door een gevangene, die het grote leed van
een concentratiekamp in zijn ontzettende werkelijkheid gefilmd heeft met close-ups. die de
diepte hebben van een schilderij.
Van het proces tegen de misdadigers van
Buchenwald. dat gehouden werd op 11 Aflrll,
de datum, dat het kamp door het Achtste
Amerikaanse leger bevrijd werd, heeft de pers
voor zover de ruimte het toeHet, ons korte
verslagen gebracht. In algemene bewoordingen, die door het vele gebruik versleten zijn,
is de ellende van dit concentratiekamp toen
nog eens summier samengevat. De lezer, die
eens even prettig wilde griezelen - voor zover
hij door de vele berichten van die aard de
belangstelling niet reeds geheel is kwijtgeraakt - heeft er zijn nieuwsgierigheid aan
kunnen bevredigen.
Voor wie echter van mening is, dat het van
belang moet worden geacht, dat dit gruwelijk
nazibedrijf in zijn ware hoedanigheid voor
het nageslacht blijft opgetekend, is het een
geruststelling te weten, dat een Frans geestelijke nog voor zijn dood - Père Leloir is
na de bevrijding door een ongeluk om het
leven gekomen - de heftige zielsberoeringen
van een der duizenden, die er zelf, en door
zijn gevoelige natuur waarschijn!jjk dubbel,
leed, zonder de onvermijdelijke stemmingsveranderingen van na de oorlog, heeft vastgelegd.
TON ELIAS.

J. M.
MeuJenhoff verscheeo de eerste aflevering van het
staodaardwerk "Onderdrukking
en
Verzet."
{Nederland in Oorlogstijd), onder redactie van
Mr. J. J. van Bolhuis, Dr. C. D. J. Brandt. H. M.
van Randwijk en Prof. 8. C. Slotemaker. Wij
hopen op deze uitgave in ons blad nog nader terug
te komen, doch gevoelen behoefte reeds thans een
misverstand, dat blijkbaar in het land door het
verschijnen hiervan gewekt is, recht te zetten. Gebleken is nJ., dat bij verschillenden de gedachte
heeft postgevat, dat de LO-LKP zou hebben afgezien van het uitgeven van een eigen Gedenkboek
en de verschijning van dit werk zou hebben aangegrepen, om daa rin haar historie te boek te stel•
Jen.
Hiervan nu is beslist geen sprake.
Het misverstand is ontstaan door de mededeling
in deze eerste aflevering. dat de Grote Adviescommissie der Illegaliteit haar oorspronkelijk plan
een eigen gedenkboek over htt Illegale Verzet
uit t~ geven, heeft laten varen. Daardoor zou het
deel van "Onderdrukking en Verzet", handelende
over de Illegaliteit, omvangrijker worden dan aanvankelijk werd geraamd.
Men begrijpe goed, dat alleen de GAC in deze
haar plan heeft laten varen. De LO-LKP-Stichting
heeft haar plannen in geen enkel opzicht herzien.
"Onderdrukking en Verzet" zal derhalve niet Jo
de plaats treden van het door ons aangekondigde
Gedenkboek.
Men rekene daarmede en spreke overal, waar
dit gerucht mocht zijn doorgedrongen, zulks met
de meeste klem tegen.
De geschiedenis van het verzet zal In "Onderdrukking en Verzet" slechts eeo bescheiden plaats
Innemen.
Ons gedenkboek zal daaraan in zijn geheel gewijd
zijn, terwijl de daa.r voor verzamelde gegevens op
geen enkele andere wijze gepubliceerd zullen wor•
den.
Bij de uitgevers Van Loghum Slaterus en

•
•
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Redactie en Administratie :
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SCHIPBREUK~ TENZIJ •....
Terwijl de natuur rondom ons nieuw, sterk leven stuwde door de tot
voor kort nog dood gelijkende bomen en takken, stonden wij in die
eerste, met weemoed geladen dagen van de maand Mei, aan de graven
der gevallenen en herdachten...... Het "lied der Partisanen" heeft in
onze harten geklonken, ,,hier en daar waren herdenkingstranen" en vele
"regels" werden er geschreven. Twee minuten lang heeft in Nederland
de tijd, die nimmer, voor niets en niemand, stilstaat, als het ware zijn
loop gesta~kt en twee minuten lang werden wij uitgeheven ver boven
de tijd om ons in de geest te verenigen met de gevallenen.
Nu, nu is alles weer voorbij. Wij zijn weer terug geploft in de snelle
stroom der dagelijkse dingen, spartelend en slaand om boven te blijven.
En hebben deze herdenkingsdagen ons iets gedaan?
Is er, zoals in de natuur, nieuw, sterk leven in ons gekomen, of is dat
leven aan ons voorbijgegaan, zoals de zom;1 ekracht is voorbijgegaan aan
het dorre, in de winter gestorven, gewas?
Zijn die twee minuten van inkeer geweest een confrontatie met onze
plichten tegenover onze gestorven vrienden of betekenden ze niet meer
dan een formeel gebaar met een omlijsting van kransen en cliché-volzinnen?
God verhoede het, want meer dan ooit heeft ons· land in het algemeen
en onze nagelaten betrekkingen in het bijzonder de stralende bloei nodig
van onze geest, van ons leven.

G

EEN enkele mof zou in de vriendelijke dame
met het reeds gri!zende haar een medewerkster
der Gooise verzetsgroepen gezocht hebben·. Toch
was zij het, die iedere middag . weer de slagzinnen van
Radio Oranje opnam.
Ook die bewuste Zaterdagmiddag kreeg ik weer het
lijstje met de meest vreemdsoortige dingen. Snel keek ik
de lijst door en ja, daar was het: .,Margriet is nog steeds
hongerig". Reeds weken hadden we op deze woorden
gewacht, maar nu was het dan toch zo ver. En het
werd tijd, reeds waren de Canadezen de Achterhoek
binnengedrongen en nog steeds hadden wij in het Gooi
niet voldoende wapens om mee te doen, als het zover
was. Enthousiast reed ik dan ook op mijn karretje naar
Muiden.
·
To, de KP.-commandant in Muiden, ontving mij echter
met een lang gezicht. Nu vandaag dan eindelijk de drop.ping komen zou, was er een S.S.-bezetting in Muiden
gekomen van ca. 500 man en was op de brug, waarover
wij 's nachts de wapens naar de bergplaats moesten ver,
voeren, een wacht geplaatst en wat nog erger was, de
moffen waren met de inundatie van het gebied rondom
Muiden begonnen, dus zou ons droppingveld blank komen te staan. Wat nu? Het vliegtuig voor niets laten
komen en met z'n kostbare lading aan boord weer terug
laten vliegen? Dat nooit! Krijgsraad werd gehouden en
de verschillende mogelijkheden besproken. Een andere '
bergplaats voor de wapens was wel te vinden nl. een
der scheepswerven. Per schuit zou de zaak er dan he-en
gebracht moeten worden. De .grote moeilijkheid bleef
echter het water. We konden toch moeilijk op een onder
water staand terrein, doorsneden met sloten, in het don,
ker werken. Jo kwam echter op een idee. ,,We moeten
het water stoppen, De moffen hebben de sluis vernield,
de sluisdeur is niet meer te sluiten. We zetten er echter
een andere deur in!" Twee KP.-ers stelden zich direct
beschikbaar om dit karwei · uit te voeren en het lukte.
Na een uur kregen we bericht, dat het water de polder
niet meer instroomde, maar slechts langzaam langs onze
sluisdeur naar binnen sijpelde.
3nel werden nu de verschillende groepen gealarmeerd,
met bevel zich zo onopvallend mogelijk naar de boerderij te begeven, vanwaar de actiE:.., zou plaats _vinden.
Toen wij tegen achten aankwamen, waren alle Jongens
reeds aanwezig, totaal 35 man, meest boerenjongens, en
~nkele jonge fabrieksarbeiders ertussen, allen vervuld van
de vaste wil hun land te dienen. Nadat allen er nog eens
op gewezen waren, dat de moffen in de nabijheid waren
en dat het absoluut verboden was te roken of te praten,
werden de gewapende wachten in een wijde boog om
het v~ld heen uitgezet. Twee aan twee hadden zij tot
opdracht met hun stens een eventuelen vijand tegen te
houden of bij overmacht zo lang op te houden, dat de
jongens op het veld zelf _ zich konden terugtrekken.
Tegen tien uur werd het veld bezet door de ploeg, die
de wapens zou ontvangen. Het was inmiddels stikdon,
ker geworden. De drie lichten, een rood, een wit en dan
weer een rood, werden uitgezet. Zij mochten pas aangaan, als het vliegtuig gehoord werd. Ook de man met
de seinlamp werd op zijn post gezet. Alle vier de lam,
penisten hadden houten schotten bij zich, die zo gezet
moesten worden, dat van uit het vliegtuig uit het licht
van de zaklantaarn wel gèzien kon worden, maar vanaf
de betrekkelijk dichtbij zijnde rijksweg Amsterdam~Muiden~Amersfoort niet, daar de mogelijkheid ·bestond, dat
daarop Duitse wagens langs zouden rijden. Hierna werd
de receptie-ploeg over het veld verdeeld. Het veld was
door sloten in vijf "kampen" verdeeld. Op ieder kamp
vier man. Een · laatste ploeg zou in de boerderij blijven
om daar de containers in ontvangst te nemen, uit te

Van die noodzaak ben ik weer eens te mee~ overtuigd in een praatje
met een sociale werkster van een der Stichtingsbureaux. Zij gewaagde
van haar moeiten en zorgen in haar dagelijkse strijd om het geluk van
de haar toevertrouwde gezinnen. ,.Och neen, niet de financiële verzorging is voor ons, sociale werksters, het belangrijkste", zo vertelde zij,
"maar veel zwaarder dan dat weegt dikwijls de zorg voor een bloeiend
en gezond gezinsleven ...
En dan spreekt ze verder uit de veelheid harer ervaringen.
"Zoveel gezinnen missen de krachtige leiding van een vader, van een
man, die aan het roer staat. Vooral in deze tijd van distributie en textielschaarste kunnen de zorgen zo ontzaglijk zwaar op een huisvrouw
drukken. Als daar dan nog bij komen de moeilijkheden, die een man en
vader meestal op zich pleegt te nemen - geldzaken, opvoedingsaangelegenheden etc. - dan is het te begrijpen, dat alleen de zeer sterken
onder de alleenstaande moeders hun taak behoorlijk kunnen volbrengen.
Vele moeders zijn bovendien psychisch nog- niet hersteld van het haar
getroffen leed en dreigen "eronder" te geraken met alle droeve gevolgen van dien voor de opvoeding der kinderen. In vele grote gezinnen
is bovendien de taak, die vroeger door man en vrouw samen vervuld
werd, te groot voor 'n vrouw alleen. Het is zo oneindig triest te moeten constateren, dat sommige moeders h'aar vat op de kinderen lang,
zaam maar zeker verliezen; dat sommige kinderen van tien, elf jaar, zich
los rukken uit de geleidelijk slapper wordende band van het gezin en
dan in hun onnadenkende wreedheid moeder verwijten, dat alles veel
beter ging, toen pappie er nog was. Je ziet sommige gezinnen voor je
ogen schipbreuk lijden zonder er veel aan te kunnen doen, tenzij ..... .
en dan komt de oplossing van het probleem - ,.tenzij een aantal oudillegale werkers hun medewerking zou willen verlenen."
Die oplossing is eigenlijk zo heel eenvoudig. Als er slechts een aantal
krachtige, sterke gezinnen bereid gevonden zou kunnen worden om
gedurende enkele maanden een kind, dat l.e iding en een opgewekte om~
geving behoeft, op te nemen, dan zou het probleem al voor een groot
deel zijn opgeheven. Maar ja ...... ". en het is met een zucht, die alleen
twijfel aan de uitvoering van deze mogelijkheid uitdrukt, dat de sociale
werkster eindigt.
Lezer, ik eindig hier niet. Integendeel, ik begin hier pas. Er zijn mensen
in nood, zwakke moeders, leiding missende kinderen. En wij, wij kunnen hulp bieden. Wij mogen hulp bieden. Nu kunnen wij tonen of onze
herdenking is geweest een confrontatie met onze plichten tegenover de
gevallenen of slechts een lege vorm. Nu kunnen wij "over de breedte
en diepte het Christendom in toepassing brengen", zoals H.M. de Ko.ningin het uitdrukte in haar jongste rede op de fusilleringsplaats bij de
Woeste Hoeve.
Gij, oud-LO-er, hoeveel onderduikers plaatste gij in de tijd, dat van alle ·
kanten het gevaar loerde? Tien, twintig misschien? En nu zoudt ge terugdeinzen voor het herbergen van één kind, zonder gevaar?
Denk nog eens terug aan- de vroegere LO-beursvergaderingen, waar U
in één keer tien onderduikers toegewezen kreeg om plaats te verschaffen;
waar U er voor straf nog een paar bij kon krijgen als U niet vlug
genoeg: ja knikte. Welk een rijke voldoening hadt ge dan, als ze alle
tien waren geplaatst? En nu behoeft ge er maar één te plaatsen, i_n Uw
eigen gezin, terwijl de voldoening blijft.
Komt op, boeren, met Uw ruime huizen en grote erven; komt op, burgers, met Uw gezellige tafels en taterende kinderen; komt op, allen, die
bewaard bleven voor het leed, dat anderen zo diep heeft getro4fen.
Stel niet uit, maar schrijf een kaartje aan het districtsbureau der Stichting 1940-1945, Vondelstraat 11 te Amsterdam, onder vermelding van
grootte van Uw gezin, godsdienst, beroep en voor hoe lang U plaats
kunt bieden..
Laat niemand wachten op een ander, laat er straks kinderen tekort zijn,
laat een ieder de herdenkingsdag 1948 tegemoet kunnen gaan in het
dankbare besef te hebben voldaan aan de grote plicht der illegaliteit.
TOON.

RECTIFICATIE.
De Heer J. Smallenbroek (en niet Smallebroek, zoals wij abusievelijk schreven) plaatste in Nr. 18 een artikel: ,,De Stichting
1940-'45 en onze taak".
In de derde kolom, laatste alinea, staat.: ,,De verzorging zij
derhalve niet uitsluitend stichtingstaak". Dit. laatste moet zijn:
N~verheidstaak".
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Eén abonné kan ·ieder winnen, zolang er meer dan
twintig tegelijk worden opgegeven door onze pro-pagandisten. Laat niemand achter blijven!

pakken en op de gereedstaande boerenwagens te laden.
En nu maar wachten op de dingen, die komen zouàe.n.
We troffen het niet met het weer. Nieuwe maan, laag, ·
hangende wolken met af en toe een flinke regenbu; en
ongelooflijk donker, zo donker, dat al liep je tegen
iemand op, nog niet te zien was, wie het was.
Traag kropen de minuten voorbij. In een wijde kring
om mij heen wist ik mijn makkers, maar ik zag, noch
hoorde enig levend wezen. Huiverend hurkte ik neer
in het natte gras. In zulke ogenblikken zwerven de gedachten rond. Ik dacht ~n de bittere nood, waarin ons
land zich bevond, aan mijn makkers, gegrepen door den
vijand, waarvan wij niet wisten, of ze nog leefden. of
reeds dood waren, aan mijn vrouw, opgejaagd door de
S.O. en nu veilig bij vrienden onr:lergedoken, aan onze
bevrijders, die ook in deze donkere nacht hun leven
waagden om ons van wapens te voorzien. Haast niet
te geloven hoe het vliegtuig precies ons plekje zou we en
te vinden, geleid door radio-plaatsbepaling van Enge ...
land uit en door ons slechts geholpen met een paar nietige
zaklantaarns. In de verte galmde een klokslag door
de donkere nacht. Reeds half twaalf. Tussen tien en
twaalf zouden ze komen. Nu zou het spoedig gaan ge.beuren. De nacht bleef echter even stil als tevoren. P ot,
seling een zacht gebrom snel aanzwellend en dan een
gierend donderen van een groot viermotorig toestel, aag
over het land zwierend. De lichten knipten aan rood-wit~rood - en Jo met de seinlamp fanatie
ang,
kort-lang knipperend.
En ja, ze hadden het gezien, uit de staart van het Yliegtuig flikkerde het even terug lang-kort~lang.
Het vliegtuig was echter reeds overgevlogen en we boorden hoe het in een wijde boog over Weesp en Naarden
weer ·over zee terug zou komen. Het gebrom tierf
weg maar spoedig zwelde het weer aan pal uit het · r.den en met daverende motoren kwam het recht op ons
aan. Helaas, de piloot had z'n positie niet goed geko,
zen en zeker een kilometer te veel naar Muiden ·'oog
hij ons voorbij. Weer draaide hij weg, weer kwam hij
uit zee opzetten, maar een dichte regen belette hem
iets van onze zaklantaarns te zien en voor de derde
maal vloog hij over, weer teveel in westelijke richting.
Nog eens draaide hij zijn boog over Weesp en . . aar.den, maar kwam niet terug. Verslagenheid onder onze
jongens. Zou hij het opgegeven hebben? Was de nacht
te donker of zou hij een flink eind naar het Noorden
terugvliegen, weer radio-peilingen maken en dan \l, eer
opnieuw proberen? En ja, daar kwam hij weer, na
bijna tien minuten wachten, voor de vierde maal aan-daveren.
De lichten aan, maar weer mis. Teveel naär het Oosten.
Blijkbaar zag de piloot onze zaklantaarns pas als hij
pal boven ons was en · kon dan zijn reuzen gevaarte niet
gauw nog een kilometer naar rechts of links sturen,
maar was dan al weer voorbij, daar hij, naar het .geluid
te oordelen, op niet meer dan vijftig meter zat.
Weer draaide hij weg en voor de vijfde maal hoorden
we hem na enkele minuten weer aankomen. Nu of nooitJ
dacht ik en blijkbaar dacht de piloot er ook zo over.
want hoewel hij weer niet goed boven het veld zat. konden we toch het bekende knallende geluid van de parachutes als ze openklappen, horen. Het vliegtuig hoorden
we in de verte verdwijnen. De piioot had zijn werk gedaan.
·
Voor ons begon het nu pas. De parachutes met de containers waren ver buiten het eigenlijke dropping-veld
terecht gekomen, ongeveer bij onze meest westelijke
schildwachten. Nu moesten we in het stikdonker zien
uit te vissen, waar ze precies lagen. De moeilijkheden
werden nog verhoogd door het feit, dat het water. on.danks onze deur, toch langzaam de polder binnenstroomde, zodat de smalle slootjes, die de verschillende
kampen omgrensden tot de nok toe gevuld en niet meer
te ûverspringen waren. Het leek een volkomen hopeloos geval. Doordat we elkander absoluut niet konden
zien, werd het ene kamp drie of viermaal door verschil-lende groepjes afgezocht en het andere kamp overgeslagen. Al spoedig echter hadden we de eerste containers
1

te pakken. Er stond met grote letters P 24 op geschilderd. We wisten dus, dat de partij uit 24 containers
bestond en zouden dus alles op alles moeten zetten om
er ook 24 te vinden. Zodra een container gevonden wàs,
werd de parachute afgehaakt en de container met ver~
eende kracht (ze wegen ca. 300 kg.) recht overeind gezet. Om half twee werden de eerste containers op melkwagentjes naar de boerderij gereden, waar ze onmiddellijk door de daar gereedstaande ploeg ui~gepakt werden,
waarna de inhoud op grote boerenwagens opgeladen
werd.
Dit alles gebeurde op de deel bij het flakkerende schijnsel van een stallantaarn, terwijl er natuurlijk angstvallig voor gewaakt werd, dat er enig schijnsel naar buiten
doordrong. Jammer genoeg was een der containers met
zo'n kracht op de grond gekomen, dat hij kapot gevallen
was. Het was juist de voedsel container. Blikken met
suiker, koffie, biscuits en Engelse chocolade, half of helemaal opengescheurd, alles door elkaar vermengd met
echte Hollandse modder. De brokken chocolade werden
door ons zorgvuldig schoongeschraapt en ze smaakten
er niet minder heerlijk om. Om drie uur waren er, dank
zij de grot~ plaatselijke kennis van de boerenjongens, die
het terrein op hun duimpje kenden, reeds 23 containers
gevonden. De 24ste bleef onvindbaar. We konden echter niet langer wachten. Vier man bleven achter met de
opdracht de· lege containers in de sloot te gooien, alle
sporen van onze nachtelijke bedrijvigheid uit te wissen en
met het ochtendkrieken zo mogelijk de 24ste container
te bergen of indien onmogelijk, hem dan voorlopig ook
in een sloot te gooien.
·
En nu ging het - nog steeds in volkomen duisternis in optocht met de boerenwagens· naar de zeedijk. Af en
toe bleef een der wagens in de reeds drassig wordende
grond steken, maar met vereende krachten P (aarde)

K(racht) en K.P., kwam er dan weer beweging in de
wagens. Om kwart voor vier werd de z-eedijk bereikt.
De tijd drong, want voor het licht werd moest de
zaak, koste wat het kostte, veilig binnen zijn. Op het
IJsselmeer lag, dank zij de goede zorgen van Johan, een
grote dekschuit. En nu begon een moeizaam werkje. Een
lange ketting werd van de wagens over de zeedijk naar
de dekschuit gevormd en nu -..yerd alles, stuk voor stuk,
van hand tot hand, doorgegeven. De s_limmerikken
gingen op de zeedijk staan, dan ging het naar beneden
naar de schuit. Ik was niet zo slim geweest en nu moest
ik alles. stens, brens, loodzware blikken met munitie,
pakken handgranaten, basooka's, dozen bandenbommen,
pakketten brandbommen, uitrusting-stukken, sabotagemateriaal, karabijnen, etc. omhoog doorgeven aan mijn
buurman en die weer naar zijn buurman, tot na drie
kwartier hard werken alles op de schuit was opgestapeld.
De jongens uit Muiderberg konden nu naar huis gaan
met de wagens en voor de overigen, de Mujdenaren, begon het meest spannende deel van de nacht. We moesten proberen met de schuit over het IJsselmeer door de
monding van de Vecht de bewuste jachthaven zien binnen te glijden, waarbij we op een afstand van 200 M.
voorbij een Duitse schildwacht moesten. Het materiaal
Was in de lengte van de schuit in het midden opgestapeld, zodat de jongens voor de ene helft aan bakboord en voor de andere helft aan stuurboord konden
liggen. De beschikbare stens werden verdeeld; de lui
aan bakboord moesten hun blik over de lading heen
naar stuorboord gericht houden en omgekeerd, zodat,
indien nçidig, gedekt vuur gegeven kon worden.
Fluisterend werd voor de laatste maal de order tot
absolute stilte gegeven. En daar gingen we, het donkere
IJsselmeer op. Twee man met rubber laarzen aan, zouden de dekschuit bomen. Geluidloos gleden -we door
de nu uit zee opkomende ochtend-nevel heen. HuiveM
rend van de koude mist. lag ik achter mijn blik met
patronen. Gingen we goed? Hadden we de juiste richting
nog wel? Plotseling zagen we aan bakboord uit de mist
spookachtig de muren van het Muiderslot opdoemen.
Deze muren, die reeds zoveel bewogen tijden uit onze
historie hadden meebeleefd, keken thans neer op ons,
gewikkeld in een nieuwe vrijheidsstrijd.
Geen tijd echter voor bespiegelingen, reeds begon het
te lichten en voor de dageraad moesten we veilig binnen zijn. Het critieke punt naderde. Voor de laatste
maal een stevige duw met de vaarbomen en reeds gleden we onhoorbaar over de stille Vecht langs het slapende stadje. Nog een zachte druk aan het roer en de
beschermende haven, achter een muur van rietmatten,
verborgen voor ongewenste blikken, was bereikt. Opnieuw een ketting gevormd, nogmaals het bevel tot
stilte herhaald en nu werd alles weer van de schuit over
de werf in een loods gebracht. In de loods stonden tientallen jachten en motorjachten in winterstalling. Drie
achteraf staande motorjachten werden uitgekozen om
onze kostbare vracht in op te bergen. Nadat alles netjes
in de kajuiten was opgestapeld, werden de kajuitdeuren op slot gedraaid en geen mof zou onze tijdelijke
bergplaats, waar onze wapens drie dagen zouden blijven,

kunnen vinden, tenzij door verraad.
Precies tegen het licht worden konden de jongens
naar huis gaan. Bij Jo thuis bespraken we nog eens de
gebeurtenissen van de afgelopen nacht, met dank in het
hart, dat God ons zo in alles had beschermd. Na nog
een heerlijke bak warme koffie van zijn vrouw te hebben
genoten, toog ik naar mijn gastvrije Muidense onderduik-adres, waar ilc vermoeid en slaperig, maar olij
en dankbaar over de geslaagde dropping, onder de wol
D. S.
kroop.

Jan Salie
OP HET
BEVRIJDINGSFEEST

*

N
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EDERLAND heeft zijn bevrijdingsfeest gevierd: U en ik en alle andere Nederlanders.
Jan Sali ook.
Jan Sali is een geschikt mannetje. Niet al te
slecht. Niet al te goed. Gewoon!! Om niet te
zeggen halfslachtig. Hi] feliciteerde zichzelf op de
tweede verjaardag van de bevrijding. Hij had het
er toçh maar lekker heelhuids af gebracht.
· Hij moest de radio maar eens aanzetten. Er zou
allicht wel een feestprogramma worden uitgezonden. Toen de lampen warm waren, klonk een
ernstige stem uit de luidspreker:
"Wij herdenken onze soldaten, die in 1940 in de
strijd tegen een overmachtigen vijand vielen."
Dat was het vervelende van zulke dagen. Er
werd voor die radio veel te veel gezwamd. Maar
enfin, die meneer had toch eigenlijk wel gelijk.
,,Steek de vlag uit, vrouw!"
De buurman, Bierenbroodspot genaamd, trad de
kamer binnen.
"Heb je die kerel er nog op staan?", vroeg hij
smalend. ,,Ik heb hem al lang zijn nek omgedraaid. Onze gevallen soldaten!! Wie is er nou
zo stom om tegen een overmacht te gaan vechten."
,.Dat is ook eigenlijk zo", vond Jan.
,.Haal in die vlag, vrouw.''
De stem uit de luidspreker was inmiddels verder
gegaan.
"Wij herdenken de soldaten van de geallieerde
legers, die op onze bodem in de strijd voor de
vrijheid vielen.''
.,Toch is het eigenlijk wel waar," peinsde Jan.
,,Hang de vlag uit, vrouw."
"Ach wat," kwam Bierenbroodspot, ,.gevallen voor
de vrijheid? Voor het kapitalisme bedoel je zeker!"
,.Haal in de vlag, vrouw."
"Wij herdenken diegenen, die ons als gevolg van
de ontberingen tijdens het schrikbewind ontvallen
zijn."
,,Steek uit de vlag, vrouw."
,.Waarom moeten we ze herdenken?", lijsde Bierenbroodspot weer. .,Het had ons ook kunnen gebeuren."
,.Haal in de vlag."
,,Wij herdenken de gevallenen in het verzet.''
,,Hang uit de vlag, vrouw."
"Verzetsslachtoffers? Nogal lekkere jongens. Je
moet eens zien, wat er bij loopt. Het was er allemaal om een goede baan of een medalje te doen."
Jan was omtrent tureluurs. Hij had geen ruggegraat en geen oordeel genoeg om een keus te
doen.
Ten einde raad zei hij: .,Hang de vlag halfst~k.
vrouw. Al is het alleen maar om ons ei\jen martelaarschap te demonstreren. En het kan daarbij
soms dienen als symbool van de halfslachtigheid
van mij en mijn soortgenoten. En in de derde
plaats kan het dienen als teken van rouw over àe
halfslachtigheid. Het rouwen over de gevallenen
kunn~? we wel aan de goede Nederlanders overlaten.

Als er maar één Jan Sali was, had dit artikel
nooit geschreven behoeven te worden.
De houding van het Nederlandse volk tijdens de
bezetting is niet positief genoeg geweest. Da"lrom heeft het Nederlandse volk schuld en daar
wij deel uitmaken van dat volk zullen wij die
schuld mede moeten dragen. Hetgeen o.a. hieruit
blijkt, dat wij de politieke delinquenten in ons
midden moeten dulden.
COEN.

BRENG HEM

,,:ile ZwelttJeJt''
We ontmoetten hem in één onzer provinciesteden.
Nog voor L.O. en K.P. bestonden, werkte hij
samen met één onzer gevallen vrienden,
over wien we hem enkele inlichtingen wilden vragen.
Deze verstrekte hij met genoegen. Het verlichtte d ezen individuelen werker merkbaar,
wee r eens te kunnen praten over die tijd
van onbaatzuchtige vriendschap, onwankelbare trouw èn oprechte offerbereidheid.
Hil was fabrikant en zijn fabriek, die hij
nooit voor den mof had laten draaien, werkt
nu op 20 pCt. van haar vroegere capaciteit,
terwijl bedrijven. die zo "verstandig" waren, den bezetter in alles ter wille te zijn,
op bijna vooroorlogse productie staan.
In ons gesprek vertelden wij hem ook, dat
er een weekblad bestaat, uitgaande van de
LO.-LKP., dat ook nu nog draagster wil zijn
van "de geest van toen". Bij het heengaan
vroeg hij me, het hem vooral ter kennis·
making te willen sturen.
De d esillusie van deze na-oorlogse jaren
had hem er bijna toe gebracht te geloven,
dat met de oorlog ook de geest. waaruit wij
leefden, verdwenen was. En wij konden ons
dat goed voorstellen, omdat in de plaats
van zijn inwoning de voormalige illegaliteit
als een zeepbel was uiteengespat, ja sterker nog, verdeeld was in twee kampen, die
elkaar bijna te vuur en te zwaard te lijf
gaan, omdat men het er met elkaar niet
over eens is of een bekend plaatsgenoot,
die destijds veel met onze "beschermers"
verkeerde, dit alleen gedaan heeft om er
beter van te voren, of om mensen uit
hun klauwen te halen.
En n u hoop ik, dat de lezing van onze
"Zwerver" deze vereenzaamde, vergrijsde
en gedesillusionneerde figuur iets zal kunnen hergeven van hetgeen hij tevergeefs elders zocht.
Zulke figuren zijn er meer.
En wij kunnen hen niet allemaal bereiken.
Toch zouden we dat zo gaarne doen.
En het kan.
Maar dan moet ieder lid van onze Zwer•
vers-kring daartoe het hare of het zijne bijdragen.
Ieder van ons kent er wel één.
Breng er nu eens Uw eigen nummer van
.,De Zwerver".
Maak hem abonné.
Hij zal U er dankbaar voor zijn.
Ad.

PROPAGANDA!
"Hoe hoog staan we nul" 't Is de dagelijks
herhaalde vraag van tientallen Zwerver·
vrienden, die zich voor onze propaganda
interesseren.
We behoeven er niet uitvoerig over te zijn.
De cijfers spreken voor zichzeU. T~t nu toe
konden wij in elk van onze vonge nummers melding maken van de prijs van één
tientje. Zoals U weet krijgt eiken propagandist voor de honderdste abonné, die wordt
genoteerd, tien gulden.
.
We zijn dit keer in de gelegenheid van twee
prijswinnaars tegelijk melding . te maken.
Ongelooflijk. Dat hadden we nooit verwacht.
Hier zijn hun namen:
•
Voor de 300e abonné: P. N. v. d. Weide,
Plataanlaan 49, Zaandam.
Vo or de 400e abonné: C. v. d . Wiel, Hugo
de Grootstraat 82, Sliedrecht.
Hartelijk gefeliciteerd Zwerver-vriendenll
Ga zo voort!!
U hebt onmogelijk tijd om met
.,De Zwerv er" propaganda te maken~

En toch hebt U ook het gevoel:
,.Ik m oet ie ts doen!"

Plaatst Udan eens een advertentie in ans blad !
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AAN HET GRAF VAN
,,JAN 33"
Aan de vooravond van onze Nationale Herdenking
hebben wij het stoffelijk overschot van Jan van der
Sloot uit Delft - in LO- en LKP-kringen beter bekend als "Jan 33". - een laatste rustplaats gegeven
in de duinen bij Overveen, de Erebegraafplaats.
Deze Vrijdagmiddag beeft ons opnieuw bepaald, niet
alleen bij het droeve verlies, maar ook bij al het lijden
en strijden, van de eerste bezettingsjaren af. Onwillekeurig toefden de gedachten van alle aanwezigen bij het verleden. Van heinde en verre waren
wij gekomen om deze l)liddag in Overveen te kunnen zijn en dezen dierbaren vriend de laatste eer te
bewijzen. Op eenvoudige en sobere wijze werd hij
van de Begijnekapel uit te Haarlem begraven, nadat Ds. de Kleer zijn vrouw en familie en ons allen
had toegesproken. Geen lofredevoeringen werden afgestoken en dat heeft ons •zeer goed gedaan. Dat
ware ook niet in Jan's of ons aller geest geweest.
In eenvoudige treffende woorden werd Jan·s strijden
en lijden getekend. We hebben hem en ook die
vele anderen, die van ons wegvielen, in dit treffende beeld herkend. Voor dezen man, dezen eenvoudigen held gold het devies: ..God, Nederland en
Oranje". Als ons nu zijn voorbeeld voor ogen wordt
gesteld, dan is dat om de basis te tonen, waarop
het leven alleen werkelijk betekenis kan hebben. In
een punt des tijds wordt immers ons aller leven afgesneden.
Jan was bereid om gerust heen te gaan. Datzelfde
weten wij van zovelen, aan wie wij juist deze middag
ook moesten denken, toen wij na de dienst in de
Kapel, de Erebegraafplaats betraden. Voor een
korte stonde werden wij allen gegrepen in de herinnering aan Jan en die vele dierbaren, wier overschot
rust op dit kerkhof, maar ook aan hen, die hier
niet rusten en ook gebleven zijn in de vreselijke
strijd: Aad van Rijs, Kees Chardon. Bertus. Jan·s
boezemvriend en alle anderen. Mannen van gelijke
idealen. moed en durf en boven alles...... geloof.
Na een korte schriftlezing en gebed, wordt het stoffelijk overschot aan de aarde toevertrouwd, in het
bijzijn van vele tientallen, die met den overledene samengewerkt hebben.
Namens de familie dankt Ds. de Kleer de aanwezl3en en wekt hen op, de achtergeblevenen te willen
blijven gedenken.
Deze opwekking was bijna niet nodig, want Jan's
vrouw en vijf kindertjes liggen ons allen na aan 't
hart. Niet uit medelijden. want zijn kordate vrouw,
die zich nu voor 'n zo ontzettend moeilijke taak
gesteld ziet, was een vrouw uit duizend, die ondanks haar huiselijke beslommeringen, meevocht in
de frontlijn, naast baar man. Daarom is zij meer
waard dan medelijden! We zullen haar niet vergeten
en wij weten ook, dat deze wetenschap. nu - en la
de verre toekomst - voor haar een grote bron van
troost en kracht zal zijn.
Nog één ding is er, dat op deze Vrijdagmiddag een
onvergetelijke indruk heeft achtergelaten. De een•
voudige stenen met de alleszeggende namen, van
al die jonge kerels. die eens tot de onzen behoorden
en met wie we vreugde en leed hebben gedeeld. Hun
daden zijn voortgekomen uit innerlijke overtuiging.
Fijne en eenvoudige kerels waren het. Zo de loop der
gebeurtenissen, vooral in de na-Septembertijd, wel
eens tot verwijdering, soms zeer ernstige, aanleiding
gaf, vindt op deze middag weer een stille verbroedering plaats, omdat de stem van de Eeuwigheid tot
allen spreekt; een stem, die sterker is dan alle menselijke berekeningen. Deze sprake gaat uit tot allen
en ondanks de smart en teleurstellingen danken wij
3od, dat hij ons. eenieder zijn eigen taak liet vervullen. Moge Hij ons ook schenken. dat wij uit al
deze beproevingen, daadkracht mogen putten voor de
toekomst.

}(,-. Stichtingsconferentie
De bestuurderen van Hoofdbestuur en
Prov. Besturen der Stichting 1940-'45
hielden op 9 en 10 Mei te Birkhoven een
confere';itie, waarbij ook de directeuren
van de Stichtingsbureaux aanwezig waren.
Er was een rijke verscheidenheid van
onderwerpen, waarover men van gedachte wisselde. Allereerst kwam de wet
op het rijkspensioen in bespreking. Daarbij bleek in opzet wel een overeenstemming tussen de departementen en de
Stichting, maar de mate van hulp, waarin door de wet zal worden, voorzien,
werd door de Stichting niet voldoende
geacht. Daarbij kwam ook het feit ter
sprake, dat de wettelijke voorziening
voor de miltairen beter is, dan die voor
de stichtingsslachtoffers. Een interessante bespreking had plaats over de vraag,
of de wet moet voorzien in een onveranderlijk pensioen. dan wel rekening
moet houden met inkomsten uit anderen
hoofde. Waar de Stichting zich steeds
voor ogen heeft gesteld, het levenspeil
van de nagelaten betrekkingen te herstellen, was de meerderheid van de ver·
gadering geneigd het tweede standpunt
te aanvaarden.
Vervolgens kwam het zeer moeilijke onderwerp van het causaal verband tussen
verzet en schade ter sprake. Hierin zal
een nauwe aansluiting gezocht moeten
worden op de ontwikkeling der rechtspractijk op dit punt.
Daarna werd het probleem van den kostwinner besproken. De vergadering was
van oordeel, dat de wet onmogelijk zou
kunnen voorzien in de verrekening van
alle goede en kwade kansen, die werke·
liJkheid hadden kunnen worden, indien
de betrokkene niet in het verzet gevallen was. Ook de Stichting 1940-'45 zelf
zal in het algemeen hiermee geen reke·
ning kunnen houden.
Verder kwam nog het jaarverslag ter
sprake, het probleem van voorlichting en
inzameling en de niet-financiële bijstand.
De stemming ter conferentie was ultste·
kend, zowel op de vergaderingen als aan
tafel. als!llede in het gezellig samenzi1a
na afloop der vergadering, waarbij men
bedenke, dat het woord "uitstekend" in
deze drie gevallen een zeer verschillende betekenis heeft.
Bij ontstentenis van grote slaapzalen, was
de nacht vrij rustig te noemen.
Dergelijke conferenties hebben tal van
voordelen. Het Hoofdbestuur, het Dage·
lijks Bestuur en het Hoofdbureau ku_nnen
zich daardoor oriënteren over de stemming in het land en bovendien veel wijs·
heid uit op- en aanmerkingen vergaren.
Omgekeerd komt door zo'n conferentie
een honderdtal voormannen der Stichting
uitstekend op de hoogte van de stand
van zaken der verschillende problemen.
Zij moeten daar hun voordeel mee doen
en op hun beurt de plaatselijke bestu1en
en medewerkers op de hoogte stellen.
Dat zo'n conferentie bovendien aoede
diensten bewijst aan sfeer en activiteit
in de Stichting, behoeft niet nader betoogd te worden.
H. v. B..

----------------WET RECHTSHERSTEL PERSONEEL IN
OVERHEIDSDIENST 19'6.

Wij kunnen me dede len, dat deze wet,
w aar bij de uitbetaling van achterstallige
salarissen uit de bezettingstijd w ordt
mogelijk ge maakt, op 1 Mei j.t in w e rking is ge treden. Belan ghebbenden kunnen formulieren aanvragen op het ge mee ntehuis van de plaats hunner inwoning.
D. B. der LO.·LKP.-STICHTING.

IN MEMORIAM
Dr. Johann Heinrid1
Diemer

Mevrouw
M. Postema ~ Bonnes

(Harry - Dr. v. d. Steen)
geb. 7 Nov. 1904 te Dronrijp

Amsterdam
Op 25 Maart 1917 overleed na
een ernstige keeloperatie Mevrouw M. Postema-Bonnes.
Zij heeft een groot aandeel gehad in de verzorging en onderbrenging in de bezettingstijd vaa
Joodse landgenoten.
Aan haar graf en ook door middel van een advertentie in de dagbladen, getuigden dezen van hun
dankbaarheid voor wat de overledene voor hen In de bezettingstijd geweest was.
Enige tijd voor het uitbreken van de oorlog verhuisde Mevrouw Postema met haar echtgenoot en zoon naar een
stadsbuurt, waarvan het grootste deel der bewoners i,1t
Joden bestond. Zij kon op dat tijdstip er geen flauw idee van
gehad hebben, welke een moeilijke maar toch ook weer
heerlijke en zegenrijke taak voor haar weggelegd zou zijn.
In het voorjaar van 1942 was de toestand zo geworden,
dat verschillende Joodse buren bevreesd waren om hun
distributiebescheiden te halen. De stamkaarten zouden volgens hen ingehouden worden. De familie Postema had toevalligerwijze een tweetal kennissen bij de Distributied1enst
en toog er eens op uit, om informaties in te winnen. Op
wat voor een -simpele wijze men in het verzetswerk ingeschakeld kan worden!
Alras raakten verschillende stamkaarten geblokkeerd en
moesten de distributie-relaties te hulp geroepen worden om
de blokkade-lljsten (on-officieel) te controleren, en daarna
om geblokkeerde kaarten clandestien te lichten. Daartoe
moesten zelfs stempels nagemaakt worden. Verder moesten
onderduik-adressen gezocht en persoonsbewijzen van nietJoden bemachtigd worden, terwijl men bovendien geld blj
elkaar haalde voor steun enz.
In dit alles had Mevrouw Postema een groot aandeel.
Vrouwen hadden, naar bekend, minder last van visitabe
dan mannen. Met de nodige distributie- en andere bescheiden tussen haar kleding, toog Mevrouw Postema er vaak
op uit voor de verzorgir;g harer onderduikers.
Door verraad - ( waarschijnlijk van een NS~buurman) kwam er ten haren huize op 26 Febr. 1913 een overval van
de SD. Met revolvers in de vuist drong een drietal SD,ers
de woning van Mevr. Postema binnen, terwijl haar man
en zoon afwezig waren.
Een Joodse onderduikster was er echter wel, en deze werd
gearresteerd, ondanks haar "goed" persoonsbewijs, dat echter waarschijnlijk niet "geheel goed" bleek te zijn.
Door het zelfopofferend en moedig gedrag van dit meisje,
dat alle schuld op zich nam en beweerde, dat haar ga;;t• vrouw niet kon weten. dat zij een Joodse was - schi;n,m
de SD-ers Mevrouw Postema niet gearresteerd te hebben,
maar lieten haar vrij, echter niet dan na haar de nodige
beledigingen en bedreigingen toegevoegd te hebben.
Op 10 Maart 1913 vindt nogmaals een overval van de SD
plaats. Nu is het klaarblijkelijk om Joodse goederen te doen.
Maar Mevrouw Postema is op haar hoede en al het bezwarend materiaal is verdwenen.
Desondanks ging het werk voort. Het kleine groepje, dat
ten huize van Mevrouw Postema haar domicilie had, verzorgde in de loop dezer periode circa 80 à 90 onderduikers.
Op enkele uitzonderingen na, allen Joden. Veel moeilijkheden moesten daarbij overwonnen worden. Men zat niet
allttn met bonkaarten, maar ook met de omstandigheid, dat
het meerdere onderduikers begon te ontbreken aan geld
voor hun levensonderhoud. Onoverkomelijk werden de
moeilijkheden in 19+4, na de uitreiking der T.D. (Oh, Hirschfeld). Als de nood op het hoogst is, is de redding nabij.
Juist in die dagen kon een contact gelegd worden met de
LO, waardoor deze organisatie achter dit groepje kwam
te staan.
In zeer veel opzichten was Mevrouw Postema de motor
van dit bescheiden werk. Zij moest het doen om haar
gewetenswil.
In alle eenvoud, haar eigen, nam zij aan, dat dit werk
baar van God was opgelegd.
Zij heeft het genoegen mogen smaken, dat het overgrote
deel van haar verzorgden veilig de eindstreep op 5 Mei
1945 konden bereiken. Het leven van de overledene stond
in het teken van het offer. Zij geloofde in het offer, dat
de Heiland eenmaal gebracht heeft, ook voor haar!

N.N.

W.aaJuJ.m ?
Week aan week rijen zich nu
reeds twee jaar lang de herden•
kingsstukjes over onze gevallen
vrienden op deze pagina aaneen.
En U zult wel begrijpen. dat er
nog velen, zeer velen zijn, van
wie wij U iets vertellen willen.
Het zijn geen heldendichten, noch
in de stijl, noch in de bedoeling.
Ze vertellen U van mannen en
vrouwen, die, toen de vijand votd
voor voet ons land, ons levl'n en
het leven van onze medeburgers
binnendrong. opeens zo'n gewone
simpele daad van verweer daar
tegenover stelden. En eenmaal
begonnen, eenmaal de ware nood
gepeild, eenmaal de vrijheid van
het verzet geproefd, moesten zij
voort op die weg. Toen kwam de
dag, waarop zij uit onze rijen nelicht werden door een yenadelozen vijand. Zij zijn daarvan niet
teruggekeerd in ons midden. Zij
zijn gebleven in de strijd.
Ontroert hei U nog, iedere keer
weer. die korte geschiedenis van
een man, die leefde als ieder ander, in een gezin, in zijn u-crk,
die ook zijn vreugden had en zij11
zorgen. die ook zijn r.:erwachtingen had van dit leven, zijn dromen over wat zou komen, en die
door God afgelost werd va.-i zijn
post?
Leest gij ze goed, die .,/n Memoriam" pagina's? Als gij den vijand
erin leest en hem zo meent te
leren haten, dan leest ge verkeerd. Als ge den held erin leest
en zo meent te leren vereren,
dan leest ge verkeerd. Als ge de
tragiek erin leest van het onvermijdelijke. waardoor zoveel idealen de bodem ingeslagen werden,
en daaruit medelijden leert, dan
leest ge verkeerd.
Men moet ze lezen als een testa,
ment. Het ging hen immers ergens om? Zij hebben de vrijheid
hoger geacht dan hun leven. Als
't moest, liever vrij in de gevangenis, dan slaaf erbuiten; liever
vrij voor de geweerlopen van den
vijand, dan dienstbaar aan zijn
voorschriften en ideologie.
Zo lieten zij een erfenis na, een
erfenis met condities. Zij vielen
voor de vrijheid van het land,
dat hen lief was. Zij hebben het
ons
(het Nederlandse
volk)
overgedragen. En de conditie is,
dat wij die vrijheid tot elke prijs
zullen verdedigen. Als het erom
gaat, waar die vrijheid haar fundament heeft en welke de zin
ervan is, hoe zij besteed wordt,
dan gaan wij langs vele lijnen
uiteen. Maar het is juist. om dit
m o g e l ij k te maken, dat zij gevallen zijn.

leder "in memoriam" is een herdenking en een opdracht tegelijk.
Het verbindt verleden en toekomst. Wie ze zo niet leest, leest
ze niet goed.

R.BD.

.,Harry"-Dlemer stond bij zijn vrienden bekend als een zeer onpracuscb
man. Voor alles. was hij' wetenschapsmens; de studeerkamer was
zijn domein en de gewone dagelijkse
dingen lagen ver buiten de aandacht
van zijn wetenschappelijke geest.
Men koesterde in dit opzicht van hem
hoge verwachtingen en velen zagen
in den jongen doctor In de biologie
reeds den toekomstigen professor. De anecdotes over zijn pro..
fessorale verstrooidheid waren vele. In hem zien we echter het
typisch voorbeeld van iemand, die in ongewone situaties over
onvermoede kwaliteiten blijkt te beschikken. De bezetting kwam
en zoals zovelen werd ook Diemer gedwongen zijn aandacht
te richten op de daarmee opdoemende vragen. Als assistent in
de Anatomie aan de Rijksuniversiteit te Groningen, konden
conflicten met zijn chef. den NSB-er De Burlett, niet uitblijven.
Deze namen steeds in hevigheid toe en leidden, nadat hij in
magistrale apologie zijn principiiiel vaderlands standpunt had
verdedigd, in Maart 1944 tot zijn ontslag. Reeds een jaar tevoren had Diemer zijn eerste schreden op 't "illegale" pad gezet
door hulp te verlenen aan ondergedoken studenten o.a. door het
geven van clandestiene lessen. aanvankelijk op de kamer van
één der ondcrgedokenen, late, in het R.K. Ziekenhuis.
Hij verzamelde enkele vrienden om zich heen en verzorgde met
hen de studenten met geld. bonnen etc.
Na zijn ontslag kon hij zich aan deze taak ten volle wijden en
hij deed dit met een bewonderenswaardig enthousiasme. Van die
tijd af dateert het contact met de LO. Hij werd speciaal belast met de huisvesting: in het zoeken en vinden van adressen
werd hij een ware virtuoos. De studie werd verwaarloosd en
de man, die zo "onpractisch" was, sloofde zich ten dienste van
de vaderlandse zaak uit en dwong zich tot allerlei practische
werkzaamheden. geheel in strijd met zijn oorspronkelijke aard.
De spoorwegstaking gaf hem gelegenheid zijn talenten op dit
gebied ten volle te ontplooien en vele spoorwegmannen danken
aan "Dr. v. d. Steen" een veilig onderkomen.
Op 24 Januarl 1915 kwam aan zijn veelzijdige activiteit, die
door haar aanstekelijk enthousiasme ook anderen wist mee te
slepen, een ontijdig einde. Een afspraak aan de Spilsluizen, Groningen. werd hem noodlottig. Dit hoofdkwartier der LO was
door verraad aan Lehnhoff c.s. bekend geworden en Diemer
liep in de val van de SD. Hij werd naar het Huis van Bewaring gevoerd en verbleef daar tot 17 Maart.
Zij, die de cel met hem hebben gedeeld, zullen steeds Diemer
in dankbaarheid blijven gedenken. Onttrokken aan de sfeer der
"illegaliteit" kwam zijn oude liefde weer boven. Hij was een
overtuigd aanhanger van de Wijsbegeerte der Wetsidee. (Bestuurslid der Ver. voor Calv. Wijsbegeerte en redacteur van
Philisofia Reformata). Uren achtereen wist hij zijn medegevangenen te boeien met interessante lezingen over hiermede
samenhangende onderwerpen en het monotone celleven te
breken door het ontlokken van discussies.
O.m. gaf hiertoe aanleiding zijn :z:eer persoonlijke visie op het
scheppingsverhaal. waarover hij bezig was een boek te schrijven. De kinderlijke naïviteit. waarmede hij in deze ongewone
situatie de dingen tegemoettrad waren steeds in deze sombere
omgeving een bron van vreugde voor zijn lotgenoten, zijn een•
voudig beleden geloof voor hen een grote steun,
Op 17 Maart werd hij met 96 anderen op transport gesteld naar
het beruchte Neuengamme. In de wagons. waarin we in allerlei ongemakkelijke houdingen dagen achtereen opgepakt zaten,
bewees Diemer zijn ongebroken geestkracht en wist door het
houden van causerieën over biologische proefnemingen ons op
te monteren. Bijkans onherkenbaar door het ontbreken van zljn
haardos en het gehuld zijn in lompen, bleef Diemer in Neuengamme toch zichzelf.
We zien hem nog de kampstraat op en neer lopen, peinzend over
een of ander wetenschappelijk probleem... .. .
Omstreeks half April ging Diemer weer op transport. we hebben hem niet weergezien. Latere inlichtingen wezen uit, dat hij
naar Sandbostel was gevoerd. Op 29 April kwam daar de bevrijding.
'
Voor 't laatst werd Diemer daar gesignaleerd op 10 Mei 1915,
ziek. Daarna niets meer. Hij is edl van het grote leger der vermisten. Zijn vrouw en drie jonge )cjnderen wachten tevergeefs
op zijn terugkeer. Menselijkerwijs ge.sproken zal dit zo blijven,
maar hen trooste de blijde zekerheid, dat hij dan is bij die vele
.,bevrijden", wier vreugde de onze verre overtreh.
ERIK.

Onthulling van een gedenkteken op "Tolsteeg"
Prins Bernhard verrichtte de plechtigheid.
Den strijd gestreden
De trouw beleden
Den dood ontgleden
In eeuwigheid.
Bovenstaande regels, geschreven door Ina
Boudier Bakker, vormen het opschrift op het
grafmonument, dat werd opgericht ter nage·
dachtenis aan een twaalftal leden der B s.,
Utrecht, die in de dagen rond d~ bevrijding
hun leven offerden voor de vriJhdd van hun
land.
Het monument, aangebracht op dé begraafplaats "Tolsteeg", werd Woensdagmiddag 7
Mei j.l. door Prins Bernhard, ontnJtd
Het was een korte, sobere plechtigheid, maar
Juist die soberheid was het, die het de aanwezigen mogelijk maakte hun blik vanuit het
heden nog eens naar het verleden te richten.
En aan hun oog trok voorbij de rij der ge•
vallen vrienden. De gesneuvelden van de 7e
Mei: C. A. de Bode, P. J. Wevers Bettink, P. A.
W. Laseur, J. B. M. Muus, P. A. v. d. Hurk, G,
Hoogerwerff, J H. M. Regout, C. Odijk; die van
de 28e Juni (ontploffing fort Hemeltje): F. Eyffius, J. J. Eyffius, J. C. A. Merkestein en dan
nog de kwartiercomdt. van de binnenstad, Leo
Maagdenberg, welke laatste bij een overval
op zijn commandopost op 20 April zwaar werd
gewond en kort daarop overleed.
Ecce quomodo moritur, zong het koor van de
Kon. Utr. Mannenzangver. Ziet, hoe de rechtvaardige sterft; uit het gezicht der ongerech·
tlgdheid wordt de rechtvaardige weggenomen.
De zon speelde over de met bloemen gesierde graven en de wind neuriede een lied van
milde dankbaarheid, toen Prins Bernhard het
tot nu toe door de Nederlandse vlaggen aan
het oog onttrokken monument onthulde.
Tenslotte werd het gedenkteken door Mr. M.
M. Kwint, vm. districtscomdt. der B.S., overgedragen aan de gemeente Utrecht en met enkele welgekozen woorden aanvaard door den
burgemeester Mr. Dr. G. A. W. ter Pelkwijk.

,,De 're1•1•orist"
Betreftende de heropening van "De Terrorist"
ontvingen wij het volgende verslag van den
secretaris dier vereniging:
Op Dinsdag 6 Mei 1947 heeft "De Terrorist",
het vacantiehuis van de KP-Friesland haar
deuren weer geopend en daar als gasten de
eerste groep van nagelaten betrekkingen van
onze strijdmakkers uit de bezettingstijd ontvangen.
Na een dag van pech met de boot konden zij
toch Dinsdag van de vaste wal naar ons vacantiehuis oversteken. Na aankomst werden
allen direct omringd door de goede zorgen
van de leidsters Truus en Jannie en kreeg men
een heerlijk diner. 's Middags kwam het officiële gedeelte en werden allen vereerd door
een bezoek van het gemeentebestuur van Ameland. Onder het gebruik van de thee werden
hartelijke woorden gesproken door den vicevoorzitter Gatse van de Ver. Friesland Oud
K.P., waarin vooral de dank aan B. en W. naar
voren kwam, voor hetgeen zij ten behoeve van
het vacantiehuls van oud-KP-ers hadden ge·
daan.
Hierna richtte de Burgemeester ook nog enkele
hartelijke woorden tot het bestuur en de gasten.
De Heer Wierda van Leeuwarden vertolkte de
dank van de gasten voor de royale ontvangst,
welke de leiding van "De Terrorist" bij aankomst had bereid.
's Avonds heerste er een huiselijke stemming.
Hierbij waren enkele bewoners van Ameland
aanwezig, die altijd voor de gasten van "De
Terrorist" klaar staan.
De vice-voorzitter sprak nog enkele woorden,
en dankte o.a. Dr. Soeters als geneesheer
en de fam. Steinvoorte voor de behulpzaamheid, welke zij altijd aan de bewoners van "De
Terrorist" bewezen hebben. Verder werd de
gezelligheid van de avond nog verhoogd door
verschillende zang- en muzieknummers, welke
ten beste werden gegeven. Zo was het reeds
middernacht geworden toen deze openingsdag
werd gesloten en allen zeer voldaan hun legersteden opzochten. Wij hopen, dat onze gasten hier in dit vacantie-oord de krachten mogen terug vinden, welke velen van hen verlo·
ren door het leed, dat zij geleden hebben.
Mocht U, als lezer nog eens op Ameland komen, zoek dan ons huis eens op en zie, wat er
gedaan wordt voor hen, die achterbleven en
het dierbaarste, dat zij op aarde hadden, hebben afgestaan in de strijd voor Koningin en
Vaderland. Kom en zie dit werk als een roeping tegenover hen, die anderen hielpen.
Ga gerust ons vacantleoord eens binnen met
zijn fijne, gezellige stemming. U Is welkom.
M.

~

.. ,,

ADVERTENTIES

INLICllTINGEN VERSCllAFFEN?

PAMILIE-ADVERTENTIES
(prij• f 0./0 p. m.m.)

825 Jan Willem Kalk, geb. 6-5-1921 te Groningen,
2 Sept. 1942 in Dresden
:ewerkgesteld als chauffeur1lOnteur, adres: Oesterrei:herstrasse 40. Laubegast 1
::>resden. Ongeveer eind
December 1944 gevangen
~enomen wegens sabotage.
Februari 1945 vervoerd
naar
concentratiekamp
Mauthausen Brux, vermoedelijk 14 April 1945 overleden. Nadere gegevens
>nbckend. Gaarne inl. over
zijn laatste levensdagen.
826 Leonardus Hendrik Penninkx, geb. Middelburg
27 November 1895, wonende: Utrecht, Cremerstraat 124 bis A. beroep:
l
Sergt.
Majoor-Instructeur
der Motor-artillerie, behoorde
tot L.O. stad
Utrecht en O.D., gearr. op
20/21 Juni 1944, gevangen
gezeten in de Euterpestr.
en Amstelv.weg. A'dam
tot 6 Juli 1944. Daarna
naar Vught, Block 14. nr.
10537. Eind Juli naar buitencommando Arnhem. SS.kazerne aan de Apeldoornseweg. Dolle Dinsdag terug
naar Vught. Daarna 12 Sept. naar Duitsland,
" Oraniënburg, begin October 1944 naar Neuengamme, aldaar overleden 30 November 1944.
Begraven op de begraafplaats Ohlsdorf bij
Hamburg.

Ex - politieke gevangene• herdenken
op de Erebegraafplaats
Zaterdag 10 Mei verenigde zich te Haarlem
een duizendtal leden van de Ned. Ver. van ExPolitieke Gevangenen, afkomstig uit alle delen
des lands, voor een pelgrimage naar de Erebegraafplaats aan de Zeeweg te Overveen.
Voorafgegaan door de Haarlemse Postfanfare
zette de stoet zich om ongeveer drie uur in
beweging. Het werd een moeizame tocht, deze
gang naar de begraafplaats. De voortdurende
zonnebrand werkte afmattend en maakte het
wegdek zwaar te begaan. Traag schoven de
voeten voort, anderhalf uur lang, meegezogen
door de langzame maat van dof tromgeroffel.
Dwars door het duinlandschap voerde de weg
naar een van zware steen omringd plateau,
de dodenakker
Vlaggen waaien halfstok, op een hoog duin
staat een donker houten kruis en eerbieds·
stilte daalt over de grafhof.
Dan begint de plechtigheid, ontroerend. Een
koele zeewind suizelt over de hoofden, meenemend de weemoedige tonen van ten gehore
gebrachte koraalmuziek.
Wanda Reumer zegt een gedicht, waarna Z.E.
de Minister van Justitie de herdenkingsrede
uitspreekt.
Hij gewaagt van het ideaal der gevallenen
om, boven alle verdeeldheid, een hogere een·
heid te vormen; een hechte samenleving, gebaseerd op de grondslagen van liefde en
recht. Hun strijd legt ons de plicht op de nagelaten betrekkingen recht te doen en zij verdienen voorrang voor andere bevolkingsgroepen, die huns ondanks werden getroffen. De
regering is zich hiervan diep bewust en maatregelen in deze mogen en zullen dan ook niet
uitblijven.
Na een korte rede van Mr. B. W. Stomps, alge·
meen voorzitter van de vereniging, wordt tenslotte nog gezamenlijk gezongen het eerste en
zesde couplet van het Wilhelmus, waarmee de
plechtigheid wordt beëindigd.

Door Gods goedheid werden wij verblijd met de
voorspoedige geboorte van onzen zoon
JAN HENDRIK ALBERT.
H. TOBY (Henk v. Vliet) (N.H.)
I. C. TOBY-VERKUYL.
Wandelweg 129, Wormerveer.
7 Mei 1947.
Tijd. adres: St. Jan-Ziekenhuis, Zaandam.
Uitsluitend langs deze weg geven
MARTEN JAKOB VAN TIL
Wedn. van Wietske Bakker
en
PIETERKE HILLENA WIERINGA
Wed. van Albert Klaas Dijkema
kennis van hun voorgenomen huwelijk. waarvan de
voltrekking D.V. zal plaats hebben op Dinsdag 27
Mei om 12 uur te Groningen.
Kerkelijke bevestiging om 12.-'!5 uur door den WelEerw. Heer Ds. J. Brouwer in de Zuiderkerk (Stationsstraat) Groningen.
Gelegenheid te feliciteren van 3 uur tot 4.30 uur in
Restaurant "Riche", Vismarkt.
Middelstum, ,,Zonnehoek"".
Groningen, Kraneweg 109.
Hartelijk dank aan Leden der K.P.-linie Oost voor
attentie, bewezen aan de nagedachtenis van onzen
Zoon en Broer A. BAKKER. begraven op de Erebegraafplaats te Overveen.
Fam. A. Bakker.
Czaar Peterstraat 152 huis.
Amsterdam.
Bij de herdenking van de bevrijding werden wij door
God verblijd met de geboorte van een zoon
LOUIS RENÊ
A. van der Kaaden
A. van der Kaaden-Dijk.
Groningen, 5 Mei 1947.
Ubbo Emmiusstraat 30.
PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN
{priJ• f 0./0 p. m.m.)
B.z.a. CHAUFFEUR-MONTEUR met goede getuigschriften; ca. 20 jaar ervaring als zodanig. Brieven
onder no. 236 aan het bureau vao dit blad.
DIVERSEN
TE HUUR: Gem. zit-slaapkamer voor 2 of -! personen, met kookgelegenheid; en gem. Kamer met
slaapkamer voor 2 personen. met kookgelegenheid, op
Boerderij in rustige, bosrijke omgeving. Adres: St.
Hoekerd. Vaarbekerweg G 100, Doornspijk.
Wie weet voor mijn zoon, als enig middel om zijn
:olleges te bezoeken, een INVALIDEWAGENTJE
met motoraandrijving, eventueel zelfs defect of onvolledig? Brieven gaarne verwacht door A. C. A.
Hartman, Biesdelselaan 12. Velp (G.), Tel. 710.
WIE KENT DEZE DAME?
De Commissaris van Politie te
Almelo verzoekt inlichtingen,
omtrent de persoon. die neven
geplaatste foto voorstelt, zoals
naam en adres, alsmede gegevens betreffende haar itleÇJale
werkzaamheden en contacten.
Zij, die op enigerlei wijze. iets
betreffende bedoelde persoon
weten. worden verzocht, ten
spoedigste hiervan schriftelijk
mededeling te doen aan den
Commissaris van Politie te Almelo, Wierdensestraat.
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gevoeld. En ieder ander, die de echte jeugdboeken stuk voor stuk verslond, heeft die ln•
vloed gevoeld. Wie was in zijn jonge jaren
niet dol op verhalen vol avontuur en roman·
tiekî En steeds wandelden door die boeken
een of meerdere figuren "met karakter". Dat
viel den jeugdigen lezer niet op. Maar alles
respect en piëteit voor de ouderen en hun vergrifte zich diep in het geheugen van de bediensten, moet men erkennen, dat het op de
wonderende jeugd en miste later zijn uitwereerste en voornaamste plaats de jeugd is, C:ie
king niet.
gegrepen moet worden om den mens als zoEen voorbeeld. Ik stel me voor, dat duizenden
danig te verheffen en te verbeteren en daaronder ons vroeger, met de handen onder het
door de maatschappij. Ik denk hierbij aan het
hoofd liggend in het gras en de benen onbe.
zorgd in de lucht bungelend, uren en dag1m
gezegde: ,.De koning is dood, leve de koning",
de boeken van Karl May hebben gelezen en
en met een kleine variant hierop zou ik in dit
in hun fantasie de Far West hebben
doorkruist, van de Rio Pecos tot aan
het Zingende Dal.
Fiere en edele woudlopers als Old
Shatterhand, Old Firehand, Bloody Fox,
een Indianen-opperhoofd als Winni1ou,
Onderstaand gedicht uit de bezettingstijd werd door
dwongen ons een grenzenloze bewon·
Mees gemaakt na de arrestatie van een bekende fidering af en wij waren gelukkig, als
guur uit LO- en KP-kringen, bij wie vele vergaderinwij het waagden, ons In onze fantasie tot hun gezelschap te rekenen. Fel
gen werden gehouden.
en moedig vochten zij tegen het onrecht, bestreden veediefstallen en
overvallen op goudtransporten, beschermden de landverhuizers, àie
door de onherberyzame Llano moesten
trekken, tegen roofzuchtige moordeZijn witte villa is uitheems en kostbaar ingericht,
naars, waren eerlijk en verdraagzaam
Zodat visite altijd driemaal voeten pleegt te vegen.
tegen de Indianenstammen, of het nu
Zijn vader heeft eertijds de grote zaak gesticht,
Comanchen of Apachen waren en
Waar, vóór de oorlog, duizend man hun daaglijks brood verkregen.
reikten ieder de hand, die hun hulp
nodig had; gave en correcte woudZijn bed en stoel zijn zacht en diep, zijn kle?ing eerste klas.
lopers, die we leerden waarderen en
De upper ten komt op sofrée, de kleine man ten eten.
hoogachten om hun edele karakters en
Wijd open deur en hart en altijd opt.., kas
die we zo gaarne zouden navolge!l.
Voor veler nieuwe nood, waarvan met velen weten.
Dat is een voorbeeld. Naast de boeken
van Karl May werd de jeugdboekenSolide opgevoed tot goed-Gereformeerde,
markt vroeger volgegooid met werke·
Heeft hij de pijn van deze tijd, ontvankelijk, verstaar..
lijk goede producten tegen een meest·
De wijzen uit het Oosten, die onbarmhartig deerden,
al zeer lage prijs.
Heeft hij hardnekkig, met waarachtigheid, weerstaan.
En onbewust gingen wij aanvoelen
wat "karakter" was l!n hoevelen zouZo werd hij consequent tot illegalen werker,
den er niet zijn, die aan deze bewustDie opgejaagde paria·s ontving in zijn salons.
wording mede hun deelname aan het
Hij wist dat, wat hij deed, bestraft wordt met de kerker,
verzet te danken hebbenî
Of eenzaam eindigt voor de duitse pelotons.
Nu zijn er in de onmiddellijk voorbije
jaren nieuwe helden opgestaan, waarvan velen helaas thans niet meer le,,Tóch, doen: 't is christenplicht, geen plaats voor zwakke vonden,
ven. De helden uit het verzet. DaarLáát huis en bed en stoel maar doodgeriefelijk zijn.
Komt, bieden wij hun plaats en vullen wij hun monden.
over moeten en kunnen boeken ge·
schreven worden, mooier nog dan de
Komt, drogen wij hun ogen en stillen wij hun pijn."
fascinerende Far-West verhalen vcrn
Karl May. Jeugdboeken over hel verZijn villa werd tot toeverlaat een veilige oase,
zet! Avontuur en gezonde romantiak,
Voor eiken vaderlander, die van huis verdreven is,
gekoppeld aan karaktervolle verzetsHij zorgde dag en nacht voor altijd nieuwe mazen.
figuren, zal de jeugd aan de ene kant
Hij sjouwde waar de grens van dood en leven is.
een beter begrip van het verzet geven en haar aan de andere kant opMaar éénmaal heeft er één, één woord te veel gesproken.
voeden
tot
karaktervolheld,
het
En oor en mond van den verrader waren vlug.
hechte fundament, waarop een werkeZijn werk werd plotseling en hardhandig afgebroken.
lijke goede samenleving kan worden
Hij ging gerust op reis ....... maar kwam niet meer terug.
opgebouwd.
Dat mag niet worden vergeten.
De cel is kaal en vierkant en voor boeven ingericht,
JOOP.
Zodat hij zeker driemaal in de rondte heeft gekeken.
Toen hebben zij hem bars en vloekend ingelicht:
dat hij het doen moest met een ton, een brits, een tafel en een deken.

JEUGD EN TOEKOMST
't Is alles bij elkaar erg prachtig, dat wij
blijven zoeken naar wegen, om het ideaal
van een beter Nederland, waaraan wij vooral
in de tijd der bezetting zo sterk geloofden, t~
verwezenlijken. Ik hoop van harte, dat het
geloof aan dit ideaal thans nog even sterk
en diep is. Maar het is nog een open vraag
of de wegen, die wij bewandelen om tot het
doel te geraken, kans op slagen
bieden.
Verbetering van het maatschappelijk
leven, want hierop komt ons ideaal
van een "beter Nederland" toch in
hoofdzaak neer, betekent voor velen
het opzetten en beredeneren van
spitsvondige en ingewikkelde theorieën en het volkomen veronachtzamen van vele dingen, die onmiddellijk practisch uitvoerbaar zijn en geen
breedsprakerlge en wijdlopende discussies nodig hebben. Het is een vun
de verdiensten van "De Zwerver', dat
hij zich niet verliest in eindeloos getheoretiseer op dit punt, doch bij tijd
en wijle een suggestie van zichz~l!
of van een ander van zijn persen laat
glijden, die den lezer treft en pakt,
omdat er wat "in zit".
Ik heb nl. weer eens een duik genomen in de oude exemplaren van "De
Zwerver". Dat is een zeer interessante en aantrekkelijke bezigheid, die iels
weg heeft van het zien van een verzetsfilm, al is de montage vanzeUsprekend niet logisch en systematisch en al mis je ook het filmbee::i.
Maar 't is even boeiend en leerzaam.
Ik heb verschillende artikelen, schets·
jes, verslagen en wat al niet meer,
herlezen en ik vind 't zeer jammer.
dat de oude Zwervers, die ons nog
zoveel te bieden hebben, vaak ge~n
ander lot beschoren is dan voor altijd
te worden geborgen in een stoffige
map om te vergelen, indien de geachte lezer er althans nog toe komt
om ze te bewaren. Ik betreur het, dat
zovele goede en gezonde aanwijzingen en plannen, die je erin kunt vinden, dezelfde weg gaan. Zij glijden in
de brievenbus, worden met meer of
minder belangstelling gelezen en dan
weer vergeten. Een enkele keer komt
er een reactie -op wat vroeger geschreven werd, soms bruisend als champagne, die uit de fles berst, soms gedegen als oude en belegen wijn. Maar
er is nog veel in de oude "Zwervers",
dat meer dan de moeite waard is om
er op terug te komen. Neem het artikel van Jules Janssen in het Kerst- en
Nieuwjaarsnummer 1946 onder de titel
,.1947, een program", dat al eens eerder aan de vergetelheid werd ontrukt
en terecht.
Ik sprak hierboven over de verbetering van onze maatschappij. Elke samenleving, die stoffelijke maar meer
nog geestelijke elementen in zien
draagt, bestaat uit mensen. De mens
vormt daarin de kern, de cel en om te komen
tot verbetering van die samenleving, is allereerst nodig een verbetering van den individuelen mens, een verheffing van den mens
naar een hoger plan. En hoe jonger de mens
Is, hoe g~makkelijker en vruchtdragender deze
verbetering zich voltrekt en hoe langer de samenleving daarvan profijten trekt. De verstandelijk volgroeide mens heeft zijn eigen,
rijke levenservaringen en daardoor zijn eigen
visie op en mening over het leven. En deze
zijn soms goed, maar vaker nog totaal ver•
ward en verkeerd, doch zij hebben zich zo in
dezen mens vastgegrepen, dat zij hun plaats
niet meer kunnen inruimen - gesteld al, dat
zij het zouden willen - voor de ware, gezonde
kijk op het leven en de samenleving. Met alle

MEES.

verband willen zeggen: ,,De jeugd is dood,
leve de jeugd", niet om uiting te geven aan
een vreugde, maar meer om een wens uit te
spreken.
Met die verbetering van de samenleving ls
het helemaal niet zo Ingewikkeld gesteld als
men om onverklaarbare redenen maar al te
graag wil voorstellen.
Karakters zijn er nodig! Mensen met karakter
moeten we hebben! Daarom, kweekt karakters
en begint bij de jeugd!
Dat kan op verschillende manieren gebeuren.
Aan één daarvan hecht ik echter bijzonder
veel waarde: het schrijven en verspreiden van
jeugdboeken. goede jeugdboeken. Misschien
komt dat, omdat Ik in mijn persoonlijk leven
de invloed van goede jeugdboeken sterk heb
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TE LICHT BEVONDEN
Oud-minister De Geer, een man vergrijsd in
de dienst van de staat, heeft verleden week
terecht gestaan terzake van ernstige benadeling van de zaak van het vaderland gedurende de bezetting. 1n 1939 stond De Geer
bekend als een man, die, hoewel wat formalistisch, uiterst bekwaam was, en zeer
geschikt als minister.

,.In Zoeklicht en Afweervuur" Uitg. G. W. Breugbel -

We hebben enkele uren aan een boek besteed. Dat overkomt ons wel meer, maar in dit
geval waren ze goed besteed en dat is iets, wat de laatste tijd niet zo vaak gebeurt. Laten
we het maar eerlijk zeggen, we hebben langzamerhand genoeg van oorlogslectuur, d.w.z. we
zijn niet meer bereid om datgene te slikken, wat we in de eerste tijd na de bevrijding als
kostelijke, lang ontbeerde spijs met gejuich hebben begroet. Toen maakte de honger rauwe
bonen zoet, maar nu, nu we ons verzadigd voelen, worden we kieskeuriger. Vijf jaren oorlog
en bezetting, een dankbaar onderwerp voor schrijvers, die het gretig exploiteren en voor
amateurs, die worstelend met beperkte uitbeeldingsmogelijkheden, hun belevenissen op papier
trachten te zetten. Maar na lezing van ieder boek was er maar één conclusie: Dit wordt geen
monument, geen boek, dat we voor al het geld van de wereld niet zouden willen missen en
die overigens op de vingers van een hand zijn af te tellen.
Guy Gibson, een Engels piloot, heeft zeker niet gestreefd naar het scheppen van zo'n monumentaal werk met het schrijven van "In Zoeklicht en Afweervuur ·. Hij heeft alleen maar zijn
eigen ondervindingen opgeschreven, van het ogenblik af, dat hij in begin September 1939
reeds een aanval op het Duitse oorlogsschip de "Von Scheer·· uitvoerde, tot zijn meest glorieuze prestatie, het bombardement van de Möhne en Eder-dammen. Wat daar tussen ligt is
de geschiedenis van de bombardementsdienst van de Engelse luchtmacht, het zgn. Somber
Command. Het is meer dan dat, het is de historie van een land, dat met een veel te kleine
luchtmacht, uitgerust met verouderde machines, de strijd aanbond met Goerings trotse adelaar.
Nuchter en zonder opsmuk vertelt de schrijver zijn geschiedenis, maar de wijze, waarop hij
dat doet, geeft het werk zijn bestaansrecht. Haast argeloos vertelt hij van het vliegveld en
de cantines, de sfeer, die onder de jongens heerst, van de eerste vluchten in oud "gammele
kisten", van de kinderlijke vreugde om nieuwe moderne machines, van de hel tussen het
Flak en de zoeklichten en door deze wijze van vertellen, beleven we alles zelf tot de spanning
haar hoogtepunt bereikt in het bombardement van zijn leven. Herinnert gij U nog dat bombardement op die Duitse dammen, waardoor de oorlogsindustrie der moffen een catastrofale
slag werd toegebracht, daar millioenen tonnen water het Roerdal binnenstroomden? Weet
U nog, dat de Engelse zender als bijzonderheid vermeldde, dat voor deze aanval een speciaal
team maandenlang werd opgeleid?
Gibson was commandant van het eskader, dat de aanval uitvoerde en hij vertelt ons in de
laatste drie hoofdstukken van de voorbereidingen en de aanval zelf. Geen sensatielectuur,
maar werkelijkheid onder een groeiende spanning.
Gibson heeft het licht van de overwinning zien dagen, hij beeft haar niet mogen beleven.
Hij liet ons een boek na, dat in betekenis ver uitgaat boven de persoonlijke herinneringen
van een Engels oorlogsvlieger.
"Dit is", zoals luchtmaarschalk Harris in zijn voorrede zegt, ,.een groots verhaal in juiste en
simpele bewoordingen, verteld door één van de grootste helden, die de Britse eilanden ooit
hebben voortgebracht. Het is tegelijkertijd geschiedenis."
KEES.

Insiders hebben toen vermoedelijk reeds
begrepen, dat hij en enkele andere ministers uit het kabinet toch niet opgewassen
waren tegen hun ambt in een zo critieke
tijd als het laatste jaar voor de oorlog.
Iedere tijd baart en selecteert zijn mannen.
Ook dat kabinet uit 1939 moest in de smeltkroes van de tijd. In dil kabinet zaten mannen voor zachte tijden, die geen staal hadden voor het keiharde neen tegen het onrecht van den sterke. Ze doezelden in vredestheorieën tot elke prijs, in weerstandsloosheid, in rekensommetjes als: Jan is sterker
dan Piet en daarom moet Piet altijd alles
toegeven. Hoe ernstig dit defaitisme voor de
voorbereiding en de uitvoering van onze
strijd in 1940 is geweest, zal de geschiedenis nog wel onlhullen.
Dat zielig vertoon is in Londen voorlopig
zo doorgegaan. Gelukkig zijn er daar onder den verzetsmoker Gerbrandy enkelen
bekeerd. Niet aldus De Geer.
Maar dan komt het ontstellende. De Geer
breekt de solidariteit, hij gaat (formeel als
gewoon burger, maar in feite als balsturig,
kwaad weggelopen minister) naar Nederland en schrijft daar dan n.b. nog een
brochure.
leder heeft het recht er een eigen mening
op na te houden, maar niemand heeft het
recht in het uilen daarvan de solidariteit te
breken, die dikwijls in ongeschreven wetten vastligt. En zeker niet na waarschuwing en verbod. Zoiets heeft bovendien
consequenties.
Ik neem aan, dat De Geer heilig overtuigd
was het goede voor ons land te beogen.
Maar dat is niet voldoende om een mens
te rechtvaardigen. Het beginsel, waaruit
hij handelde was fout. Hij zwichtte voor
het recht van den sterkste.
Hij wilde vrede ten koste van alles. Hij was
niet, ziende op het gebod, blind voor de
toekomst. Hij was blind voor het gebod en
wilde zo zien in de toekomst. Zo faalde hij
bij de start. Maar hij faalde ook in de
voorwaarden. Hij schiep zich een mogelijkheid met behulp van den vijand, bij zag
niet meer en heeft vermoedelijk nooit ten
diepste gezien, het afschuwelijk onrecht,
dat Duitsland vrije volken aandeed, het
verschrikkelijk geloof, dat de nazi's beleden en dat juist en vooral een Christen
als De Geer tot een onvoorwaardelijk neen
tegen dien vijand had moeten brengen.
Wij hebben indertijd geloofd en gehoopt,
dat De Geer aan seniele aftakeling leed.
Helaas bewijst de rechtzitting het tegendeel. Wij hebben gehoopt, dat De Geer
zich van de dwalingen ziins weegs na verloop van tijd, zou bekeren. De rechtzitting
heeft helaas bewezen, dat hij verstokt is
en vlucht in formaliteiten, teneinde de hoofdzaak te ontwijken.
Niettemin moet hij berecht worden naar de
mate van zijn verantwoordelijkheid, voor
zijn falen op het meest kritieke moment van
zijn carrière.
Wij voor ons wensen hem bovenal toe, dcrt
hij de moed en het inzicht mag krijgen
om nu eèn brochure te schrijven, waaruit
zijn bekering blijkt. En als hij het ons niet
wil bekennen, dan toch elders, want hij
zal ook aan het eind van zijn leven verantwoording af moeten leggen.
H. v. R.

Guy Gibson.

Amsterdam.
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Duizenden zijn er, die nog nooit van .,De Zwerver" gehoord hebben of ons blad nooit inzagen,
en van wie we zeker kunnen zijn, dat zij de inhoud
op prijs zouden stellen. 't Zijn zij, die niet tot de
illegaliteit behorende, toch in de bezettingstijd
het hart op de goede plaats hadden. "t Zijn zij, die
wel iets meer willen weten en ook m o e t e n weten van de sfeer van het verzet, van de motieven
tot het verzet. Ook zij hebben behoefte aan voorlichting over dat, waarvoor onze vrienden gevallen zijn en wat thans aan het Nederlandse volk
als een kostbaar bezit is toevertrouwd: de vrij·
heid en de democratie.
Zij moeten "De Zwerver" gaan lezen. Eerst als
dat het geval is, bereikt "De Zwerver"' zijn bestemming.
Van deze vele duizenden zullen wij er in de maand
Mei toch zeker éénduizend als nieuwe abonné"s kunnen noteren.
Om dit te bereiken zijn tientallen medewerkers reeds
weken lang op het propagandapad.
En wij zijn in de gelegenheid als resultaat van hun
activiteit, mede te delen, dat we de halve duizend
intussen reeds hebben bereikt.
Het tientje voor de 500e abonné viel te beurt aan:
S. de Vries, A. 15 P, Steenderen.
Om ons ideaal te verwezenlijken, moeten alle zeilen
worden bijgezet.
Wij doen dit voor de komende weken onder het motto:
,.VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK",
Dezer dagen ontvingen wij een briefje van één onzer
lezers, waarin de opmerking werd gemaakt: ,.Het Is
mij een eer, in de propagandamaand ook mijn aandeel
bij te dragen".
Wanneer al onze lezers er zo over denken, dan zijn we
spoedig op het aantal, dat we ons voor ogen hebben
gesteld.
't Lijkt een zware opgave, duizenden abonné's te winnen. 't Valt echter zo licht, wanneer ieder meewerkt.
Daarom roepen we onze lezers voor de laatste propaganda-weken op, minstens elk één abonné op te geven.
De propaganda wordt gevoerd in de maand Mei. Talloze medewerkers hebben echter gedurende langere
tijd pr~fnummers aangevraagd.
Ten gerieve van hen, wordt de termijn van inzenden
één week verlengd. Propagandisten moeten dus vóór
7 Juni a.s. hun abonné's hebben opgegeven, om mee
te kunnen dingen naar de diverse beschikbaar gestelde
prijzen.
De Hoofdprijzen (150.- gulden, 100 gulden, 50..gulden) worden echter toegekend aan hen, die gedu~
rende Mei de hoogste aantallen opgaven.
Deze termijn sluit dus precies op 31 Mei.
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,,Ist es bestimmt wirklichkeit, dasz wir nach Hause
gehen?"
,,Jawohl, sie gehen nach Holland und nach Hause",
sprak de Oberfeldmeister van het arbeidskamp Norderney en hij keek op minzame wijze van den één naa.r
den ander, als wilde hij toch maar doen uitkomen,
hoe goed de Duitsers voor hun medemensen wel waren.
Toen bovenstaand gesprek plaats vond waren wij,
150 jonge Nederlanders, reeds 3 maanden op het
eiland Nordemey als gevangenen te werk gesteld,
nadat we eerst de Hollandse gevangenissen, de Euterpestraat en Amersfoort hadden leren kennen en het
zal geen verwondering wekken, dat ook bij ons de
wens de vader van de gedachte werd en de meesten
van ons. na alle ellende, die wij als gevangenen hadden meegemaakt, graag de woorden van "De Booswicht" geloofden.
Helaas bleek het al spoedig, dat de pessimisten het
bij het rechte eind hadden. Wij werden naar het vasteland gebracht. in beestenwagens gepropt met 50 man
of meer in één wagen, de deuren gesloten en wij waren al te gauw overtuigd, dat wij Holland voorlopig
nlet zouden zien.
Tijdens de reis werd ons dan ook medegedeeld, dat
we Holland wel uit ons hoofd konden zetten, want dat
het doel "Helgoland" zou zijn.
De tocht duurde twee dagen en een nacht, zoals gezegd met 50 man in een beestenwagen, afgesloten,
mid-zomerse temperatuur, geen eten en slechts heel
weinig drinken. Het valt te begrijpen. dat meerderen
wanhopig werden. Zo'n prachtige belofte en dan de
wanh·opige werkelijkheid. Velen trachtten dan ook
door de vlucht zichzelf daaraan te onttrekken, doch
hoewel enkelen geluk hadden, werden de meesten
weer gepakt, met de daaraan verbonden gevolgen.
Ook in Cuxhaven, waar we een nacht bivakkeerden
en waarvan we met de boot naar Helgoland werden
gebracht, werden diverse pogingen ondernomen, doch
ook daarvan was het resultaat nihil en het enige was,
dat vele geweren finaal stukgeslagen werden op de
hoofden der vluchtenden.
De straf op deze ontvlucbtingspogingen bestond daarin, dat we tijdens de reis naar Helgoland totaal geen
water kregen. Dit was verschrikkelijk. We waren uitged(co9d en dit werd nog verergerd, doordat de Moffen tussen ons plaats namen en zo demonstratief mogelijk hun glazen bier naar binnen sloegen.
Ondanks onze ellendige toestand echter, waren wij allen
diep onder de indruk van het schitterende schouwspel,
dat Helgoland ons bood, toen we de rots al van de
verte uit door de zon-geblakerd zagen opsteken uit
de zee. De zon gaf de rode kant een fantastische
mooie teint, het groen stak er prachtig bij af en even
moesten we onze ellende vergeten bij het zien van dit
prachtige natuurschoon. AI heel spoedig vergaten we
dit echter weer. Op de kade wachtte ons een ,,menigte
van heirlegers". Als waren we de grootste boeven, was
er een waar leger op de been gebracht om "de terroristen" te brengen, waar ze thuishoorden.
Onze verwachtingen waren geenszins hoog gespannen,
doch toen we aankwamen op de plaats, waar we gehuisvest zouden worden, leefde de moed weer op. We
kregen een - voor ons - prachtige kazerne, elke 10
man een eigen kamer, warm en koud stromend water
aanwezig, douchecellen, kortom een comfort, waarvan
we het bestaan reeds lang vergeten waren. De dag volgend op onze aankomst - een Zondag - moesten
we aan het werk. In colonne ging het van Helgolandbeneden, door de tunnel naar "De Knoest", de 60 tot
70 meter uit zee opstekende rots. Daar was het minder
mooi. Kaal en vlak, geen boom of struik, slechts betonnen bunkers, geschut en niets wat herinnerde aan
de mooie aanblik, die wij hadden van de boot af.
De versterkingen op dit eiland waren geweldig. Het
was naar on.ze mening niet overdreven, dat H<!Igoland
gen~md werd: ..Het Pistool op de borst van Engeland , want geen centimeter grond was onbenut gelaten en overal staken de lopen van geschut uit J.: rotsgrond omhoog. Zwaar en licht geschut stond in bonte
mengeling opgesteld. radar-apparaten zoemden de
ganse dag, de Moffen-soldaten waren heel de dag druk
in de weer - bet was een fort en wel een zodanig,
dat wij onze ogen niet konden geloven. Later bleek
ons wel, dat bet gevaarlijk was voor de Geallieerde
vliegtuigen laag boven Helgoland te komen, want wij
hebben diverse vrienden naar omlaag zien storten en
brandend in zee zien verdwijnen. Ons werk bestond
uit kuile~ in de rotsgrond hakken, waarin dan weer
bunkers werden geplaatst of de bestaande bunkers
werden versterkt.
Het werk was zwa;ir en vooral voor degenen, die
geen zwaar werk gewend waren, viel het buitengewoon moeilijk. Eten kregen we practisch niet, slechts
eenmaal per dag en wel nadat het werk v0lbracht was.

~nd
het pistool
op de borst
van Engeland

Een beeld van de verwoesting na het opblazen uan Helgoland.

De gehele maaltijd bestond dan uit een halve liter
watersoep met 2 sneden brood en daarop moesten we
een dag lang zwaar werk verrichten.
Daarna kwam de herfst met zijn snijdende winden, die
op "De Knoest" van welke kant ze ook kwamen, onze
ledematen deden verstijven, gevolgd door een winter,
zoals wij die in Holland niet kennen met sneeuw en
vries-wind. Het ergste van alles was, dat wij geen
kleren hadden, die ons konden beschermen tegen de
snerpende wind en de bijtende koude. Slechts een
broek en jasje - enkelen waren zo gelukkig nog
ondergoed te hebben - en een paar klompen met kapotte voetlappen, was onze kleding. De meesten hulden zich in lege cementzakken om op die manier hun
lichaam te beschermen tegen de werkelijk abnormale
kou, die daar heerste.
Het was dan ook geen wonder, dat velen ziekten
opliepen. Dysenterie, griep en longontsteking vierden
hoogtij en wlj moesten enkele van onze vrienden verliezen, die wij zelf in de aarde van Helgoland begroeven.
De ellende was verschrikkelijk. De jongens zagen er
uit als geesten en allen, of ze rijk waren of arm,
tràchtten door de mazen van het bewakingscordon
heen te glippen om in vuilnisbakken etensresten te
bemachtigen, hetgeen vanzelfsprekend weer andere
ziekten met zich bracht en we1"cbt oorzaak was, dat
t.b.c. en dergelijke gevaarlijke ziekten meegenomen
werden naar Holland om daar het leven van de ongelukkige verder te slopen.
Ons mooie tehuis werd al spoedig verwisseld voor
de z.g ...Russenbarakken" eu deze waren het tegenovergestelde van wat we daarvoor hadden. Koude
stenen vloeren, tochtige ramen, 100 man in een te
kleine barak, vrijwel geen ruimte om zich te bewegen,
geen water om zich te wassen - waardoor vervuiling
en ongedierte hun intrede deden - kortom. de toestand
was verbijsterend.
Helgoland, dat oorspronkelijk moet hebben betekend
Heilig-Land, werd voor ons een Helle-laad.
En dan de straffen. Dagelijks werden onze Jongens
afgeranseld, steeds was er wel een overtreding te bedenken. Zelfs wisten de Moffen het zo ver te brengen, dat enkelen van ons '(.OOr extra brood hun eigen
, kameraden gingen knuppelen. Het leed groeide met de
dag en vaak waren we de wanhoop nabij. Al kwamen
dan gunstige berichten binnen, waarover wij ons konden verblijden, toch werd deze blijdschap getemperd
door de wetenschap, dat we op een eiland zaten en
de schone belofte van de Moffen, dat ze ons eerder
van de rots zouden gooien dan ons uit te leveren aan
de Geallieerden.
Doch, ook aan deze ellende is een einde gekomen.
Onverwachts werden we overgebracht naar het vasteland, toen de dag der bevrijding reeds gloorde en mijn
twee vrienden en ik zagen reeds de dag na aankomst
kans door ontvluchtin_g het nieuwe kamp mis te lo•
pen. Velen volgden daarna ons voorbeeld en het stemt
tot grote blijdschap, dat vrijwel allen weer in Holland
teruggekomen zijn. De knuppelaars hebben hun straf
gehad. De een werd gedood door een granaat, de
ander zit zijn tijd uit in de gevangenis.
Niet allen keerden echter terug. Ook moesten wij kameraden achterlaten. Enkelen rusten in de bodem van
Helgoland, anderen overleefden hun vlucht niet of
werden in het kamp neergeschoten wegens zogenaamde overtredingen. Zij gaven ook bun leven voor onze
bevrijding en zij vragen ook van ons deze offers niet
te vergeten.
En nu is Helgoland een puinhoop geworden.
Het leven gaat voort en het vraagt van ons, dat we
vooruitzien en niet teruggaan naar wat gebeurd is.
Vergeten, Helgoland met zijn ver:schrikki.ngrn en Jen-

ken aan wat komen kan. Zorgen, dat Helgoland nlet
weer een fort wordt of dit blijven zal. met de gevaren
daaraan verbonden.
De radio sprak er dagelijks van, de kranten gaven er
hoofdartikelen over en ieder werd verzocht goed te
luisteren of een knal of iets dergelijks werd vernomen.
Ik stel mij voor, dat vele van mijn vroegere vdendeo, zich evenals ik voornamen goed te luisteren. Helgoland verwoest, het oord van onze ellende een puinhoop, dat moest ook ik horen en ik nam mij heilig voor
om 12 uur mijn oren open te zetten.
Neem mij echter niet kwalijk De Bilt, mijn voornemen
was goed en ik was vast van plan U mijn bevindingen mede te delen, doch voor ik het in de gaten bad
was het twaalf uur geweest en ik ben het werkelijk
vergeten ......

..KLEINE COR",

Het Gedenkboek
Wij moeten nog even terugkomen op ons bericht
over het boek: ,.Onderdrukking en Verzet". Wij
hebben namelijk bericht ontvangen, dat zeer vden
intt:A:1tnen op dit boek. In de veronderstell1i!~ dllt
het ons gedenkboek is, zulks onder invloed van
inlichtingen, door de boekhandel verstreki.

D i t is on w a a r. Ons gedenkboek heeft niets
met "Onderdrukking en Verzet" te maken. Het
laatste is veel duurder, behandelt ook de bezettingstij1l. voor zover die niet het verzet betrof en baseert
zich tenslotte niet op dergelijke gegevens, als
waarover wij beschikken door een mociwme inz:amelingsactie.
Wij weten niet of de verkoop van "Onderdrukking
en Verzet", opzettelijk of zonder opzet, door mw.del van deze onjuiste voorlichting geschiedt en dat
interesseert ons ook weinig. Het moge dit boek
goed gaan. Wij zijn echter verplicht onze lerers
van de feiten op de hoogte te stellen, z.odat zij
geen kat in de zalc kopen, met name als het een
dure kat van f 130.- is.

DAG. BEST.

*
De Voorloper
.,Den Vijand Weerstaan" blijkt kopers te trekken.
In "Elseviers Weekblad" lezen wij, dat, volgens
de Nederlandse Stichting voor Statistiek, ons boek
de derde plaats inneemt in de ranglijst van meell
_.
gekochte boeken in de maand April.
Helpt mede ons boek in de komende maand op

<k eerste plaats te krijgen.

Het Zomerkamp Birkhoven op excursie in Amsterdam
(

E

r komen soms van die dagen in een mensenleven, zo boordevol geluk en goedheid, dat de
gedachten er heen blijven reiken als bloemen
naar de zon. Ogenblikken, die ons doen vergeten de
grauwe alledaagsheid van het leven en plaats geven
aan een diepe innerlijke vreugde om teruggevonden
waarden, die verloren werden gewaand. Zulke dagen
beleeft thans een· groot aantal vrouwen uit onze
Stichtingsfamilie in de dit jaar opnieuw georganiseerde zomerkampen; zo'n dag beleefde een zestigtal
van die vrouwen (deels afkomstig uit het zomerverblijf Birkhoven te Amersfoort, deels uit Amsterdam)
Dinsdag, de dertiende Mei. Op die datum toch werd
hun door het districts-bureau der Stichting te Amsterdam een uitstapje aangeboden naar en in de
hoofdstad des lands.
In het algemeen passen adjectieven als "prettig" en
,.leuk" beter bij het onderwerp "uitstapjes" dan bepalingen als "boordevol geluk en goedheid". Toch wil
ik in dit geval de hierboven gekozen woorden handhaven, want die dertiende Mei is inderdaad geworden tot een gelukkige en goede gebeurtenis. Er heerste rondom deze excursie een sfeer, een stemming, die,
beter dan onder woorden te brengen, slechts is aan te
voelen. Men zou eigenlijk zelf zo'n dag van wondere
hartelijkheid mee hebben moeten maken om er een
juiste indruk van te krijgen. Woorden, met hoeveel
zorg ook gekozen, zijn dikwijls zo leeg, banaal haast,
als het er om gaat iets weer te geven van wat boven
het gewone ligt. Natuurlijk, ik zou kunnen .wertellen
van de rondvaart door die Amsterdamse grachten,
van de bezichtiging van een troepentransportschip en
van alle andere belevenissen, maar toch was het niet
dat, wat deze tocht zo'n bijzondere bekoring gaf. Het
was veel meer de stijl, de geest, die tot uitdrukking
kwam vooral in de onderlinge gesprekken. Ja, ik geloof wel, dat dat het was, wat me het diepst heeft getroffen, de houding van deze vrouwen tegenover en
in het leven, hun herwonnen moed en kracht.
Ik heb ervaren, welk een enorme steun deze vrouwen putten uit de wetenschap, dat zij hun zware
strijd niet alleen strijden, maar dat er een Stichting
van gelijkgezinde mensen naast hen staat.
Ik heb ervaren, dat de morele steun, die de Stichting
volgens de statuten naast de financiële beoogt te verlenen, voor deze vrouwen geen hol ideaal is gebleken, maar rijke werkelijkhclc!.
Meer dan ooit is me duidelijk geworden, dat de leniging der financiële noden alleen, slechts een fooi zou
betekenen, indien daarnaast niet stond de innige relatie tussen de Stichting en de nabestaanden. Laat nooit
iemand meer beweren, dat de Stichtingszorg staatszaak moet worden, want deze en soortgelijke dagen
zijn er om de onhoudbaarheid van die stelling te bewijzen. De staat zal nimmer die morele steun kunnen
geven, die de Stichting verschaft. Denk niet, dat die
steun maar een paskwil is, een soort doekje voor het
bloeden. Dat zouden de deelneemsters aan deze tocht
U anders hebben kunnen vertellen.
Luistert een moment.
"Ik heb een tijdlang gemeend, dat het leven me niets
meer had te bieden na de dood van mijn man en ik
meed de omgang met mensen," zo vertrouwde· me
iemand toe, .,maar de omgang met lotgenoten, waar-
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toe de Stichting m11 m de gelegenheid heeft gesteld,
heeft mij er weer boven op geholpen. Ik wil nu weer
leven om anderen, zwaarder getroffen dan ik, tot
steun te zijn."
En een ander, die vertelde hoe moeilijk ze het die
eerste tijd na de oorlog heeft gehad in haar alleenzijn, en er het eerste jaar van de zomerkampen niet
toe kon besluiten om er eens heen te gaan, was nu
dankbaar en blij, dat men haar haast had gedwong~n
tot een bezoek, want "ik voelde me weer baas worden over mezelf."
Wel zeer duidelijk wordt in deze gemeenschap bewaarheid het gezegde: gedeelde smart is halve smart.
Laat daarom een ieder toch goed begrijpen van hoeveel waarde de Stichting is voor honderden zwaar
getroffenen, opdat de gestelde taak tot het einde zal
kunnen worden volbracht.
En nu de tocht.
Ongeveer half élf arriveerden de Amersfoortse deelneemsters, verdeeld over twee bussen, aan het Victoriahotel, om daar tezamen met de Amsterdamse genodigden de koffie te gebruiken, aangeboden door de
directie van het hotel. De ontvangstzaal was gereserveerd, maar de conversatie in genen dele. Van

stonde aan heerste er een prettige, open stemming en
het leek wel of men elkander al jaren kende. Ikzelf
zat nog gen vijf minuten of reeds bekeek ik een foto
van een stoer uitzienden jongeman, mij overhandigd
door een rouwende, maar trotse moeder. Na een
enkele vraag deed ze mij haar triest verhaal, toch ook
blij, dat ze weer even over haar jongen, ,.die tegelijk
man en zoon voor me is geweest." kon praten. Haar
ogen glansden een ogenblik vochtig en om haar lippen speelde bewogenheid. Toen kwam daar de meelevende stem vah een andere vrouw, die had meegeluisterd: .,Wij willen soms zo graag ons verdriet met
beide handen vast houden, maar het is verkeerd, daar
moeten we over heen."
Daarom zijn juist deze dagen zo goed. Verleden jaar
was ik met een gezelschap in Zwitserland en ...... "

Even een foto genomen in ,,Artis".

Het gesprek nam een nieuwe loop en "moeders" gedachten gingen mee. Zo ging het steeds. Telkens,
waar dit nodig was, stond er iemand klaar om hulp
en troost te bieden, ongedwongen, als iets vanzelf
sprekends. Overigens was er voor diepgaande gesprekken of ·gedachten niet veel plaats. Direct na de
koffie maakte men zich gereed voor de rondvaart van
het Rokin af met een boot van de rederij P. Kooy
door de grachten en havens. Op deze tocht, die plm.
een uur duurde gingen de harten van alle waterliefhebbers wijd open. Het "verrukkelijk" en "heerlijk"
was niet van de lucht. Wie de schoonheid van Amsterdam wil zien, moet deze tocht maken. Het prille
groen van de bomen lang9 de Herengracht, de statige
patriciershuizen, dromend van oude glorie, de vele
pittoreske boogbruggen, het was alles een lust voor
het oog. Zo'n stukje Herengracht, afgepenseeld op
eenvoudig schilderslinnen met rechts onderaan de
naam Vermeer, zou door iederen handelaar in oude
kunst met schatten geld worden betaald, terwijl de
musea er om zouden vechten.
Na de haven "gedaan" te hebben, waar het beeld van
de bijna plechtig aandoende rust der grachten veranderde in het levendige, drukke beweeg van handel
en scheepvaart, werd doorgevaren naar de werven
der Nederlandse Dok Maatschappij. De directie dezer
Maatschappij bood de bezichtiging van het ruim 7000
ion metende troepentransportschip "De Groote Beer"
aan. Voor de meeste bezoekers was dit de eerste
kennismaking met een zeeschip; voor sommigen zal het
waarschijnlijk ook de laatste zijn geweest. Of het
kwam door de broeiende warmte benedendeks of als
gevolg van overgevoelige landbenen, een feit is, dat
enkele dames te kampen kregen met een rudimentair
zeeziektetje, dat gelukkig weer spoedig verdween, toen
eenmaal vaste grond werd gevoeld. Overigens ver,
maakte men zich best op de "Grote Beer".
Rondgeleid door een drietal dokemployees kreeg men
alles te zien, wat er te zien viel. En dat was veel,
zodat de voortreffelijke lunch, eveneens een surprise
van de dokdirectie, zich na de debarkatie goed liet
smaken. Tijdens de lunch werd een korte toespraak
gehouden door den heer Schuiveling van het districtsbestuur der Stichting, welke toespraak werd beantwoord door Mw. van der Mast, die daarbij o.m. zeide
diep getroffen te zijn door de liefde, die achter al
h'e t Stichtingswerk zit. Intussen was het half drie geworden en derhalve hoog tijd om in de alweer gereed
staande bussen te sthppen voor een bezoek aan Artis. Hoewel voor de pont "bijna wortel werd geschoten" en tante Mien "ijzige" verhaaltjes ovç_r ijsco's
en de afgelopen koude winter moest vertellet'l' om het•
naar frisse lucht snakkende gezelschap toch nog wat
koelte te bezorgen, kwam men nog behoorlijk op tijd
en gezond in de dierentuin aan. Even thee gedronken,
even een foto genomen en toen naar de apen. Van
elk dier wist de begeleider iets te vertellen, maar wat
hij van de apenfamilie Dril vertelde, was wel zeer
interessant.
De vader van de familie Dril, de Man-dril, werd door
de natuur in het rijke bezit gesteld van een "achterbout, die hij geenszins verscholen houdt" en die rood
ziet als een op springen staande steenpuist. Velen
zullen tot nu toe met recht hebben betwijfeld of dat
bezit wel zo "rijk" was, doch men kan gerust zijn.
Zodra er des nachts gevaar dreigt voor de familie
Dril, beurt Pa Dril zijn staart op en gaat aan de
haal, gevolgd door Ma Dril en haar babydrilletjes,
waarbij de laatsten worden geleid door de "lichtende
ster" van Pa. Simple comme bonjour, niet waar?
Het zou te ver voeren om in dit verslag stil te blijven
staan bij alle dieren, die werden bezichtigd. Alleen
nog een vraag:
Wist U dat in de familie der struisvogels het man,
netje de eieren uitbroedt? {Niet verder vertellen
s.v.p.).
Als laatste nummer stond op het programma vermeld:
Diner in de American Lunchroom, om zes uur. Daar
wil ik niet veel meer van vertellen. Het goud-gele
bier stond te glanzen van ingetogen licht, de soep
geurde, de doppertjes waren zacht en het vlees mals,
de pudding zag uitdagend rood, kortom: het was een
goed maal. Het was weer Mw. van der Mast, die in
enkele welgekozen woorden dank uitbracht aan allen,
die hadden meegewerkt aan het welslagen van deze
dag.
Daarna het afscheid.
Handen drukken. Beda~kjes, Beloftes: volgend jaar
weer en tot ziens.
Het was bij achten, toen de bussen van het Rokin af
de terugtocht naar Amersfoort aanvaardden.
Er zijn soms van die dagen in een mensenleven, zo
boordevol geluk en goedheid, dat de gedachten er
heen blijven reiken als bloemen naar de zon.

TOON.
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u na twee jaren wil ik het toch eens bekennen,
dat ik diep teleurgesteld ben. U weet, wat ik in
de oorlog gedaan heb. Het is niet weinig geweest, hoewel, als ik sommige mensen in de trein
hoor, dan denk ik, ik heb niets gedaan. Maar ik had
zo na de oorlog mijn illusies en nu er twee jaar later
toch niets van terecht komt, wil ik het U eens
toevertrouwen. Maar ik zeg U er bij: U moet niet
schrikken. Ik had zo, ziende op mijn gaven gedacht:
Ik kan wel eens minister-president worden. Natuurlijk
niet voor mij zelf, maar om zo verschillende mensen
aan een baantje te helpen. En dan had ik zo gedacht,
dat Victor maar mijn mede-kabinetsformateur moest
worden. Dan was het vast veel beter geworden, als
het nu gegaan is, en had oud-minister Welter niet
zo'n rede behoeven te houden, waarom er geen samenwerking was gezocht tussen R.K. en de andere christelijke groepen. Dat was niet nodig geweest, want
wij b~rijpen elkaar en respecteren elkaar. Maar Victor werd maar heel gewoon pastoor in Rotterdam, en
ik moet nog zwerven.
Ik Jiad dan zo gedacht, dat Heini
U kent hem toch
wel, het is de grote specialist op financieel gebied
financiën moest hebben.
Hij heeft me een keer toevertrouwd, er zin in te
hebben, maar jammer voor het land, het werd niet zo.
Maar wat niet is, kan nog worden. De man is veel
jonger, dan hij lijkt. Ja en dan Henk, onze Henk. Een
man van groot formaat. Een goed spr('ker, als hij
kwaad is. Ingenieur en bijna philosoof. Indisch specialist in het verborgen. Deze man had in de plaats van
Van Mook moeten staan. Het was beter gegaan, vast
en zeker. Ik noem zijn naam maar: je kunt het nooit
weten. En dan heb je Frits; ik bedoel Frits van de
KP. Deze man is bescheiden. Een deugd, die men
bij niet vele regeerders in de wereld meer aantreft, en
die toch' wel siert, al ben· je ook minister. Ik vind, dat
de ministers tegenwoordig veel meer doen, als zij
kunnen, en daarom komen er zoveel ongelukken. Bij
dezen man zou je daar geen last van hebben. Iets
moois bij hem is, dat, als hij fouten · maakt, hij ze ook
erkent - let maar op De Zwerver - ook al moet hij
ze niet erkennen. Een nieuw ministerie. Voor geen
enkel bestaande, deugt hij. Minii.5ter van oorlogsdocumentatie. De zolders kraken, zo zwaar is de geschiedenis van de LO en KP gedocumenteerd.
Ik had gedacht: Clara moest Minister worden van
zuivering. Bijgestaan door Oom Hein van Meppel.
Een huivering gaat door het land. Wat zullen er
dan een burgemeesterszetels kiepen en wat zal er veel
stof uit groene kussens geklopt worden.
Maar zegt ge, een vrouw minister, dat kan toch niet.
Ja het kan wel, als de nood het eist. Grondwet is
maar grondwet.
Ik weet ook niet of het volgens de grondwet niet mag.
Maar je kunt nooit een betere vinden.
En nu ik het toch over vrouwen heb. Ik had ook
een plaatsje voor tante Wien in het Ministerie willen
inruimen. Gij kent haar toch. Een vrouw van bijzondere kwaliteiten. Zij heeft veel voor de . KP gedaan
en daar bewezen, dat zij heel goed mannen op hun
plicht kan wijzen. Zelfs ik heb na de oorlog van haar
te lijden gehad. Ik dacht: hoe durft ze!!!! Maar moe-

Het adres Prins Hendrikkade 152 bestaat niet meer.
Correspondentie uitsluitend te richten
aan: Nicolaas Witsensh:aat 21, Amsterdam (C.).

dige vrouwen hebben we nodig. En elke baan moet
voor de vrouw openstaan. Oorlog en defensie ligt
haar best. Je krijgt nooit een oorlog, als je haar maar
baas laat en je behoeft je nooit te verdedigen, als je
je maar dadelijk overgeeft. Hoe kan 't nog beter.
Soekarno huiver, Sjahrir bibber ...... , want als deze
ministers eens naar Indië gaan, zul je zien, dat we
in Nederland vrouwen hebben, die mannen in moed
overtreffen. Ja, ja, dat moeten we hebben. Dan komt
alles weer goed. Deze beiden moeten naar Indië en
dan vraag ik heel beleefd of ik ook mee mag. Misschien mag het wel, ik betaal het uit eigen beur-:.
Bob moet minister worden van Landbouw, Visserij
enz. Hij heeft op Schiermonnikoog gewoond, geloof ·
ik, en daar wel eens iets van zulke dingen gezien.
De minister van het Verkeer moet een goed vriend
van hem zijn, want hij heeft sinds 1945 al 3 auto's in
de soep gereden. De laatste keer had hij alleen maar
een beetje hersenschudding, maar ra, ra, hoe kan dat?
Daar is de man beter van geworden. Het lag daar zeker niet al tegoed. Hij denkt beter, hij spreekt beter.
(Op de Landdag in Zeist, weet U nog wel, was 't nog
knudde), maar 't gaat nu veel beter. 't Is lang zo
verward niet meer.
Ik dacht zo bij mezelf: Ik wou, dat er eens een grote
hersenschudding kwam in de Kamer. Maar ik dwaal
af. Ik mag het hierover niet -hebben. Maar Holla
dan, de President van het Tribunaal in 's-Hertogenbosch. Hij heeft daar mooi werk gedaan en het heeft
erkenning gevonden bij vriend en vijand.
Een man, die zonder vervelend te worden in Drakenburg een uur lang over het gezag spreekt. Wat hebben wij genoten. Wie doet het hem na? Wanneer zo'n
man minister van Justitie is, wordt er recht gesproken en gedaan. Ja, dat moet, dan wordt alles goed.
Ook Bertus kunnen we niet missen. Hij is de enige
man, die met zijn dreigend gegrom oud-illegalen op
burgemeesterszetels zal krijgen. Wij hebben nog wel
flinke kerels.
Zie je wel. Het was nog niet zo gek, als ik kabinetsformateur was. Ik trad natuurlijk zelf, nadat ik het geformeerd had, af en zei tegen den Groten Jan: Pak an.
Ga hier op deze ministerplaats zitten en blijf er zitten.
U hebt hier een uitgezocht stel beproefde werkers.
Ik zou hem nog wel de raad geven om eerst te gaan
trouwen, want wij oud-illegale werkers .hebben ondervonden, dat een goede vrouw veel kan, vaak meer
nog dan een man. Een vrouw, tenminste een goede,
maar die zijn er in onze kringen genoeg, brengt de
krachten van een man tot ontwikkeling.
Als iemand het zo ver kan brengen zonder vrouw,
hoe ver zou hij het dan niet brengen met een vrouw?
Victor zwijg maar. Dit is het enige punt van verschil, dat tussen ons beiden sterk naar voren gekomen
is.
Maar ik zeg nogmaals tot Groten Jan: Trouw en dan
gaat alles veel vlotter. De taal wordt vloeiender. De
uitdrukkingen minder hard en de invloed nog groter.
Ja, het wordt wel goed. Oud-illegale werkers, je zult
dan niet zo veel meer te klagen hebben. Burgemeester
kan je nu eenmaal niet worden, want tegenwoordig
heb je daarvoor veel kennis nodig. Maar werk is er
genoeg.
We gaan het derde jaar van de bevrijding in. Ik
heb mijn teleurstelling eens uitgesproken. Ik zie nu
toch wel in, dat ik voor het ministerbaantje niet deug.
Ik blijf zwerven en zwervend deel ik klappen uit en
krijg ik klappen, maar dat hindert niet. Ik hoop in
1947 nog velen van jullie _te zien. Want ik, Frits de
Zwerver, die toch zeker nog wel een beetje te zeggen heb, wil weer een Landdag. Maar anderen, zoals
Henk, en die andere Frits en Heini en Victor, enz.
zeggen: nee.
·
Waarom nu? Zij durven niet. Ze zeggen, het w6rdt
niets.
Laten al de Zwerverlezers aan mijn adres een kaartje

sturen, alleen met deze woorden: 1 Wij willen een
Landdag. Aan mijn adres, hoor, anders moffelen zij
daar in Amsterdam, de kaartjes weg. Ik ken mijn pappenheimers. Schrijf maar gauw: Landdag. Adres: Frits
de Zwerver, Hoorn.
Wij zullen ze genezen van hun dictatoriale neigingen.
Democraten willen we. En in een democratie past ....••
een landdag.
Allen tot ziens in Zeist(?). Maar schrijf spoedig, an.ders komt er niets van.
Houdt moed. Nog is Holland niet verloren, als we nog
zoveel flinke vrouwen en mannen hebben.
We gaan allen van de zomer naar Oom Jan en met
nieuwe moed keren we weer terug.
Wij willen elkaar weer eens de hand drukken en wij
willen vooral veel praten. Ja, hoe meer ik er over
denk, hoe vaster het voor me staat. Wij moeten een
Landdag hebben. Helpt me, want alleen red ik het niet.
Hoorn.

FRITS DE ZWERVER.

Verzetstentoonstelling

GELDERLAND
Het
mer
nen
ting
ren,
alle

ligt in ~e bedoeling, in de loop van deze zoin diverse plaatsen in Gelderland, te beginmet Arnhem, onder auspiciën van de Stich1940.-1945, een tentoonstelling te organisewaarin een overzicht wordt gegeven van
facetten van het verzet.

Om aan het benodigde materiaal voor deze tentç,onstelling te komen, kan gebruik worden gemaakt van de reeds in Groningen gehouden overeenkomstige tentoonstelling.
Om aan specifiek Gelderse gegevens te komen zou
het organiserende comité gaarne in verbinding komen met a l 1e verzetsorganisaties en -groepen en
eveneens met de individuele oud-illegale werkers,
en hun medewerking inroepen.
Deze medewerking kan bestaan in het beschikbaar steilen van voorwerpen, het verschaffen van
gegevens, het mededelen van voorvallen en feiten uit het Gelderse verzet, opgave van . andere
contactadressen van vroegere verzetsgroepen en
-personen, enz.
leder, die hieraan in enigerlei vorm kan medewerken, wordt verzocht, zich te richten tot de lnza-

melingscommissie van de Verzetstentoonstelling,p/a.
Bureau Stichting 1940-1945, Utrechtschesfraat 7,
Arnhem, met vermelding, waaruit zijn of haar bijdrage voor de tentoonstelling kan bestaan.
Het feit; dat het batig saldo van de tentoonstellin.g
geheel ten goede komt aan de Stichting 19401945, zal voor een ieder en speciaal voor de vrien. ., .
den uit de voormalige illegaÎiteit, éen extra aan... :
sparing .zijn, direct op deze oproep te reageren.

..

HDE ZWERVER" OP uw DEURMAT

DE RIDDERZAAL
Waarde nl"dea.
Met eea enlgsdns •~g<nd• vtrbazlng heb Ik ltm11'-s ge:ooal<n. Yan htt a.rtikel van Ad oatn::at ••Hude11ken is goed..
niet :io··.
Na leun; na. d.i.t art.Jkt:1 kon ik. niet wetrataan
• • •t;n d,a.n; o• llicrtegen roige ttitfek te leve ..
rat. Eiea. c.ribelt wd te vcr,taan, dit zich nJd
rkltt tr-gen de vermelde fc:itt"a. Dt-Ye kan Ik •oo..r
p.racwch het gth«l 04deutnpeo . Ik zou er zdb
l\aA toe willea voc,g<n, ebt ilt bang te 111oede was
~ bt't o•e.nitu •an de. aanwezige pusooeo in de
Riddi,naal.
Olvene m•l<n b<?kroop mij de ged•chte. dot wanneer "·ij u vijf jaren wedtrom in de Rldd•rzul
zou.de:A koau. wij miuchie:n mt:c.r ,ouden mecanûen
van een m.ode~sbow dn va:Q ttn hr.rdenk.i~~ <u1:.er
gevalleo. makkers.
MiJll ccitlelt gut dan ook boofd:•kelijk tegr n het
feit, dat jullie reeds enkele dagen "" d, h«denklng openlijk "-CO woord VilD aflteum,g mecadeu
te aorten t.tea boren. Ik. be:trc\lr het ten ~nte,
dat du e afbrekende critiek lo "D• Zwerver' geplaatst i1. Dit te meer. waar mij persoonlijk bekend
la. met hoeveel moeilijkhtdcn het desbetrdftnde
comité te kampen hetft gehad u wat mtu zij,
met hotvetl energie. en )aaiende. e.ntbousiasm.e zij
fo eerlijke ovtrtuigfng gewerkt bttft. tent.inde- ten
hcrde-nklng tt organistrto in een voor Nedecland
weeat cepresent..l;eve gelege.nheid.
Dat zij in de keuze van hun programma niet vc,,oc
100% gelukkig zijn geweut, bet«lll ik ev<nttas.
Houden wij .dat« relceniog "et litt feit, dat <ij als
co.itt:-leden volledig onbekend wildm blijven. en
ve:le.n van hen, zo niet allcmae1. positieve "u:cts-,,
mtn'\tn zijn ge-we~st, dan moeten wij coott~teren,
dat tij hd ten tt..rste aitt om hu.n eigen eer deden.
teu tweede:. bet oud-medutrijders van ons waren.
d1c elft orgaai.sttrdffl.
Hun houding t.a.v. de LO-LKP-Stichting kwam
wel tot uiting ia het aant.a.J voo.r on..s btschikb3ar
gestelde uitnodigi1tgeo. D•t uj nu nla en'<tk d.a~to
In het weekblad der LO-LKP :o' n openlijl« afkeu,ing kre.gto, vind Ik. ptrsoonHjk volkomen misplutlt. lk voel b<t d.n ook als mijn plicht mijn
mi~oegen hiuover ter ktnois te brt.nge.n.
Vcrg<et niet. albrüea " stted• makkelijkec dan
opbou-wffl. Bovmdir:n is in dit artikel voor de
boitenweceld wter eens blootgelegd. d•t die oudllle9.1leo elkaac ook nog eens graag kraken.
Al mtt -.1 vind ik genoemd arttltel nc klap In
kt gnicht van de po•iti•vte lnrda,kiogspoging,
wdlte aau Int geheel ten grondslag h«ft gel.gen,
Veel beter ware het m.i,. g""ecst, indien de LOLKP"Stichti11g zich t-e.n aan:im van d~zc aatuie:
In verbinding bad ge5ttld 111tt h•t desbetreffend
coa:iit~ e.n t:vt:ntuetl voor het vo lg~d in "auwe:
u.aenwc..r.liug. e-en aan a.lle verwachtingen beaotwoc,rJtnd programma had gebracht.
Dit laatste: iou eeoht1d naar buitr.n beter demonstreren dan htt door mij 9twra1ktc artikel.
Ik persoonlijk zal het ner op prijs stellen, Indien
de mogehjkbtid overwogen worde, btt bovenge•tclde al,nog te ood.etncmt.n,
l,i111lddels met butc grorten.
als steeds met de V,
SJEF DE GROOT,

•~•.r

Mljn artikel: .,Herdenken is goed, maar niet
ro" heeft meerdere pennen in beweging geJ
bracht Pennen van l~rs, die geheel en
al aan mijn zijde staan, wie mijn critiek
"uit het hart gegrepen" was; pennen ook
van hen, die menen, dat deze critiek niet
gerechtvaardigd was of althans niet op
de:z:e plaats had behoren te warde.u gepubliceerd.
Hierbij wordt afgedrukt de brief van één
der schrijvers, die het niet met mfj eens is.
Enkele korte opmerkingen wil ik bij zijn en
andue brieven ma.ken.
Wanneer ik als verslaggever de taak heb
de niet-aanwezigen een beeld te geven van
hetgeen wordt gebracht, doe ik dat zo ~
jectief mogelijk. lk tracht zo zuiver mogeJ
lijk weer te geven, wat er in de aanwezlJ
gen en mijzelf omgaat. Werkelijk niet met
de gedacb·te: .. Nu zal ik het eens flink :z:eggen en de zaak behoorlijk kraken". (zoals een
:Ier briefschrijvers suggereert). Ook niet omdat de plaats waar ik zat niet goed genoeg
was. Maar ik kom daar die dag in een beJ
paalde gemoedsstemming, welke, naar ik
mag aannemen, dezelfde is als van htt m.eJ
rendeel der aanwezigen. We hebben vrienJ
den vecloren en in gedachten verwijlen we
deze dag bij hen. En dan mag er niets storends zijn, dat onze gedachten daarvan afJ
trekt. Zo heb ik daar gezeten, gegrepen
door vele dingen, welke goed waren en volkomen in overeenstemming met het doel van
dit herdenken. Dat nu is volkomen kapot·
gebroken door het optreden van den zanJ
ger Lewis.
Dit optreden kon, in geen enkel opzicht door
de beugel.
Natuurlijk kunnen er factoren zijn, welke
een zekere invloed op de samenstelling van
het programma gehad hebben. Maar dat
het comité daaraan tenslotte de juiste sfee-r
opgeofferd Meft. is ontoelaatbaar. Het be•
wijst. dat zij factoren heeft laten spreken,
weltce uker niet zonder belang waren, maar
altijd ondergeschikt hadden moeten blijven
aan het eerste vereiste van wijding en eerJ
bied.
Men heeft ons nu verteld. dat de moeilijfc..

heden ontstaan zijn door het feit, dat de
herdenking der gevallenen van alle nationaliteiten op één dag gehouden moest worden,
waardoor de Franse ambassade, welke aanvankelijk een eigen herdenking wilde orgaruseren, waarop de Franse toneelspeler BarJ
rault zou optreden, pogingen aanwendde om
een gezamenlijke herdenking te organiseren.
Van Engelse zijde heeft men toen een piaJ
nist willen laten optreden, wat op het laatJ
ste ogenblik niet doorging. Toen uiteindelijk
bekend werd, dat deze vervangen zou worJ
den door den zanger Lewis, was van diens
repertoire niet anders bekend dan de titels
der te zingen liederen.
Dit nu verklaart veel, doch nad nooit mogen leiden tot het accepteren ervan. Ook
uit de titels der te zingen liederen kon reeds
zonneklaar blijken, wat hier geboden zou
worden.
Natuurlijk is het niet gemakkelijk, wanneer
hier buitenlandse invloeden werken, de zaak
in de hand te houden.
Dit alles kan ons oordeel verzachten, doch
de feiten liggen er niet anders mee.
Goodwill in het buitenland. Best. Prachtig.
Maar niet ten koste van hetgeen bij ons op
de eerste plaats komt. Het zich er maar bij
~leggen, omdat het nu eenmaal uit het
buitenland komt heeft ons al te veel schade
berokkend.
Bovendien was het een Nationale herdenking
en geen internationale. Heeft men behoefte
aan de laatste, dan ·organisere men die.
Doch men late een nationale herdenking niet
:1egenereren tot een peil als nu het geval was.
De Commissie Nationale Herdenking is in
zekere zin in een dwangpositie gekomen,
doch het minste. wat zij hadden kuru:1en doen
was te laten uitkomen, dat het hier niet
meer ging om een nationale, doch om een
internationale herdenking, waarbij zij niet
meer uitsluitend de verantwoordelijkheid
droeg.
Wij hebben in de bezettingstijd zelf onze
houding bepaald. Wij moeten dat ook nu
blijven doen. En symptomen, welke erop
wij:z:eo, dat wij be:z:ig zijn daanran af te
glijden kunnen m.i. niet genoeg worden geJ
signaleerd. Daartoe is zeker aanleiding bio•
nenkamèrs, maar ook in ons blad. Wij wilJ
Jen een blad voor verzetsmensen zijn en
daarin mogen wij zeker niet over zaken als
deze zwijgen.
Dit betekent niet, dat ik geen waardering
heb voor de poging van het Comité. Daarvan heb ik, naast mijn critiek, toch ook wel
blijk gegeven. Helaas moest dit overschaduwd worden door mijn bezwaren.
Mogelijk heb ik de dingen iets te fel gezegd, heb ik mensen, die het goed bedoelden gekwetst. Dat was niet mijn bedoeling.
Niemand kan ontkennen, dat het plaatsen
van liederen als door Lewis gezongen op
een dergelijk programma alleen ontsproten
kan zijn aan het brein van lieden, wie elk
begrip van wijding en eerbied ontbreekt. Dat
hiervoor niet in de eerste plaats het Comité
Nationale Herdenking aansprakelijk is, verJ
heugt mij. Dat zij er uiteindelijk in berustte,
betre\Jr ik.
Wil men een internationale herdenking, laat
daarvoor dan een Internationaal Comité verJ
antwoordelijk zijn.
Voor onze Nationale herdenkingen verlangen wij wat anders.
Ik ben er van overtuigd, dat liet Comité
Nationale Herdenking zich een volgend
maal zal bedenken. voor ze weer deze weg
op gaat.

AD.

Geen enke le
bijeenkomst worde gehouden
waar niet propaganda wordt
gemaakt voor

,,DE ZWERVER"

. Ik zwerf langs de wegen, onvPrschiilig of de sneeuw nu voetenhoog ligt,
of dat stofwolken van voorbijsnellende, op deviezen lopende wagens op
m'n bezweet gezicht zich vastzetten.
Niet, dat ik klagen wil. Zwerven zit mij nu eenmaal in het bloed. En geen
ander ambacht lacht mij meer toe, dan hetgeen ik gekozen heb.
Daar halen vele eerzame burgers de neus voor op. Ze menen, dat het alJ
leen maar luiigheid is en anders niet. Maar ik moet den eersten mens nog
zien, die te avond zo moe en afgetobd als ik in het hooi van een een:z:amc
boerderij neervalt.
Een winter als we nu achter de rug hebben is anders wel fu.nest voor mijn
beroep. 't Leek niet oin door te komen. ·s Zomers is het niet :z:o erg, als je
jubeltenen door het bovenleer van je soldatenkistjes komen kijken. Maar
's winters. Brr ...... Dan wil je toch wel eens wat anders aan je voeten.
Maar dat leed is gelukkig weer geleden. Na de sneeuw kom je meestal van
de regen in de drup. M'n grote vriend, de zon, maakt echter alles weer
goed.
Vrienden. Ach, veel heb ik er niet. De mui:z:en en de ratten, die zijn niet
bang voor me. ·s Nachts komen re me altijd opzoeken. Maar de rekels
vreten, als ze de kans krijgen, nog alle vette vlekjes uit m'n versleten jasje.
En dan de vogels, dat zijn metgezellen, waar je van opaan kunt. Voor mij
bewaren ze hun schoonste toonladdertjes.
Zo nu en dan is er ook wel een goede ziel onder de mensen, die me eens
goed doet. Waarmee ik kan praten. Die iets verstaat van m'n :z:werversbestaan, die iets begrijpt van m'n idealen, :z:'n bescheiden be:z:it met me deelt.
Liefst praat ik zo buiten op een bank of in het gras met ze. Want huizen
hebben iets vijandigs. Die dienen alleen maar om je voor anderen te verbergen. En deuren hebben als enig nut, dat je ze voor iemands neus kunt
dicbtsmljten. Soms zit er nog een luikje in zo'n deur, waardoor de mensen
je dan nog afgrauwen of dat ze openhouden om te zien, wat je op de
stoep uitvoert.
Dan zijn er ook nog lieden, die alleen uit nieuwsgierigheid eens een praatje
met je maken, maar moeite hebben om hun neus niet voor je op te trekken.
Op zulken heb ik het heel niet begrepen.
En toch houd ik er van met mensen te praten. Mits ze kunnen luisteren en
niet aan anderen dingen vertellen, welke ik nooit gezegd heb.
Liefst zou ik elke week alle plaatsen in m'n vaderland bezoeken.
Die vele toe-deuren vormen echter een beletsel.
Kunnen we dat bezwaar nu niet samen overwinnen?
Van deuren, die voor mijn neus dichtklappen bezit gij misschien de sleutel,
Toe probeer eens of ge er binnen J...-unt komen en of ik er niet elke week
even op de deurmat mag komen staan.
De eerste keren zullen ze misschien nog wat onwennig naar me kijken.
Maar dat went wel. M'n jasje mag wat vodderig wezen, vergeleken bij
voorname collega's, die elke week in satinet verschijnen. Als de mensen
eenmaal geleerd hebben naar het innerlijk te vragen, zullen we spoedig
goede vrienden zijn. Alleen zullen ze er aan moeten we.noen, dat ik een
,.Zwerver" blijf. Want zwerven zit mij in het bloed.
En vinden ze m'n jas wat kaal en gescheurd en m'n schoenen teveel verJ
sleten en gelapt, misschien hebbw ze dan nog wel iets in de kast, waarmee
ze een "Zwerver" gelukkig kunnen maken.
Er wordt veel geroddeld over mensen van mijn slag. Zwervers zijn misdaJ
dig, onbetrouwbaar en lui.
Heus, het is niet waar. Als ik elke week bij u op het deurmatje mag komen,
dan kom ik in goed gezelschap. Want ik laat me netjes door de postbode
daar brengen. En ik weet zeker, dat als ik er een paar keer geweest ben,
dat ge me er elke week weer wilt zien.
Ik zal netjes op de mat blijven tot ge me zelf in de kamer haalt. Maar als
ge dat eenmaal gedaan hebt, zult ge er geen spijt van hebben.
Dan wordt "De Zwerver" ook bij U een graag geziene gast.
AD.
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IN MEMORIAM
Ic. Evert Edsko Drenth

Pieter Krot

geb. 24 Dec. 1912 te Stadskanaal,
overleden 15 Febr. 1945 te Rathenow (Dld.).

Onze vriend Evert Drenth, was, ondanks zijn betrekkelijk jonge leeftijd, één van de groten· onder ons.
Een ridder zonder vrees of blaam!!
Een geloofsheld, wiens verzet, dat hij met z'n leven betaalde, door roepingsbesef gedragen werd.
Hij werd geboren op 24 December 1912 te Stadskanaal,
doorliep daar de Christelijke H.B.S., ging in Delft studeren en behaalde in 1936 het diploma van civiel in~~
nieur.
Een jaar was hij in militaire dienst, kreeg in 1937 een
tijdelijke, in 1938 een vaste aanstelling bij de Provinciale
Waterstaat in Groningen.
In Sept. 1939 kwam de mobilisatie.
Drenth ging als luitenant der Genie naar de Peelstelling,
waar hij belast werd met het leggen van mijnen.
Toen die in 1940, na de capitulatie moesten worden opgeruimd, nam hij vrijwillig dat gevaarlijke werk op zich,
omdat hij meende, dat hij moest blijven bij zijn jon\)ells,
die deze taak te volvoeren kregen.
Op de lste Juni was hij in Groningen terug en aanvaardde weer zijn betrekking bij de Provinciale Waterstaat.
Al spoedig begon hij de strijd aan het geestelijk front en
daar gaf hij zich geheel aan, lang voor van LO of KP
sprake was.
Mede door hem werden voor deze verzetsacties de fundamenten gelegd. Dag en nacht was hij in de weer, meer
dan twee jaar lang, klaar voor ieder, die om hem kwam,
meeslepend in heilig enthousiasme "voor het recht Gods"
elk, die hij ontmoette.
Hij was gegrepen door het bezielend woord van Ds.
Tunderman uit Helpman (in het kamp van Dachau overleden), die sprak van "geloofsgehoorzaamheid".
in geloofsgehoorzaambeid zette Drenth zijn kracht en
.tijn grote activiteit in.
i\vond aan avond ging bij op pad, weer of geen weer.
En als het eigenlijk nodig was, dat hij thuis bleef, zelfs
nauwelijks verantwoord, dat hij wegging, was zijn antwoord tot hen, die hem daarop wezen: ,,de soldaten aan
het front kunnen ook niet thuis .zijn" of "gehoorzamen
is altijd goed"!
Een evenwichtsstoornis als gevolg van overspanning
bracht hem in 1943 in het R.K. Ziekenhuis in Helpman.
Maar eigenlijk was hij daar ondergedoken en zijn vrienden en medewerkers werden van daaruit aangevuurd en
geïnstrueerd. •
Veelomvattend en veelzijdig Js het werk van Evert
Drenth geweest. Voornamelijk de politieke actie, de beginselstrijd tegen de voortwoekerende nazificering van
ons volk, had zijn aandacht
Daar werkte hij tegen in, met felle energie.
Tegen arbeidsdienst, arbeidsinzet, Z-kaarten; ook stimuleerde hij het schoolverzet en allerlei andere principiële acties.
Maar daarnaast verzette hij allerlei werk van noodzakelijke verzorging: het verbergen van Joden en andere
onderduikers, het veroveren van bonkaarten, het ver•
schaffen van veranderde persoonsbewijzen, het leggen
van contacten met verschillende drukkers, die hij voor
illegale arbeid inschakelde.
Hij was contactman van de P.O. der A.R. met LO en
KP in Groningen, had mede een aandeel in het verstoppen van Engelse piloten, was medewerker aan
"Trouw" - op ieder illegaal gebied stond hij mede
vooraan.
Wie in het illegale werk Evert Drenth heeft ontmoet of
onder zijn leiding heeft gestaan, werd steeds weer getroffen door zijn geloofsgehoorzaambeid, die geloofs,
optimisme was; door zijn vaste overtuiging, dat de Duitsers, die het recht Gods hadden geschonden, moesten
ondergaan; door zijn enthousiasme, zo groot en zo vurig,
dat hij wel eens de voorzichtigheid uit het oog verloor.
Inzake de politieke voorlichting had hij een groot deel
van de provincie voor zijn rekening. Overal vormde bij
.,kringen"; Jn de stad en daarbuiten: in het Westerkwar-

(Dirk Loeve _.... Piet van Straten)

tier, Hoogezand en omgeving, Slochteren, Nieuwolda,
Haren, Stadskanaal. Ook een contactgroep van V.E.R.A.,
de Groningse afdeling van Geref. Studenten stond onder zijn leiding, evenals verschillende jeugdclubs.
Voor een groot deel was het zijn werk, dat de harten,
de huizen, en de beurzen overal opengingen voor de
verzetsactie, hij strooide zaad in de akker, waarop straks
de LO en KP konden oogsten.
Al dit werk uit overtuiging. Hij kon niet anders en hij
m o c b t niet anders.
Onder deze zenuwslopende activiteit bleef hij wonderlijk
rustig, altijd vrolijk. steeds volhardend, nooit uit zijn
humeur.
Wat hem verdrieten kon en ontstemmen, was slechts de
ervaring, dat men toch telkens weer zwichtte voor de
Duitse maatregelen.
Maar als hij dan, eve.u later, weer gevoelde, dat hij contact bad met zijn groepen, dat er een dam was opgeworpen, dan was zijn kracht weer herleefd en zijn vuur
opnieuw aangewakkerd..... .
Het bijna onvermijdelijk einde van deze verbeten strijd
tegen een niets-ontzienden vijand kwam bij overrompeling
op 21 Febr. 1944.
Terwijl hij op een van z"n "adressen", namelijk Uiterwijk
in de Rabenhauptstraat, zat, waar verschillende medewerkers geconsigneerd waren, deed de SD daar een Inval en
met een "Ah, da haben wir den Drenthf"' werd hij gearresteerd. Hoe ook mishandeld, Evert liet niets los,
trachtte zelfs z'n beulen op een verkeerd spoor te leiden.
De vrienden wisten, dat hij opgesloten zat in het Huis
van Bewaring aan de Verlengde Heereweg. Van alle
kanten werd de mogelijkheid bekeken, hem te bevrijden,
ma~ de bewaking was zó streng, dat geen redrlijke
kans van slagen bestond. De buit was te belangrlJkl
Na enige tijd werd hij weggevoerd. Ook in gevangenis
en concentratiekamp rustte hij niet.
De gesmokkelde briefjes uit het Huis van Bewaring
behelsden alleen dingen, de grote zaak betreffende, over
zichzelf schreef hij geen woord! De brieven later, uit
Vught aan z'n vrouw, waren niet alleen voor haar een
geestelijke verkwikking. De laatste brief, die haar bereikte, wees, naar aanleiding van de Openbaring aan
Johannes, op de heerlijkheid der zekerheid, dat het gehele wereldbestuur in Christus' handen is en bij legde
er de nadruk op, dat slechts dan onze levensinstelling
goed is, als we elk ogenblik in Zijn dienst willen staan.
Het kamp Rathenow was z'n laatste verblijf. Eigen briev,en vandaar zijn niet doorgekomen. Maar wel ontving
z n vrouw van een medegevangene papieren, waarop
Drenth psalmen, gezangen en kerstliederen had geschreven, o.a. Psalm 73, 12-13, en ook het "Halleluja",
eeuwig dank en ere".
Tot het einde toe deed hij in zijn kring horen de roep om
gehoorzaamheid, maar in de telkens uitgesproken bewustheid, dat het enkel genade is, wanneer men die
kent.
Op de 15e Februari 1945 is hij daar te Rathenow aan
uitputting overleden. Enkele uren voor zijn dood beeft
hij nog anderen moed ingesproken.
Op een weerzien van zijn vrouw en kinderen was hij
altijd blijven hopen, maar hij bad de vervulling van die
wens rustig in Gods handen gelegd. Onbewust was hlj
van het feit, dat ook z'n vrouw in een kamp in Duitsland zat opgesloten, als gevolg van het feit, dat zij, als
meerdere vrouwen van onze gevangenen, de voetsporen van haar man ging drukken, overtuigd van het enige
juiste standpunt van haar echtgenoot.
We besluiten met het getuigenis van een medegevangene uit Rathenow, dat Everts vrienden ook tot het
hunne kunnen maken:
"Zelden zag ik Iemand, die zo rustig en recht de weg
ging, zoals hij die voor zich zag, de weg, die God hem
deed gaan."
We houden hem in eerbiedige gedachtenis.

J. B.

't Was in September 19-i3, dat
de broer van Pieter Krol gearresteerd werd.
Deze beschikte over de contacten,
die toen in Den Haag aanwezjg
waren. Onmiddellijk nam Piet het
werk over, zonder ook maar enige
aarzeling te vertonen.
Het contact met de rayonJeiders
werd door hem onderhouden, evenals de contacten met KP-groepen.
Op schier elk gebied was hij ac~
tief.
Zijn eigen belangen kwamen ge~
heel achteraan. Hij gaf zich volkomen. Zijn vrolijk, opgewekt humeur hield altijd de moed hoog.
't Was dan ook geen wonder, dat
de SD op hem loerde. Nadat Leo
gevangen was en een provocateur
uit eigen kring voorgoed onschadelijk was gemaakt, kon men be~
grijpen, dat de grond hem wel erg
warm onder de voeten werd. Eindelijk viel de klap.
Hij werd gearresteerd met zijn
vriend. Eerst ging de tocht naar
't Oranjehotel en 's nachts ging
de reis via het Hollandse Spoor
naar Vught. Pogingen om hem
vrij te kopen mochten niet baten.
Piet zelf was steeds optimistisch
en hij heeft steeds gezwegen.
Zijn medegevangenen bemoedigde
hij, wanneer en waar hij kon.
Ontroering trilde door de barak,
toen hij daar "Het Leger der Gezochten" declameerde.
Een van zijn medestrijders liet onder een verhoor te veel Jos en spuide zoveel, dat het voor Piet en zijn
andere makkers onmogelijk werd
te ontkennen. Toen - voor het
front van zijn beulen _.... heeft hij
den slappeling zo ernstig en vol
liefde tevens, de waarheid gezegd,
en hem gewezen op de gevolgen
van zijn doorslaan, maar ook op
bet verzaken van zijn roeping,
dat allen doodstil toeluiSterden.
Zelfs de Duitsers onderbraken
hem niet.
Toen kwam het klapwieken óer
vrijheid. Voor hem was het de
dood.
Op 4 of 5 September klonken voor
hem de laatste bevelen. Hand in
hand ging de Haagse groep naar
het executieterrein in Vught. Niet
wanhopig. maar vol geloofsmocd
gingen ze, het hoofd omhnvg en
psalmzingend. De blinddoek weigerden ze.
Het laatst waren hun gi?dachten
bij die hen liefhadden en zagen
hun ogen de lieflijkheid van land
en lucht van Nederland.
Toen braken ze.
Maar een gelukkig weten troost
zijn ouders in hun diepe smart.
Hij i.s niet te beklagen, maar te
benijden.

G.
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Moederdag 1947.
Met innige dankbaarheid jegens God geven wij kennis
van de voorspoedige geboorte van ons tweede dochtertje
.. MIEKE".
(Lelox) L. A. v. DRUENEN-WIJNACKER
.,De Hut" LIESHOUT.
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WIELIN GA, Taco Mesdagstr. 8, Gronin&en

Bf!LEVBNlSSf!N Mf!T DB C OMP. !. ( H .-O~.).
Wanneer ik ga schrijven over bovtn$taand ondetwcq,. dan i,
dat in aansluiting Op , ,De ge5c-hiedenis der Comp."*, buchrevco
door Oao.
Dao heeft geschreven tot de comp. {n Winschoten lwam en
vaadaar uit :al 1k dan ook mijn begin .na\e.i. Vooropgestdd
zij. dat het nacuurlijk niet mogeli1k is. allu te behandelen. maar
gebeurtenissen. die m.i. niet aan de vergetelheid ontrukt mogen
worden. zullen hier plaats krijgen.
la Winschoten dan werd de Comp. op I Juli 1945 lagescbalel.i
bij het Militair Guag. kortweg M.G. genoemd, dat onder
l<iding stond van Majoor J. G. Boogerd. De comp. kreeg de
naam van le Mihtaire Gezagscomp. en ttn van de teute
wttk:.aamheden was de coo1c0le te Leer en Beerta op de
krijgsgevangenen. weJke op de ttrugwtg naar de Heimat dezt
plaatsen mouten passeren. Vuscheidene Nederlanders, dit het
veiliger vonden hitr weg te. komtn, trachtten tussen die colonnes
in mu: te komen. maar dat .:at hun niet g1ad. Een ze:e:c
i,eruch« werd te door ons uitgepikt, n.l. dt W.A. commdt.
Zondervan. De:e mofftnkneeht trachtte op valse papieren e.n
gekleed als Duns soldaat te ontkomen op een ~oerea.wage.n,
maar %1Jn arre.statie: werd hier een feit. Zondervan kreeg blcr
de naam: Zondemiks.
Een andtrt bednjvigheid was het begeleiden van transporten gei..nternttrdcn, welke in een kamp te Winsc:bottn zaten opge"
,loten. Vc:le- van de:c geinterneerden waren na de ,.Dolle
Ofnsdag'" uit het Zuiden en Westen van ons land naar het
Noorden gevlucht en ook waren er bij. dit uit Ouit.sland terug•
k:ee.rdta, en bier nu va,tgehouden werden in afwac:hung van
hun berechting. Het bleek al spoedig. dat het onmogelijk was
te- oordelen Ül hoeverre cfe:e personen ûch aan strafbare handelingen hadden blootg,steld en men besloot daarom al de:e
mensen naar hun plaats vao herkomst te transporteren.
\Ve voelden wtl dar de:c transporten een ieder aanlokkt.l1jk
lcc:k en dat waren :e ook, al had iedere tocht op zichzelf ziJn
hc:war~n ea rootdijkheden, maar dat was nu juis1 het avontuurhJkt dat erin zat. De organ.isaht, welke in handen was
van de P.O.O. was nit.t a1hjd even voortttHtlijk. Htt vtcvott
vond met-stal plaats in vrachtauto s, die er in de oorlog ook
al niet op vooruitgt"gaan waren en tijdens de rit allerlei nukken
vcrtoondtn. Soms moest :o·n wagen onderweg achtergelaten of
op ~leeptouwen genomen worden. De uansportcommandant kreeg
diverse papieren mee. maat ook bier haperde nogal eens wat
aan. En dan de ogenblikken. die i• beleefde als je op de
plaats van bestemming aank~·am en men daac absoluut niets
afwist \·an dt. komst van htt transport, teiwijl men io WfnMbote-n de ve:r:.eker1n9 had gegt'vtn. dat alles in orde was.
Na veel gttcldoneer en gtsprekke.n met ge:agdragwde pcr-sooen. kon dan eindelijk zo·n trf!nSport afgeleverd worden. Maar
ètn keer liep het wel dt spuigaten uit. Dat was het transport
naar Baexem ln Limburg. Hier was geheel geen kamp. 111aar
ten ;ongensge5ticht, wa;,1r we ttrechi kwamen. De dàceçteut wist
van on::.e komst oiets af, maar bovendien w.1s :r:ijn ge$licht
niet inger:icht voor herberging van politieke gevangenen. Hij
en wij keken beel vreeind op dac we hierheen gezonden waren.
Volgt'-ns d~n directeur zouden we in Eindhoven ons vrachtfe wel
kwiJt kunnen en gjnge.n we duwaarts. l\.taar ook daar wa.s
men met de komst niet ingenomen e.n verwees men ons Aa.at
Vught. Ook hier wist men van niets, hoewel ,n Eindhoven
de: ver::ekering wa.s gegeven, dat telefonisch alles In orde was
gemaakc. Wc hadden nu nltt meer het gevoel van het kastje
naar de muut ge!tu\lrd tt worden. nee, het stond vast dat men
een beetje heel erg solde mer ons.
Na vetl gepraal met de kampleiding bleek men genegen de
mannen in ontvang~t te nemen; voor de vrouwen c.n kinderen
wa, geen plaats. \Va, nul De commandant had opdracbc: .,In
geen geval de ptrsone.n mee terug nemen naar Winschoten.
maat lO het Z\ilden achterlaten." Het leek wel of men in Win-schoten blij was dat stelletje: kwijt te :ijn. Wat moest er nu
geb,urenl De commdt. b,slooc :ijn opdracht lecterlijk uit tt
voeren. Hij kttk ::ijn papieren eens na en zag dat de vrouwen
uit Roermond en Venlo afkomscfg waren en sommeerde: .,Naar
Roermond en Venlo'•. Midden in deze. steden werd ges1opt
m zei de commdt.: ..Zo. hier wootn jullie, stap maar \lit en
zoek je woning op." Dat de vrouwen verbluft en ttgelijkerhjd
verblijd waren, laat zich begrijpen . .,Ik zal dat In niijn rapport
wel verantwoorden.'' aldus de commdt. ,.\Ve kunnen toch n1et
blijv~n tondtoue.n met du~ huilt.nde kinderen. bovendien Is het
eten op. en in Winschoten hebben ::e hun zf.n, :r:e zijn in het
Zuiden." We gaven hem gelijk en aanvaardden de terugreis.
Doodvermoeid en rammelend van de honger kwamen we ln
Winschoten terug. En als U lezer(••) nog eens critiek leest
ovu buitenlandse kampen, bedenk dan dat het ook biet, popu·
lalr gezegd, vaak "pet"' was (en is).
Het ls een tocht geweest om nooit te vergetenl
D B AUTOBUSTOCHT VAN 9 AUG, a.s.
In de rubriek van 10 Mei heeft men reeds tta en andtc kunnen
lezen hierover, We delen nog mcdt, dat er gelegenheid is om
in te stappen In de plaatsen, welke gepasseerd worden. De
tocht e:1ndfgt te: Groningen, maar de aankomst aldaar zal zodanig :ijo, dat ieder In het Noorden nog duelfde avond thuis
kan komen. Zij. die vermoeden nachtlogies nodig te hebben,
melden dit aan het secretariaat, dan wordt er; voor gezorgd.

•
De landbouwers P. en H. en hun vrou..,en, en de Illegale
werker L. en zijn verloofde. hebben in Engeland de bruiloft
bijgewoond van ee.n Engelsen piloot. dien zij in 1944 vier Il\aan.den lang voor de Duitsers ve1borgen hadden gehouden In de
buurt V3n Arnhem.

(.,Parool").
Als alle onderduikers zo dankbaar waren, zouden de
LO-ers tijd te kort komen vanwege de bruiloften.

•

Te Neurenberg is verklaard dat de S.S. 33 a,illio•n mark in
goud kreeg uitbetaald voor het uitvoeren van htt plan ter
vernietiging va.n de Joden van Oost.Europa. Het plan wetd
genoemd "Accie Relnbardt", naar Reinhardt Heydricb, den
.,beul van Lidic:e".
Een enkele afdeling dtr S.S. vermoordde 90.000 Joodse mannen,
vrouwen e.n kinderen.

(.,Nw. Drentse Crt." )
Reinhardt is afgeleid van: .,Rein van hart".

•

Wij Engelsen worden voortdurend aangespoord harder te lopen
om ten slotte tot de conclusie te ko!l\en, dat wij niet eens
op de zelfde plaats blijven, doch achteruit glijden.

(.,The Observer" • Londen).
Kom, kom. Tommies. Niet de moed laten zakken. Het
zag er bij de "battle of Brittain" ook niet zo flori•
sant uit.

•

,.ALLES IN ORDE".

(..Gr. Dagblad").
Wellicht is deze dienst nuttig om het verschil tussen
kunst met een grote en kleine k te demonstreren.

•

Burgemtestet en Wethouders van Roermond roepen sollicitanten
op naar dt bttrekkitig van Doodgraver, waarvoor het bezit
van het diplo111a Tuinbouw en Plantkunde of etn soortgelijk
d.Jploma wordt vereist.

( ..Limb. Gazet").
Wellicht beleven we nog eens, dat sollicitanten naar
een betrekking van Doodgraver de Landbouw Hogeschool doorlopen moeten hebben.
werkzaam

op

•

kantoor.
•

geeft

avond lessen

(.,De Spiegel").

•

De helft van de leden der huidige (Britse) regering komt vermoedelijk wel trgens in de dossie.r.s van de politieke recherche
voor als "mogelijkerwijs gevaarlijke individuen .. ,

( .. Reynolds News" ) ,
Dat valt nog mee voor een regering.
,,CLIMAX".
Dat Is de titel van een bundel verzetsgedichten, uitgegeven door
het L.O. Rayon Barendrecht en samen gesteld door twee L.O.'ers.
De netto winst hiervan komt geheel ten goede van de Stichting
1910-1945. Reeds kon aan de Stichting een bedrag. groot
f 6.5-17.31 worden ovcrgtmaakt.
Maar nog zijn nltt alle bundels verkocht; om diegenen, die nog
geen exemplaar bestelden een kans te geven, worden de laatste
exemplaren btschlkbaar gesteld voor slechts f 1.50 per stuk.
Zendt nog heden dit bedrag per postwissel aan JAN HUIZER,
Ben. Rinkdijk C. 362. RIDDERKERK en U ontvangt due
pcachtbundel pe:.r orugaande post rranco thuis.
P.S. De:e bundel is niet' in de boekhandel verkrijgbaar.

Ondergetekende geeft hierbij op als abonné van "De Zwerver".
Naam:
Adres:

1

1

MEI--ACTIE

per giro
per postwissel
bij aanbieding van een kwitantie*).
Handtekening:

j

•) Doorhalen, wat niet wordt Terlangd,

Naam:
Adres:

Verloofd·

META PLANTING en
RITZE VOS (Jelle)
Amsterdam (Z.).
Lutmastraat 170 Il.
Stalinlaan 62 II.
Geen ontvangdag.
HILLY DE VRIES en
ANDRÉ J. VAN LOBENSTEIN
Noordhorn (Gr.), De Gast B 249.
's-Gravenhage, Lange Beestenmarkt 176.
Thuis van 3.30-5 uur, Noordhorn (Gr.)
Tweede Pinksterdag 1947.

PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN
(prijs f 0,/0 p. m.m.)
Gevr. echtp. z. k. in gezin v. 3 volw. pers. Vrouw
voor h. en koken, man chauffeur (liefst monteur en bekend met motor- en/of zeilboot).
Br. met ref. en ver!. salaris, vol!. geg. Boekh. Veko,
Haarlem, Letter RR.
DIVERSEN
Onderwijzersgezin 5 pers. (jongste 7 jr.) uit R'dam
(W.) vlak bij Maastunnel en havens wil 4 weken in
Aug. woningruil met gezin, dichtbij bos en/of hei
,.ergens in Nederland.".
Br. onder no. 246 aan het bur. van dit blad.

Jn

De blinde leidt den kreupele.

Gemeente:
Het abonnementsgeld wordt betaald:

Hiermede geven wij U kennis, dat het stoffelijk
overschot van onzen geliefden Zoon, Broeder,
Zwager, Verloofde en Oom
HENDRIKUS
MARTINUS JAN GOTTLIEB,
eerst kort geleden in een massagraf op de
Waalsdorpervlakte is gevonden. Hij werd eldaar op 6 November 1944 op 28-jarige leeftijd
door de Duitsers gefusilleerd.
De herbegrafenis heeft plaats gehad op 7 Mei
op de Erebegraafplaats te Overveen.
Uit aller naam.
J. W. GOTTLIEB .
Hooft-Graaflandstraat 65,
Utrecht.

Verloofd:

Tijdens de bezetting werden de kunscscbotten van Nederland
in de daarvoor speciaal ingerichte St. Pietersberg geborgen.
Er was ee11 kluis. er waren zware deuren, er was telefoon en
Hebt. Er waren btwakers en er was een hoofd.
De kunscscbatten ziJn terug. Maar de kluis is er nog. plus de
zwace: deuren en de ttltfoon en het licht...... de bewaken en
het hoofd!
l«iere dag wordt nog de wacht betrokken ln de nu lege
b«g. En geregeld wordt het hoofd ervan in kennis gesteld, dat
alles ,n orde is. Den Haag becaalt en de bewakers en het
hoofd incasseren buo salaris ..... .

"Jonge damt,
democratie".

ALBERTHA SMIT en
M. HENRICH
(Henkie, Theo)
Hooghalen D 62
Hartenstraat 19. Amsterdam
geven kennis van hun verloving.
Geen ontvangdag.
Amsterdam, 26 Mei 1947.

WI'KAN
.,,,,

INLICETINGEN VERSCFAFFEN?
827 Gerardus de Roo, geb. 29
Juli 1925, wonende Vaillantlaan 364 I te 's Gravenhage, gea-rr. 15 Mei 1941
wegens
inbraak W ehrmachtsopslagplaats v. automateriaal, hij werd opgesloten Lyceumplein Den Haag,
vandaar op 13 Juli 1944 n.
de van Alkemadelaan te
Den Haag, daarna op ongeveer 20 Juli 1944 naar
Vught en 6 September 1944
overgebracht naar Oraniënburg. Laatste bericht van
hem uit Oraniënburg was een briefkaart, gedateerd 5 Januari 1945 met als afzender: Gerardus
de Roo, 29/7.P25. 101126-K.L.7. Konzentrations•
lager Oranlënburg bei Berlin.
828 Cornelis A drianus van der
Straaten, geb. 25 Aug. '04,
gearr. 15 Sept. 1941. In
Oranjehotel tot begin 1942;
toen overgebracht n. Pompstationsweg (gevangenis te
's-Graveohage), daar negen
maanden gezeten, vandaar
naar Utrecht, Gansstraat.
Is eind 1942 naar ÄJnersfoort overgebracht, daarna
naar Vught. Op 19 Maart
1943
overgebracht naar
D uitsland, was in Mei 1944
in de gevangenis in Berlijn. Nadien niets meer
van hem gehoord.
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HOE KWEEKT MEN RUGGEGRATEN?

e adel dec ;llegaliteit ..... .
Waarom niet?
Als het tenminste waar is, dat zij haar werk
deed uit plichtsbesef, en niet alleen maar omdat het haar aantrok ..... .
Als het tenminste waar is, dat er niet alleen
negatieve drijfveren, als woede tegen den verdrukker, maar ook positieve, als strijd vóór
recht en tégen heidendom, aanwezig waren.
Als er karakter was.
Maar voor deze strijders met karakter is het
duidelijk, dat de strijd voor recht en tegen
heidendom nooit ophoudt.
Voor deze is het duidelijk, dat de mens verplicht, ja lezer, verplicht is ,- ik zou het woord
tienmaal achtereen willen zien ,- om zijn
naaste te helpen naar, en te bouwen aan het
Godsrijk.
Wij zijn geen éénlingen in de wereld.
Wie zich afzondert, is een misdadiger.
Er is een plicht, een dure plicht voor ieder,
die zich Christen noemt, zich van de maatschappij iets aan te trekken.
Een plicht, waarvan ons eens rekenschap gevraagd zal worden.
Men kan zich niet onttrekken, door te zeggen:
,,'t Is tóch zo'n rotzooi, laat de boel maar
stikken, en dop je eigen boontjes."
Vrij vertaald heet dat: .. Ben ik dan mijns
broeders hoeder?"
Maar dan doet het vreemd aan te ervaren
hoeveel oud-illegalen, die veel en goed werk
leverden, volmaakt afzijdig blijven van het
werk aan ,.de betere maatschappij", waarop
ze hoopten.
Meenden ze soms, dat die "betere maatschappij" meegebracht zou worden uit Londen in
de schepen met chocolade en fietsbanden?
Of meenden ze soms, dat zij die "hetere
maatschappij" zouden proclameren en dat
dJe er ln zou gaan als koek bij de "afwachters" van tijdens de oorlog en bij de grauwe
massa, waartegen ze vijf volle jaren bGksten?
Een harde, bittere kamp is nodig en hierin
moeten vechten minstens dezelfden, die de
enige vechters waren tijdens de oorlog.
Als het tenminste- waar is ...... zie boven ...
We zien er zelfs, die onzichtbaar wegglijden tijdens de dagen, dat er voor de Stichting gewerkt moet worden.
Maar tóch is er een stel kerels met karakter.
En die bevochten de zege.
Tienduizend karakters zijn voldoende een
mi1lioenenoorlog te winnen.
En dat is gebeurd.
Samson versloeg de Philistijnen met een
ezelskakebeen.
Met 10.000 wggegraten versla je een
wereld van filisters.
Dat de wereld verslijmd en verrot was, kwam,
omdat er geen ruggegraten waren.
En nu vooral blijkt het manco daaraan.
Corruptie - geen ruggegraat.
Omkoperij - geen ruggegraat.
Onttrekken aan plicht - geen ruggegraat.
Maar onze plicht, duurste plicht, plicht,
plicht is - naast het Stichtingswerk - het
kweken van ruggegraten •

Deze generatie kunnen we wel opgeven.
Je kunt geen ruggegraten opbinden aan
stokjes, als slappe dahlia's, gegroeid in een
muffe, donkere hoek.
In dat milieu is het voldoende voorbeeld te
geven en te w~rken, ieder op zijn plaats, in
zijn maatschappelijke functie en vooral in
de bereikbare organen voor het welzijn dex
maatschappij.
Maar hoe kweekt men ruggegraten?
Op de eerste plaats in het gezin.
Op de tweede plaats in het gezin, op de derde de vierde en de tiende plaats in het gezin.
En de opvoeding is volgens velen in het derde levensjaar al ·zover voltooid, dat de voedingsbodem voor verdere ontwikkeling in
geestelijk en maatschappelijk leven, dan grotendeels is bereid.
Dat er nog andere, onbedoelde, toevallige
invloeden werken behalve en buiten het gezin, behoeft geen betoog.
Maar zijn er nog andere, opzettelijk aangewende invloeden nodig, '-luiten het gezin?
Omdat de mens uiteraard een sociaal wezen
is, dat om moet gaan met tallozen van an·
dere geaardheid, aanleg, streven, dan hij in
zijn gezin vond, en die met die tallozen de
maátschappij vormt, waarvoor ook hij verantwoordelijk is, omdat verder de leerschool
van het gezin zeker in de tegenwoordige tijd
bij dt beste bedoelingen en meeste moeite nag
wel aanvulling wenselijk maakt, presentet:!rt
zich de vraag:
Welke aanvulling?
Aanvullingen krijgt de jeugd ongevraagd
buiten de huisdeur in omgang met vriendjes,
op school. in een sportclub enz.
Maar al te vaak ontsnapt die aan voldoende contröle.
Maar zelfs bij primitieve volken vond en
vindt men een georganiseerd jeugdverbélnd,
met de bedoeling, de stamgebruiken en primitief-mannelijke deugden aan te leren.
Ook onze jeugdverenigingen zijn een uiterst
gewichtig hulpmiddel in de jeugdopvoeding,
vooral als die jeugdverenigingen zich uitsluitend karaktervorming tot doel stellen, en dat
op de enig mogelijke morele basis der Christelijke moraal.
Elke andere basis kan ongetwijfeld zijn waarde hebben, maar men bereikt dan nooit meer
dan humanitaire fatsoensmoraal met verschuifbare grenzen.
Nu weef ik wel. dat velen afwijzend staan
tegen elke inmenging in opvoeding buiten
het gezin. Alsof niet alle invloeden buiten
de huisdeur dat doen!
Is dan een jeugdvereniging voor ieder gewenst en noodzakelijk?
Dat ligt er aan.
Jeugdverenigingen met louter confessionele
strekking vallen hier natuurlijk buiten bespreking, die zijn altijd gewenst.
Ook die, welker doel het is, kinderen van de
straat te houden, ingeval de ouders in die
taak te kort schieten.
Maar er zijn ook jeugdbewegingen, als Pad·
vinders- en Verkennersbeweging, welker doel

h~t is, een geschikte voedingsbodem te benutten voor het aankweken van een karakter.
En hoe vreemd het moge klinken, die zijn
niet voor iedereen.
Aanleg en vooral op~oeding in prille jeugd
maken sommigen meer geschikt voor vorming in die beweging dan vele anderen. Dit
blijkt uit de resultaten.
Maar zouden die dan niet, zónder die beweging zich ook zo ontwikkeld hebben? Dit kan
men beantwoorden met de vraag:
Zouden deze of die bloemen het met wat
minder zonneschijn ook niet gedaan hebben?
Onthoudt U ze daarom zonneschijn?
Of benut U, elke, elke kans?
Als toch blijkt, dat onder degenen, die in de
oorlog faalden, practisch geen oud-leden of
leden dier beweging waren, dat daarentegen
veel illegalen daaruit voortkwamen, dan zegt
dat toch wel iets.
Wat zijn nu de methoden, waarvan deze be...
wegingen zich bedienen?
Het zou natuurlijk te vèr voeren hier volledig te gaan uiteenzetten een methode, waarover een bibliotheek bestaat, maar misvattingen wegnemen, is misschien wèl mogelijk.
Deze jeugdbe'l.veging benut de zucht naar romantiek van de jeugd op geniale wijze, om
zonder dat de jeugd het merkt, in haar al de
kostbare eigen.schappen van zelfwerkzaamheid, .,team spirit", eerlijkheid, zelfbeheersing, soberheid, waarheidsliefde voor de natuur, behulpzaamheid, aan te wakkeren en
te versterken.
En, zoals ik schreef, bij de afdelingen voor
confessionele jeugd, .ook op confessionele
basis, zonder er een Zondagsschool van te
maken.
Men kan dit niet vertellen, men moet dit
meemaken.
Achter die façade van het spel van verkennen voltrekt zich spelenderwijs een groots
werk.

Een groots werk. waarvan de betekenis door
niemand minder dan Prins Bernhard werd
gereleveerd te Utrecht, waarbij hij tevens
alle goedwillenden in den lande aanspoorde,
de gelederen aan te vullen van de leiders der
jeugdbeweging, daar thans vele onder de
wapenen zijn.
Dit opbouwwerk mag niet stop staan.
Hoe kunnen wij, -- immers die oproep geldt
op de eerste plaats ons - , hoe kunnen wij
daaraan gehoor geven?
Wat kunnen wij daaraan doen?
Hierover een andermaal.
JULES JANSSEN.

,.DE ZWERVER".
Weekblad der LO·LKP-Sltchliag.
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,, Een tJ.ijand
MASCHKOW MENSO
en

WILLY KRAMER

R

eeds enige tijd geleden maakten wij mel·
ding van het feit, dat door de Almelose
Recherche naar aanleiding van de verraderzaak Brune en Klostermann de ware idenUtelt van het provocatiepaar Willy Kramer. en
de z.g. ,.Russische Prinses" Jacoba MaschkowMenso was komen vast te staan.
Ten tijde van de Duitse bezetting stond bovengenoem:::!e Kramer gesignaleerd in het Sig·
nalementenblad der IJlegaliteit, no. 3. d.d.
Augustus 191J4, onder de nummers 51 en 542
met de navolaende beschrijving:
51.

WILLY KRAMER, geboren te Winschoten
en wonende te Zeist op een adres aan
de Berkenlaan. Hij is verloofd met een
onderwijzeres uit Utrecht. Gebruikt de
volgende namen: ,,Ir." Kramer; Leo Lens;
Leo Gerritsen, Joh. Seiko. Op de laatste
naam heeft hij een P.B., beroep adviseur.
Werkt laatstelijk als Gestapo-agent in
Brabant, waar hij veel slachtoffers
maakte (CS.).

542.

WLADIMIR KRAMER. Sign.: lang, slank
postuur,
grijsgroene
ogen, sportief;
kijkt je niet aan, draagt revolver. Werkt
samen met zijn vrouw of verloofde, die
zich Sonja noemt. Heet Jacoba MaschkowMenso. Haar man, een Oekraïner, is gestorven. Kramer stelt zijn vrouw voor
als een Ierse, die bier vertoeven mag,
en noemt haar Mary O'Connel. Zij is
"Hoofd" van de Secret Service en hij is
één van de ,.vijf hoofden", die onder
haar staan. Draagt vaak een ring, die
alleen de "vijf hoofden" van de Engelse
Geheime Dienst dragen. Een gouden ring
met donkerblauwe steen, waarin een
kruis met I.N.R.I. er in. Aan de binnenkant van de ring ziet men een Latijnse
tekst, die vertaald luidt: De natuur redt
zichzelf (typisch Duits gezegde). Hij stelt
zich voor als lid van de Secret Service,
legt bewijzen over, zegt zelfs de R.A.F.·
code op. Dringt zich in organisaties en
speelt dan de leden in handen van de
Gestapo. Helpt zogenaamd mensen naar
Engeland. Laal hen eerst / 5000.- beta·
len en zegt, dat ze met loggers naar
Engeland gaan. Hij speelt hen, na het
geld ontvangen te hebben, in handen van
de Duitsers. Uiterst gevaarlijk persoon.

Uit het door de Almelose Recherche ingestelde onderzoek is gebleken, dat Kramer zijn
loopbaan als provocateur begon in NoordBrabant omstreeks medio 1941 en zich bedien·
de van de schuilnaam Johnny Seiko Trisling.
Enige tijd later werkte hij ook in Twente en
maakte toen zowel in Brabant als in Twente
gebruik van de schuilnaam De Groot. Voor
Twente gebruikte hij daarbij ook nog het
pseudoniem Verbruggen. In Soest en omgeving heette hij De Jong. Tevens is bij het onderzoek komen vpst te staan, dat Kramer tengevolge van een schotwond overleden is en
begraven te IJsselstein. De dood van Kramer
was geen gevolg van een aanslag door een
of andere illegale groep. Hij was door de Nederlandse Politie gearresteerd voor een poli·
tionele zaak. Tijdens de overbrenging van
Kramer naar een Rijkswerkkamp, waartoe hij
door een Nederlandsen rechter was veroordeeld, trachtte hij te ontvluchten en werd hij
door een Nederlands politiebeambte neergeschoten, tengevolge waarvan hij overleed.
Jacoba Maschkow-Menso werd echter in Aug.
1946 ontmaskerd en achterhaald in de Strafgevangenis te Scheveningen, alwaar zij was
Ingesloten als zijnde lid van de N.S.B. Na deze
ontmaskering werd zij overgebracht naar
Almelo, waar zij werd ondergebracht in het
Huis van Bewaring.
Jacoba Sophia Menso werd 11 Juli 1904 te Den
Haag geboren en wos gehuwd met een Rus,
genaamd Nicolai Maschkow. Deze is overleden 23 Febr. 1938. Nadien werd zij agente bij
de kinderpolitie te Den Haag, totdat zij in 1941
:Willy Kramer leerde kennen ....

Tezamen met Willy Kramer begaf zij zich naar
Noord-Brabant, veelal Tilburg en 's-Hertogenbosch en wist zich daar op geraffineerde wijze
in de illegaliteit te dringen. Zij deed zich voor
als een adellijke dame, die het "Hoofd" was
van de Secret Service in Nederland en liet zich
steeds voorstellen als ,,De Russische Prinses"
en "De Schotse Dame". Na enige tijd met deze
nietsvermoedende mensen zogenaamd illegaal
samengewerkt te hebben werd de organisatie
in die streek van het land opgerold. Tengevolge van dit vuige verraad, waarop een
massa-arrestatie volgde (Proces Leene-Van
den Mortel en Zeestraten) geraakten minstens
twaalf personen in een concentratiekamp.
Twee personen hiervan, tw. Brinkman en
Bruelle, vonden de dood in het concentratie·
kamp.
Op dezelfde manier "speelden" zij nadien mee
met een illegale groep in het Oosten van het
land (speciaal Hengelo en Almelo). Ook dit
,,meespelen" had voor de illegaliteit funeste
gevolgen.... arrestaties op grote schaal. fusillering, concentratiekamp en tuchthuis. Vijf
van Neerlands beste zonen en oudsten uit de
illegaliteit vielen voor het vuurpeloton. Hun
namen worden hier met ere genoemd: Ben
Veenstra (de bekende B. 5) uit Bussum, hulpprediker Cavaljé uit Nijmegen, architect Wilmink uit Hengelo, banket-bakker Prinsen uit
Almelo en Moquette, een officier uit Hengelo.
Zeven personen, onder wie één vrouw, brachten het offer van hun k ;en in een Duits concentratiekamp, met name Mevrouw Snoeck,
Meesters, Meertens, Hemmer, Nauta. Herme·
link en Dr. de Gruyter.
Zestien personen, t:w. 3 vrouwen en dertien

mannen, voornamelijk afkomstig en wonende
te Almelo, Hengelo en Zwolle, gingen "bis
Kriegsende" naar een Duits concentratiekamp
of tuchthuis.
En passant werden door hen gehele transporten, bestaande uit Engelandvaarders en Jo·
den, in handen van de S.D. gespeeld. Tevoren
lieten zij zich voor de door hun geboden "illegale hulp" goed betalen. Dit waren dan de
zogenaamde transportkosten, die meestal in
de duizenden liepen. Inmiddels is door de Al·
meiose Recherche bewezen, dat deze gelden
1leeds ten eigen bate werden aangewend.
Onder de transporten Engelandvaarders waren
ook steeds geallieerde piloten, o.m. een zekere
Cuy Conran uil Argentinië. Het wordt niet
uitgesloten geacht, dat verschillende personen,
bij wie deze Cuy Conran in huis geweest is,
de dupe geworden zijn van het verraad van
dit "edele" tweetal.
Bovenstaande gegevens zijn enkele grepen uit
de veelbewogen provocatieloopbaan van het
duo Maschkow-Menso en Kramer.
Op verzoek van den Commissaris van Politie
te Almelo plaatsen wij hierbij de foto's van
Kramer en Maschkow-Menso en doen een
ernstig en dringend beroep op alle illegale
werkers, ongeacht de organisatie, waarin zij
gewerkt hebben, van alles, wat omtrent
deze twee personen bij hen bekend is, hetzij
direct of indirect, onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan Commissaris van Politie
J. Heidema te Almelo. Ditzelfde verzoek- geldt
ook voor hen, die samenkomsten, vergader!n·
gen, afspraken of anderszins met de twee hier
bedoelde personen of één ervan, gehad hebben, alsmede voor hen, die indertijd de gegevens verschaften aan het Contra Signaal en
het Signalementenblad der Illegaliteit betreffende Kramer en Maschkow-Menso.
Laat iedere illegale werker zijn plicht beseffen. die hij heeft ten opzichte van zijn gevallen kameraden en de families,· die achtergebleven zijn. De nabestaanden van onze verzetsslachtoffers hebben er recht op, te weten
waardoor hun dierbaren gevallen zijn, doch
ook, het recht moet zijn loop hebben.
,
Daarom, vrienden uit het verzet, indien gij
iets weet over dit provoocatiepaar, al is het
nog zo weinig, deel het mee aan Commissaris
van Politie J. Heidema te Almelo.
TW.

o.aeJUl/.lJ.ntten J

Zoals m één onzer vorige nummers gepubliceerd, is enige weken geleden de administratie van ons weekblad bijna geheel
door brand verwoest.
"De Zwèrver" kon echter doordraaien en
bij alle moeilijkheden en zorgen, die een
brand met zich brengt, was hiermede verreweg het belangrijkste behouden. Onze
lezerskring ondervond dan ook gelukkig
geen enkel nadeel. Dit wil natuurlijk niet
zeggen, dat de moeilijkheden op ons administratiebureau ook zo eenvoudig waren
opgelost. Intern waren de gevolgen van
ernstiger aard. Wij hebben ons niet uit het
veld laten slaan. Met enige weken hard
werken, kan men heel veel herstellen en de
resultaten zijn dan ook gelukkig niet uitgebleven. Op ons bureau zijn er reeds vele
moeilijkheden overwonnen.
De administratie is echter nog niet zo ver
hersteld, dat al het werk weer normaal zijn
gang kan gaan. Met het oog hierop zouden wij voor het volgende een beroep willen doen op de medewerking van onze
abonné's.
Het behoorde tot onze gewoonte het abonnementsgeld per kwartaal te innen. Wij
willen deze gewoonte graag voortzetten,
doch voorzien. dat wij met het aanbieder;
van de kwitantie voor het derde kwartaal
niet op tijd kunnen zijn. Deze kwitantie
moet namelijk bij het begin van het derde
kwartaal ( dit is dus op 1 Juli a.s.) worden aangeboden. Om deze werkzaamheden te vereenvoudigen, verzoeken wij onze
abonné's zoveel mogelijk tussen J en 15
Juni het abonnementsgeld van het derde
kwartaal per giro, postwissel of anderszins aan ons te willen overmaken.
Hieraan zijn ook voor onze abonné's voordelen verbonden.
1. de incassokosten van f 0.20 worden
niet berekend,
2. men voorkomt het aanbieden van een
kwitantie aan de deur.
De voordelen voor onze administratie zijn,
dat het vele achterstallige werk kan worden ingehaald.
Hen, die tegelijk met déze betaling, het
abonnementsgeld van het vierde kwartaal
willen voldoen, wordt verzocht f 3.- over
te maken en duidelijk te omschrijven, dat
dit bedrag voor het derde en vierde kwartaal is bedoeld.
Mogen wij op Uw medewerking rekenen?
U helpt ons hiermee één onzer interne
vijanden - n.l. achterstallige werkzaamheden - niet alleen te wederstaan, maar
ook te overwinnen. Wij zullen voor Uw
hulp heel dankbaar zijn.

BBRUJK IS EERLIJK.
De propaganda-aldohng dr.ialt nog studs op voll•
toeren. t ls jntcrts!'iant om er e.cns een kijkJe te.
gaan nCll'ltn. Men s:noet .komen op het moment.
waarop juist een zoveel:tte. honderdtal kan worden
verwacht. Dan Is de apannlng op de ge:lchttn te
lezen en bij elk tddoontje boort men de opmerking: .. Daar Is de geluksvogel".
Ja. t is mogelijk, dat iemand met lto teldoontJ,e of
briefkaart :omaar rte.n gulden verdJcnt voor het aan"
brengen van èf:n abonn~.
Zelfs :zou he.t ku.nnen voorkomen. maar dat la
natuurlijk theorie
• dat een propagaodist tien
prij:en van tien gulden vordiende met ook alech!J
tien abonnt·s. Als hij maar stteds zo gelukkig Is.
Juist als honderd.ie blonen te komeo.
Dat u toch geluk.vogels In het levm zijn. bewijst
,chte-r wel de med,de.ling, dat de winnaar van het
,esdt tientje ook h<t eerste tientje reeds 1n de
wa<ht gesleept bad.
·, b dit keer wrer de lrcer G. van du Hart, &,
moreitstraat 29 IJl, Amstuda.m. Wt staan dus .nu
op de 600. Willm we ons ideaal bttdken, dan mort
u de laatste weck Intensief wordtn gewerkt. Daartoe roepen wij aller med,werklng In. Daarvoor
we.nse:n wij onze propagandJsrtn succesl
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DECRICIS

NADERT

et wordt steeds duidelijker, dat er inzake de verhouding Neder•
land-Indië een crisis voor de deur staat, zoals er in dit verband
nog geen was . .,Het gordijn voor de laatste acte wordt opgehaald", zou Spengler zeggen, .,de tragedie nadert haar einde."
Men moet er goed van doordrongen zijn, dat, behoudens de Duitse inv-ol, onze staat in geen honderd jaar voor een probleem heeft gestaan,
dat van zo'n draagwijdte is voor beide volken, dat zo diep reikt in het
• leven der natie, als dit probleem, dat Nederland en Indië nu reeds twee
jaar als een slepende ziekte verteert.

H

Maar wie tussen de regels van de krant door kan lezen, wie in de
bewegingen der politici weet te combineren en deduceren, zal de naderende crisis niet ontgaan zijn.
Wij zijn in een situatie geraakt. waarin beslissingen van wijde strek•
king genomen zullen moeten worden, beslissingen, die weliswaar door
staatslieden genomen moeten worden, maar die slechts levensvatbaarheid zullen hebben, als ons volk er in deelt.

....

Het is ons democratisch recht, maar ook onze democratische plicht,
om ons in dit kritieke stadium op de situatie te bezinnen, om kennis
te nemen van de verschillende standpunten. om een mening te vormen,
die ons geestelijk eigendom is en om daarmee doeltreffend en eerlijk
in het strijdperk van de pubUeke meningsvorming te treden, ten einde
~ de politieke wil van ons volk op dat punt over te dragen op hen,
die__geroepen zijn tot het nemen van beslissingen.
W11 kunnen op dit beslissende ogenblik van onze geschiedenis in drie
punten falen.
Het kan zijn, dat ons volk de kracht en interesse niet weet op te
wekken voor de meningsvorming in deze gewichtige zaak, dat het Jatent en defaitistisch de dingen over zich heen laat gaan. Als het er
zo voo_r staat, dan is de democratie bij Q_ns in decadentie, dan zal de
overheid, zonder dat liet haar schuld is, gedwongen zijn autoritair te
handelen, dan zal zij ook de s'tem van het parlement van minder gewicht achten.
In de tweede plaats kan ons volk berusten in een bewust streven Vdn
de overheid om de zaken buiten dat volk om te beslissen, om het parlement als vertegenwoordiging van het volk te blinddoeken en om het
te ergeren met een politiek van voldongen feiten. Als ons volk daarin
~erust, dan zal het indirect ook schuldig zijn aan een autoritaire opOSSlng van het probleem, aan de liquidatie van de volksinvloed in dit
verband, aan de devaluatie van de democratie.

In de derde pla~ts kan ons volk en met name in zijn pers en politieke
vertege~~oordlgmgen falen in de stijl van de politieke wilsvorming.
Zijn w1j m staat een groot probleem in grote stijl aan te pakken?
Er is een streven in ons land geweest om de Engelsen in velerlei op-zicht na te apen. Zo iets mislukt altijd. De ene aap is de andere nu
eenmaal niet en een vinnig en critisch, principieel volk kan niet leven
als een flegmatiek en traditioneel aangelegd volk. Maar we kunnen
wel eens van de Engelsen leren. Wij kunnen van hen leren, hoe een
volk grote problemen ia grote stijl kan oplossen.
Er is alle reden om aan te nemen, dat op dit kritieke ogenblik de verschillende richtingen in ons volk ervan doordrongen raken, dat voor
deze crisis slechts een oplossing in nationale stijl past. en dat zulks
mogelijk is met alle partijen van waarlijk nationale gezindheid.
De propagandastunt, dat sommige richtingen imperialistische nel•
gingen hebben en koloniale uitbuiting in Indië nastreven, wordt al•
thans in verantwoordelijke politieke kringen naar het rijk der fabelen
verwezen.
Hoe de oplossing zal moeten zijn, komt hier niet ter sprake.
Mea moet zich echter bewust worden, dat voor een waarlijk nationale
opl~ssing het in de eerste plaats niet bezwaarlijk is, maar integendeel
nochg is, dat men zijn standpunt niet opgeeft, maar veeleer openhartig
blijft verdedigen.

In de tweede plaats moet men er zich echter bewust van zijn, dat
een oplossing, waar ons volk zich achter kan stellen inhoudt, dat men
het gezamenlijk bereikbare formuleert en dat is altijd iets anders dan
dat, wat men zelf als de juiste oplossing ziet. Men kan en mag zich
daari~ echter slechts schikken, als zulks geen verraad aan eigen standpunt 1.n de hoofdzaken ervan meebrengt. Het komt mij voor, dat een
situatie, waarin een overeenstemming in dat bereikbare mogelijk is,
thans min of meer bestaat.
De basis van de overeenstemming moet ztjn . .dat men ooven a!les stelt
de ware geestjlijke en materiële belangen van beide volkeren en dat
daarin preferentie heeft de zwakkere, de jongere, het Indonesische volk:
in het kort, dat men voorop stelt, de roeping van ons volk t.o.v. de
Indonesische volkeren.

En ten slotte is het dringend nodig, dat men over en weer eens begint den tegenstander in zijn waarde te laten, dat men verder nalaat
een caricatuur van andermans standpunt te maken, dat men den ander
niet steeds weer In bijzaken en persoonlijke dingen probeert zwart te
maken, maar poogt het debat bij de hoofdzaak te houden.
Dat vergt met name van de pers een grote zelfbeheersing, maar het
1s de moeite waard, zich althans voor ditmaal tot de állure van eèn
grote stijl op te werken.
H. v. R.
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DE EERSTE OORLOGSVRIJWIUIGERS
KEREN TERUG

*
Met de ,,Kota Inten" zijn de eerste
niet-gewonde of zieke oorlogsvrijwilligers in Nederland teruggekeerd; ongeveer 60 mannen van de
luchtstrijdkrachten, die in Aug. '45
uit Holland vertrokken 2ijn. Zestig
jonge mannen, die destijds vol
enthousiasme uit Nederland vertrokken en die nu terugkeren- met
ruim anderhalf jaar levenservaring meer en met minder enthousiasme ten aanzien van de werkzaamheden, die zij destijds voor
ogen hadden.
En dit is een volkomen logisch verschijnsel. Toen deze jonge mannen
zich meldden, was voor hen de
alles beheersende achtergrond de
strijd, die in Indië tegen Japan gevoerd moest worden.
Met het plotseling einde van deze
oorlog was voor velen het doel,
waarvoor zij spontaan aal! de oproep van de regering gehoor hadden gegeven, vervallen of althans
in waarde verminderd Iedere militaire instantie vergist zich nu
eenmaal, die. meent, dat individuen met dezelfde verbetenheid, blijmoedigheid en zelfverloochening,
waarmee zij bereid waren offers
te brengen, in de directe strijd tegen den vijand, offers zullen brengen in een na-oorlogse periode,
waarbij tevens niet de volkomen
zekerheid bestaat, dat met deze
laatste offers hun persoonlijke,
maatschappelijke belangen niet in
het gedrang komen.
Het waren heus niet in de eerste
plaats de "zwakke broede~", die
als eersten van de oorlogsvrijwilligers huistoe keerden.
Onder hen waren er, die jarenlang
in een illegale organisatie in Nederland de strijd tegen Duitsland
hebben gevoerd; er was een knaap
onder, die deze strijd met jaren
concentratiekamp
heeft
moeten
bekopen en zich direct nadat hij
uit gevange!}schap verlost was, in
Eindhoven als vrijwilliger bij de
L.S.K. meldde, alvorens zijn weg
naar huis te vervolgen. En men
moet het als een uiting van wijs
beleid van de Mil. Luchtvaart in
Indië en de L.S.K. zien, dat men ze
op een gegeven moment, toen
bleek, dat door onvoorziene omstandigheden deze jonge mannen
op korte termijn niet die opleiding
konden krijgen, die men zich voor·
gesteld had, voor de keus gesteld
heeft: demobilisatie binnen afzienbare tijd of het voltooien van een
opleiding, die iets langer zal duren dan oorspronkelijk het plan
was. Verscheidenen hebben zich
uitgesproken voor verdere opleiding en zij zullen straks de kern
vormen van de jonge krachten In
de Indische luchtvaart.
Het terugkeren van deze eerste
groep vormt het begin van de hopenlijk
bevredigende
oplossing
van een belangrijk Nederlands probleem: het terugvoeren van de
tienduizenden jonge mannen, die
in de loop van dit jaar en hel volgend jaar zullen repalriêren, in de

burgermaatschappij. En dit pro·
bleem is niet eenvc:iudig. Deze,
veelal zeer jonge mensen hebben
in de afgelopen twee jaren en misschien ook in de jaren tijdens de
oorlog, een ontwikkeling doorgemaakt, die vele ouderen zich misschien niet of nauwelijks kunnen
indenken. De knaap van het platte
land heeft heel wat meer gezien
dan de omgeving van zijn dorp,
de jongen uit de stad heeft ge·
merkt, dat er nog andere problemen zijn dan zijn voetbalclub of
biljartpartijtje.
Deze jongens denken niet meer in
afstanden van Franeker tol Leeuwarden, van Haarlem tot Amsterdam of van Venray tot Gennep.
Deze jongens stapten over tientallen breedtegraden, vinden twee
dagen varen of vijl uren vliegen
een wipje, voelden zich thuis in
Singapore, in Kuala Lumpur, Java en Sumatra. Zij vinden Austra· •
liê naast de deur en Nederland een
land, waar je in vier dagen en als
het moet in ruim anderhalve dag
kunt zijn:. En hierin ligt de kern
van het probleem. Deze kerels hebben meer gezien dan Nederland,
zijn gevoelig voor het royale gebaar, hetzelfde gebaar, dat zij
maakten, toen zij zich zonder zich
om consequenties te bekommeren
aanmeldden toen Nederland ze nodig had. Deze kerels beseffen dat
een bloemetje, gebak en een fanfarecorps niets voorstelt, als daarachter de holle ruimte van de on·
verschilligheid schuilt. En zij zijn
enorm ervaren geworden in het
onderkennen van holle ruimtes. Zij
willen daden zien, daden, die misschien niet eens in de eerste plaats
behoeven te bestaan in studiebeurzen of het verschaffen van betrekkingen via de overheid. Wat zij in
:ie eerste plaats nodig hebben is:
erkenning. Erkenning van het feit,
dat de jaren, die zij vaak in beroerde
omstandigheden hebben
doorgebracht, niet onverschillig
aan Nederland voorbij zijn gegaan.
Erkenning van het feit, dat de slagzin. die de NIWIN voor haar uitzendingen gebruikt: .,Wij leven
mee met de jongens overzee" geen
'lolle leuze is.
En het is aan de Nederlanders in
Nederland om dit te tonen. Om
deze kerels een eerlijke kans te
geven, om lederen oorlogsvrijwilliger de hand toe te steken en hem
zeker niet achter te stellen bij diegenen, die hun kansen in de maatschappij van de laatste jaren heb·
ben gekregen.
De eerste oorlogsvrijwilligers zijn
terug, En Nederland moet het grote
probleem met ernst en verantwoordelijkheidszin tegenmoet treden.
Niet alleen in het belang van de
oorlogsvrijwilligers, maar ook in
hel welbegrepln eigenbelang. Want
deze kerels zijn gegroeid tot een
stoer en onversaagd soort, waarin
voor de toekomst grote mogelijk·
!leden zitten.

NL

'
Een mof duikt in Wittem )

Door de Stichting 1940- 1945 is een
nota aan de Tweede Kamer gericht.
De inleiding van deze nota is hieronder
in extenso overgenomen.

Tijdens de bezetting gingen zij, die door
doelbewuste deelneming aan het verzet
genoodzaakt waren zichzelf en hun medestrijders aan levensgevaar bloot te stellen, een ,-, ongeschreven ,......, overêenkomst aan, welke tot strekking had de
overlevenden te belasten met de zorg
voor hen, die door daad of houding tot
het binnenlands verzet hebben bijgedragen en voor hun nagelaten betrekkingen.
De Stichting 1940,-1945 heeft de uitvoering van deze taak op zich genomen
en zich daarbij gelijk reeds uit haar eerste jaarverslag moge blijken, niet onbetuigd gelaten.
Van den beginne af heeft zij gestreefd
naar een redelijk herstel van het levenspeil, waarin de betrokkenen voor de
ramp hebben geleefd.
Het stemt tot voldoening, dat blijkens de
eerste alinea van de Memorie van Toelichting, het onderhavige ontwerp van
wet tot strekking heeft, aan invalide verzetsslachtoffers en nagelaten betrekkingen
.,an deelnemers aan het verzet een wettelijke waarborg te verschaffen, dat zij
binnen redelijke grenzen kunnen voortleven onder de materiële omstandigheden,
waarin zij, toen de bezetting een aanvang
nam, verkeerden.
Regering en Stichting 1940,-1945 be- •
ogen ten deze hetzelfde doel.
Het wil ons echter voorkomen, dat de
bepalingen van het ontwerp van wet in
vele gevallen niet voldoende basis verschaffen om dit doel te bereiken, en
voorts in sommige gevallen tot hogere
uitkeringen leiden dan met het beoogde
doel strookt.
Omtrent de algemene beginselen van uitvoering van deze taak bestaan principieel uiteenlopende opvattingen ten aanzien van de rol, die bij deze uitvoering
aan overheid en/of particulier initiatief
wordt toegedacht:
De mening, dat door samenwerking van
overheidszorg en particulier rechtvaardige sociale verzorging verwezenlijkt kan
worden. is die van de Stichting 1940,......,
1945.
Zij mocht alom in den lande bijval onde:r.l
vinden, gelijk ook bleek uit een desbe"
treffende uitspraak van de leidende figuren op geestelijk en politiek gebied.
Het is ook de opvatting, die blijkens
de l\,femorie van Toelichting aan het onderhavige ontwerp van wet ten grondslag ligt.
Het grootste nuttig effect van het ge~
meenschappelijk streven van overheid en
particulier initiatief verwacht de Stichting 1940,..-1945 van een taakverdeling,
welke aan het particulier ïnitiatief overlaat de correcties toe te passen, die op
dit terrein een op objectieve maatstaven
hoe voortreffelijk ook geconstrueerde, algemene overheidsmaatregel, in individuële gevallen steeds zal behoeven.
Daarnevens aèht zij de voorziening in
passende opvoeding en vakopleiding van
de jeugd wegens zijn sterk subjectieve
differentiatie evenzeer geëigend tot ver. wezen/ijking door het particulier initiatief.

In dit opzicht voldoet het onderhavige
ontwerp van wet niet aan onze verlangens. Incidentele correcties, als bovenbedoeld en als het moet op ruime schaal,
achten wij in het raam van een juiste
taakverdeling op hun plaats ...- niet juist

achten wij het, indien het particulier initiatief voor de taak gesteld zou worden,
ten aanzien van uitgebreide groepen tot
correctie in de zin van pensioensuppletie
te moeten overgaan. Dit nu zal, naar on.s
voorkomt, na ongewijzigde aanneming
van het ontwerp vàn wet onvermijdelijk
worden.
Een af wijkende mening ten aanzien van
de taken van overheid resp. particulier
initiatief wordt gahuldigd in sommige
kringen van het voormalige verzet; die
voorstanders zijn van een in beginsel volledig onaantastbaar pensioen, waarbij
geen aftrek van inkomsten uit ander~,_
hoofde plaats vindt.
De Stichting 1940-1945 streeft i11 dit
opzicht een ander doel na, n.l. redehik
herstel van de omstandigheden, waarin
betrokkenen voorheen plachten te leven.
Wel staat ook zij onaantastbaarheid voor
in die zin, dat de pensioengrondsl.ïi] niet
aan wijziging onderhevig zij, gelijlc dft
ook in het ontwerp van wet is 1e-:rgelegd; voor toekenning van pensioen é1än
personen, die onafhankelijk daar-v ·1,1 k1.r;nen voortbestaan op de voet, waarop zij
voorheen plachten te leven, acht zij geen
voldoende termen aanwezig .
Ten aanzien van de bepaling van de
pensioengrondslag bevat het ontwerp
van wet echter voor alle verzetsmensen
een teleurstelling. In dit opzicht immers
worden de verzetsslachtofters, resp. hun
nagelaten betrekkingen achtergesteld bij
militairen ( resp. hun nagelaten betrek..,
kingen), terwijl wij toch alle redenen
hadden, eroP. te rekenen, dat de regelin..,
gen voor beide categorieën op elkaar
zouden worden afgestemd.
De berekening van de gronds[f1g voor de
militairen gaat. blijkens het ontwerp
,,wijziging en aanvulling van de pensioenwetten voor de land- en zeemacht enz.",
uit van inkomsten "uit hoofde van beroep of bedrijf', welke beperking voor
verzetsslachtofters niet geldt. In verband
hiermede vindt bij de betaling van militaire pensioenen geen verrekening plaats
van inkomsten uit kapitaal en soortgelij..,
keri, bij de verzetsslachtot[ers daarentegen wel. '
Gelet ·enerzijds op de percentages van de
pensioenen, anderzijds op het percentage,
dat bij de verrekening van inkomsten uit
anderen hoofde wordt toegepast, komende verzetsslachtoffers vergelijkenderwijs
in het nadeel.
Immers: bij de laatste categorie kunnen
inkomsten anders dan uit beroep of be..,
drijf de pensioengrondslag verhogen; zij
kunnen het pensioen doen toenemen met
maximaal 65% van deze verhoging, doch
worden bij de verrekening der inkomsten
uit anderen hoofde voor tenminste 70%
op het pensioenbedrag in mindering gebracht.
·
Dit bezwaar klemt temeer, omdat de verzetsslachtofters ~ voorzover zij geen
deel hebben uitgemaakt van de B.S. ..ook het voordeel derven van een mogelijk hogere pensioenering op voet van een
militaire rang.
·

*
Wij stellen ons voor in een volgend nummer op enkele onderdelen van het ontwerp van wet en de mening van de
Stichting 1940-1945 daaromtrent nog
nader in te gaan.

Verschrikkelijker dan de dreiging van SS en
en SD ....
Zwaarder te bevechten dan de gehate uniformen ....
Stiller dan een roofdier voor zijn sprong ..••
Gemener dan het zwaarste gif ... .
En dodelijk, ja vooral dodelijk ... .
VERRAAD!!

Hii heeft genoeg van de oorlog, m~er dan genoeg en hij laat dat duidelijk blijken, die
Duitse officier van de Luftwaffe, die in het
klooster 'van Wittem, waarvan een gedeelte
als Duits Hilfslazarett is ingericht, wordt verpleegd. Spoedig zal hij geheel genezen en
dan zal ,,das grosze Heer" hem weer met open
armen ontvangen. De Duitse oorlogsmachine
moet mannen hebben, meer mannen! In
Frankrijk is de invasie- gekomen, de geallieerden staan op het continent! Achter de landmgstroepen volgen duizenden, tienduizenden, honderdduizenden, een onafzienbare
stroom van de meest moderne wapens met
zich meevoerend. In het helse concert van
Normandië klinkt voor de millioenen onderdrukten reeds een zwakke toon, die straks zal
acnzwellen tot een triomfale bevrijdingsmars.
Doch Duitsland vecht, wanhopig. Hitler heeft
niets aan soldaten, die in de stille rust van
een klooster verdromen; in het nieuwe Europa is er maar één plaats voor 'n man: de Germaanse hemel van bloed en staal!
Maar die Duitse officier in dat klooster van
Wittem vindt de overgang te groot en koestert
desertie-plannen. Hij weet, dat er wegen bestaan om deze plannen te verwezenlijken. Hij
is hier toch in Limburg? Overal zijn partisanen, die een deserteur van burgerkleding en
een schuilplaats kunnen voorzien. Wie helpt
hem? Is er dan niemand, die een Duits militair wil redden uit de klauwen van het naziregime, dat altijd zijn grootste vijand is geweest. ...
Ja, er is iemand, maar van enthousiasme is
geen . sprake. Per slot van rekening is een
Duitser nog altijd iets zwaarder dan zo'n gewone onderduiker. De moffen weer een man
te ontfutselen is een aanlokkelijke gedachte,
maar verraad en provocatie zijn aan de orde
van de dag. Pater Baars wil eerst weten, wat
voor vlees hij in de kuip heeft. Inlichtingen
worden ingewonnen, lange gesprekken worden
gevoerd, maar de conclusie is, dat een man;
die zo_ trouw de kerk bezoekt en zoveel bidt,
geen slecht mens kan zijn!
Op 17 Juli 1944 wordt het LO-apparaat in werking gesteld, dat wil zeggen, Pater Baars bespreekt het geval met Paul, een van de rayonleiders uit het district Gulpen. H1j legt hem de
feiten voor en zij komen overeen, dat Paul
het geval zal behandelen, na overleg met de
districtsleiding. Zelf moet Pater Baars deze
week op Missie, dus heeft hij er geen tijd
voor.
De zaak wordt aan de districtsleiding voorgelegd, maar ook Sjeng Coenen loopt er niet
warm voor. Weer rijzen dezelfde bezwaren,
weer is er datzelfde gevoel van onbehagen:
een mof blijft een mof, nietwaar, en dan zo'n
wildvreemde! Neen, hij is er tegen, eerlijk gezegd, hij is er vierkant tegen! Maar Pat_e r
Baars heeft de zaak nu eenmaal aan 't rollen
gebracht, dus er zal niets anders opzitten dan
ermee door te gaan. En daar komt bij, dat je
nooit de zakelijke zijde geheel uit 't oog moet
verliezen. De condities, de adspirant-onderduiker gesteld, zijn: wapen en uniform voor de
KP! Dàt geeft de doorslag; wapens zijn er
nooit genoeg, de winst van een onnozele zesvijfendertiger betekent, dat er weer een man
bewapend kan worden. En er is nog een oplossing. Die mof wil duiken? Goed, hij zàl
. duiken.
In de vroege ochtenduren van Vrijdag 21 Juli
wordt het plan werkelijkheid. Paul loopt met .
de officier langs een veldweg tussen het koren en vertelt. hem - wat er gaat gebeuren.
Straks, op een rustige plek, zal de Duitser zich

Men leze ook het In
Baars en Huub Hamers o
mer.

m het burgerpak, dat Paul bij zich heeft, steken. Zijn uniform en parabellum gaan over in
andere handen. Dan zullen zij samen naar de
weg gaan, waar · een m,ito wacht, die de nieuwe onderduiker naar een adres in Vaals zal
brengen.
Doodsimpel geval eigenlijk. Overal in Nederland sjouwen jongens en meisjes, mannen en
vrouwen met deserteurs, joden, wapens, bonkaarten, p.b.'s. Zij allen hebben een doel,
werken volgens een plan of opdracht. Misschien komt soms even de gedachte bij hen
op, dat er op ditzelfde ogenblik een koerierster in Deventer op haar fiets stapt en de eerste meters van haar dagelijkse veertig kilometers wegtrapt, terwijl ergens in de trein
naar Rotterdam een KP-er overtuiging in zijn
stem proJ;>eert te leggen, als hij die rechercheur van de staatspolitie vertelt, dat zijn p.b.
niet zo vals is, als het er uit ziet. Maar zulke
momenten zijn zeldzaam. Altijd is er de spanning, het ondefiniëerbo:re gevoel, dat je onmiddellijk doet reageren op de kleinste gebeurtenis en dat sterker is, naarmate het werk
gevaarlijker wordt.
Hier is echter geen gevaar. Een zomerochtend
tussen de korenvelden, een stille landweg,
twee mannen, één in burger, de ander in uni·
form. De laatste zal aanstonds dat uniform
verwisselen voor een burgercostuum. Uniform
en wapen gaan dan in een koffer. Ginds op
de weg wachten twee jongens met een auto.
Er is zwaarder werk verricht en onder minder gunstige omstandigheden.
Alles
verloopt
volgens
plan. Als de beide mannen op een stille olek zijn
,, gekomen, kleedt de officier zich om en wil vervolgens Paul de werking
van zijn parabellum demonstreren. Paul voelt er
niet veel voor, de jongens
staan misschien al met de
wagen te wachten
er
moet geen tijd v~~ren
gaan. Maar de mof houdt
aan: Paul zal toch voortaan met dat ding • moeten werken? Dan is het
ook normaal, als hij zich
even door een deskundi·
ge het een en ander laat
vertellen. Pistolen kunnen
rare dingen zijn en knap
gevaarlijk als je er niet
mee weet om te gaan.
Op dit ogenblik meent
Paul iets tussen het koren . te horen. Hij kijkt
om ....
Een schot! .
De bijtende moffenstem:,
,;Hände hoch; das Spiel
ist aus!"
Die vent is gek geworden!
De mof raast door, klanken als: Wehrmacht! Parteil
Maar dat kan niet ....
Dit is.... provocatie!
Omkopen?
Lukt niet!
Dan de apotheose van di't
stuk .moffenregie: • uit het
koren stormt SD. en SS.
Voorop Nitsch en Conrad. 1 ).
Onmiddellijk komen de
vragen, maar Paul antwoordt niet en even zo
vlot de slagen. ,,Breng
ons naar de jongens, die
De bijtende
daar
met
de
wagen
wachten." Ze weten dus,
dat even verderop Huub
Hamers en Sjeng Bisschof staan. Natuurlijk, de
verrader heeft juist het hele plan van Paul ge·
boord. Paul kan weigeren dit spel verder te
spelen, maar dan is het voor Nitsch een kleine moeite om met zijn mannen de jongens te
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omsingelen en hen toch te arresteren. Er is
nog een kleine kans: aan hun verlangens voldoen en rustig met de provocateur naar de
jongens gaan. Misschien is er nog een gelegenheid om hen te waarschuwen. Ze hebben
een auto en als ze maar eén kleine voorsprong
kunnen krijgen ....
De Duitse horde verdwijnt weer in het koren
en rent naar de weg om de strategische punten te bezetten.
Paul zet zijn wandeling met de Dui"tse officier voort. Het is weer net als even geleden,
maar nu weet hij tussen het koren de wolvE:~·
Huub en Sjeng wachten bij de wagen; ze ziJn
juist gearriveerd. De officier wenkt Huub en
verzoekt hem de wagen te keren en een eindje de veldweg in te rijden. Dat is wel zo makkelijk, dan kan hij er meteen inspringen. Huub
geeft Sjeng een seintje en deze brengt de auto
in de gewenste positie .... En wat Paul vreesde, geschiedt:
Ten tweede male is daar het spel van de plotseling uit het koren opduikende SD-ers,_ een
spel, voortreffelijk geregisseerd door Ni!s~h,
maar van een dodelijke ernst. Ook de officier
heeft zijn, oorspronkelijk voor de KP bestemde
parabellum, getrokken. De eerste__ verhoren
kun.en beginnen. Het hoge tempo bliJft gehan~:
haafd. Nitsch weet met wat vo,o r mense_n hiJ
te doen heeft, daarvan getuigt alleen al het
aantal mannen, waarmee hij is komen opdagen.
Huub wordt tegen de grond geslagen en gefouilleerd. Een ander. onderzoekt Sjeng en slaat

moffemfem: ,,Hände hoch, das Spie[ isf aus !"

zijn bril aan stukken. Weer anderen inspecteren de auto. De opbrengst is twee re vol vers ....
Ondertussen wordt Huub op de g~bruikelijke
wijze verhoord, maar hij geeft geen antwoord.
Weer wordt hij op de grond gesmeten en als

..

men ziet, dat hij zijn handen vouwt en God
bidt om sterkte en volharding, zet een der
SD-ers hem lachend het machinepistool op de
borst. Dit is het einde; misschien dat een
Duitse" maan boven de "Duitse" Rijn hem tot
i'ranen ontroert; maar een jong mensenleven
is voor deze SD-er een stuk speelgoed. Met
een beweging van zijn vinger aan de trekker
kan hij het laten ophouden_ te bestaan. Hij,
een van Europa's nieuwe ·heersers, kan dat
bidden van deze jongen doen verstommen; hij
en hij alleen is heerser · over dood en leven!
Maar Conrad heeft andere interessen. Deze
man is belangrijk, elke vrijheidsstrijder, die
gevangen wordt, is er -een minder, maar er is
er · geen, of hij weet iets en dat kan nieuwe
arrestaties opleveren. Gegevens moet hij hebben en hij •verzekert Huub, dat hij alles voor
hem zal doen als deze maar namen noemt,
namen van andere leden van de organisatie.
Huub kent geen leden van een organisatie.
Of hij Conrad dan het adres, waar de o'fficier
zou worden ondergebracht hm vertellen. Ook
dat kan Huub niet en daarom verzint hij het
verhaal, dat hij om kwart voor negen iemand
zou treffen voor de kerk in Vaals. Deze man
zou de officier van hem overnemen. Dat zijn
de enige gegevens, waarmee hij Conrad van
dienst kan zijn.
Het is inmiddels negen uur ....
Op de weg hebben zich reeds een aantal mensen _verzameld, die nieuwsgierig alles aanzien.
Conrad geeft opdracht om zo · snel mogelijk
naar Vaals te rijden. De grote onbekende, die
de officier van Huub zou overnemen staat al
een kwartier voor de kerk te wachten. Sjeng
en Huub moeten hun eigen wage·n rijden,. terwijl de verrader met getrokken pistool ook
voorin komt zitten. Het is een vrachtwagen
en achter op de laadbak nemen twee gewapende SS-ers plaats. De rest van de moffen,
die Paul onder hun hoede hebben genomen)volgen in een bestelwagen. Ontvluchting is
uitgesloten.
Om ongeveer half tien komt het transport in
Vaals aan en Huub wordt gedwongen om met
de officier,die hij om kwart voor negen aan
een onbekende persoon voor de kerk zou afleveren, de Kerkstraat op en neer- te lopen.
Natuurlijk heeft deze actie geen succes en
Huub verklaart de sn. dit door te wijzen op
' het feit, dat de gezochte, die volgens de afspraak om kwart voor negen de officier in
ontvangst zou nemen na een half uur wachten
waarschijnlijk onraad heeft vermoed, de veilige
weg heeft gekozen en er vandoor is gegaan.
Na verloop_van tijd ziet de SD toch in, dat deze
wandeling weinig nut zal hebben. Wel wordt
Huub gesignaleerd door kennissen, die onmiddellijk begrijpen, dat er iets niet in orde is en
- voorzover zij van SD-zijde ook gevaar hebben te duchten - zorgen een beetje uit de
buurt te blijven.
Dan gaan de sirenes loeien. Luchtalarm!
Het zoeken naar de onbekende wordt nu definitief gestaakt. Als Huub weer bij de wagens
komt ziet hij, dat de SD reeds een pater, die
hij kent, heeft opgepakt, omdat zij hem - volkomen ten onrechte - voor de bewuste onbekende aanzien. Huub weet dit misverstand
op te helderen en de pater wordt weer losgelaten.
Men vraagt -Huub, wat hij met de officier gedaan zou hebben als de SD nu eens geen
spaak in het wiel had gestoken en hij toch
de onbekende persoon niet voor de Kerk in
Vaals had aangetroffen, Doelén ze op de gevonden revolvers? Hµub blijft hun het antwoord schuldig.
Maar dan blijkt, dat Nitsch van plan is nog
veel harder toe te slaan. De arrestatie van
Paul, Huub en Sjeng is slechts de inleiding
van een lange rij. Waar het volgende slachtoffer zich ophoudt, is de SD niet nauwkeurig
bekend. Wèl, dat hij in een vo:)_omen onweténdheid verkeert omtrent het gevaar, dat voor
hem met de minuut groter wordt. Men vermoedt, dat hij op dit ogenblik in Kaalheide
vertoeft, maar zeker is dat niet.
Op de weg naar Kaalheide wordt een pater
van Wittem opgepikt en uit zijn informaties
blijkt, dat niet Kaalheide, maar Haanrade de
plaats is, waar het drama zal worden voortgezet. Daar wordt op dit ogenblik retraite
gegeven door een geestelijke, die niets weet
van wat er deze morgen is voorgevallen tussen de korenvelden bij Wittem.
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et was . geen slechte ~edachte,
die in een vergadering van
de · Eindhovense Afdeling van
de Stichting 1940'--'45 naar voren
werd gebracht om uitgangsdagen
voor de kinderen van de nabestaanden en de kinderen van de medewerkers te organiseren.
- Het doel, dat wij hierbij vóór hadden, was tweeërlei, n.l. én om de
kinderen een prettige dag te bezorgen, én om de band tussen nabestaanden en medewerkers te verstevigen.
De werkzaamheden, die aan een en
ander verbonden waren, werden toevertrouwd aan een commissie en al
heeft het woord commissie een slechte naam gekregen, door veel praten
en niets bereiken, deze commissie
heeft zich hieraan niet bezondigd.
Na een tweetal vergaderingen was de
zaak in kannen en kruiken. Dat de
animo om mee te gaan groot was,
bleek wel -uit het feit, dat vrijwel alle
uitnodigingen werden geaccepteerd.
Alhoewel wij niet anders gewend zij~
dan dat het op Hemelvaartsdag altija
regent, had de commissie het er toch
op gewaagd, juist die dag te kiezen
om uit te gaan. En . inderdaad, op Hemelvaarts'<iag regende het. maar gelukkig niet erg.
De opkomst van de kinderen had er
niet onder geleden en toen de Jan
Plezier onder gejuich weg reed, was
de stemming er dadelijk al in. Alleen
het paard van de Jan Plezier had er
niet veel z.in in om op een vrije dag
een wagen te moeten · trekken met
zingende kinderen. Zodoende kon het
gebeuren, dat het edele dier er tw_ee
volle uren voor nodig had om de kmderen van Eindhoven naar Waalre te
vervoeren. Voor de vrol!jke inhoud
van de wagen was dit echter in het
geheel geen bezwaar; ze hadden er
best nog langer over willen doen.
Toen de plaats van bestemming bereikt was was 't intussen droog geworden. 1~ een wip waren de boterhammen verorberd, die met limonade
er bij dubbel lekker smaakten. Onmiddellijk daarna werden alle mogelijke spelletjes gedaan zoals: tou~trekken, eierlopen, voetballen en met
te vergeten spoorzoeken. Vooral de
jongens toonden zich hierin ware
meesters, ze roken als het ware
,.het wild"; dat altijd werd gevonden,
al was het ook niet langs het van te
voren zorgvuldig gelegde spoor.Jammer genoeg was de tijd van vertrekken - S uur, veel te spoedig aangebroken, doch er moest rekening
gehO;Jiden worden met _het paa_~d, da~r
de kinderen anders met op tiJd thuis
zouden zijn.
Na enkele malen een volkstelling te
hebben gehouden, hetgeen niet zo
' eenvoudig was, bleken allen toe? present te zijn en kon de terugreis be-·
ginnen.
..
Jan, het paard; rook nu de stal en .~iJ
deed zijn best; we waren nog voor
de afgesproken tijd met de Jan · Plezier op de Broekseweg, waar de vrolijke kleuters werden afgehaald, na
een dag eens echt qenoten te hebben.
L. J.

De bloedhonden van Rauter zijn op weg
naar_ Haanrade !

Leest onze publicatie "Den

De jac;:ht op Pater Baars is begonnen!

Vijand Overwonnen" op

(Wordt vervolgd}.
KEES.
,) . De beruchte Limburgse SD-ers.

' pagina 2 van dit blad.

COLIJN ALS VERZETSMAN
Op het moment, dat wij dit schrijven, zijn de berichten doorgekomen, dat het stoffelijk overschot
van Dr. H. Colijn, die op 18 September 1944 te
Ilmenau in Duitse gevangenschap overleed, in
een eenvoudige rouwkamer in de Franse sector
· van Berlijn staat opgebaard. Dit betekent, dat de
maandenlang ondernomen pogingen om de stoffelijJ{e resten van den eens gevierden Nederlandsen staatsman eindelijk vrij gegeven zijn
door de Russen en dat zij nu onder Franse bescherming staan. Waarschijnlijk zijn ze dan ook,
op het moment, dat deze regels gelezen worden,
al wel in het Vaderland aangekomen en maken
zijn familie en geestverwanten zich op tot een
eerbare begrafenis. Een ereschuld, die Nederland verplicht is na te komen aan één van zijn
grote, verdienstelijke zonen.

..

Terwijl deze dingen plaats grijpen, ontspint zich
weer de discussie rondom Dr. Colijn, omtrent
zijn houding in de eerste jaren van de oorlog. Er
bestaat daaromtrent zoveel misverstand, dat het
ons goeddunkt een poging te ondernemen, het
juiste licht op zijn persoon en houding te werpen. Zoals Colijn in heel zijn leven door veel misverstand en onwil heen zijn weg heeft moeten
vinden, zo zijn ook zijn laatste daden op de
vaderlandse bodem met misverstand en misschien
met onwil bejegend. De scherpe artikelen en
uitlatingen nog tijdens de bezetting en ook na
die tijd wijzen daarop, al willen we gaarne
vooraf verklaren, dat Colijn door zijn publicaties
ten dele zelf de schuld was. Dat neemt niet weg,
dat wij Colijn zien als één der eerste verzetsmannen in Nederland, wiens initiatief van geweldige betekenis voor de verzetskracht van ons
volk is geweest.
Wij verklaren dit uitdrukkelijk, ondanks het be- wuste artikel in "De Standaard", verschenen,
na de capitulatie van ons leger, en het uitwijken
van onze regering naar Engeland. Dit uitwijken
werd door hem niet minder dan een "laffe
vlucht" genoemd. Men beoordeelt Colijn echter
verkeerd als men meent, dat hij van mening zou
zijn geweest, dat de regering zich zonder meer
aan den vijand had moeten overgeven en dus
in baar geheel had moeten capituleren. Degenen,
die hem in die dagen van nabij hebben ontmoet.
Wisten wel beter. Juist het defaitisme van De
Geer, dat ons dezer dagen ten voeten uit is getekend, had zijn ergernis opgeroepen. De Geer
had niet op zijn post gestaan in de dagen van
strijd, hij bad zijn heil gezocht in de schuilkelder. Toen hij dan ook plotseling naar Engeland
uitweek en vandaar begon te "regeren", toen
barstte de militair in hart en nieren, Colijn, die
zelf nimmer op de loop ging, los en het "laffe
vlucht'' vloeide uit ztjn pen. Colijn zelf had zich
een totaal andere oplossing gedacht van de inderdaad netelige positie, waarin de Nederlandse
regering verkeerde. Hij zou de noodzakelijke elementen voor het voortzetten van de oorlog naar
Engeland hebben overgebracht, doch hij zou zelf,
indien hij minister-president ware geweest, hier
gebleven zijn om aan het hoofd van zijn Kabinet
de belangen van het volk te verdedigen. .,Het
vacuum", dat nu ontstaan was en dat de Duitsers met een schijn van recht nu zelf gingen vullen in de benoeming van den Rijkscommissaris en
zijn helpers, was Colijn een doorn in het oog.
Het vloeide volgens hem voort uit het vertrek
der regering .
Wij kunnen nu achteraf gemakkelijk zeggen, dat
dit inzicht onjuist was, omdat de feiten bewezen
hebben, dat de Duitsers achtergebleven regeringen tot marionetten maakten of ze spoedig in
een concentratiekamp uitschakelden, doch dit
was in Mei 1940 nog niet te zien en in strijd met
het L.O.R. De gevechten waren slechts luttele dagen aan de gang. Bovendien was Colijns uitlating
gericht tegen het defaitisme De Geer ·en niet tegen de strijdhouding van Gerbrandy. Hij bad
daarin gelijk. Colijn was de man van het blijvend
verzet en niet van de capitulatie. Hij keurde
zelfs de capitulatie van het leger op 14. Mei, na
het bombardement op Rotterdam en de bedrelging van andere grote steden af.
I n dit licht wordt moeilijker te verwerken het
schrijven van de brochure: ,.Op de grens van
twee werelden", in 1940 verschenen, na de Duitse
overwinning op de geallieerde legers in het Westen. Deze brochure goed te praten- zou onjuist
zijn. Zij ging uit van de verkeerde premisse, dat
de partijen fifty-fifty zouden spelen. Dat de
Duitse kracht militair zo groot was, dat een in-

vasie van Engeland uit onmogelijk moest worden geacht. Dat daarom in de toekomst met een
sterke Duitse invloed op het continent moest
worden gerekend. Al was deze veronderstelling
verklaarbaar voor dit bezette land, ze was in
elk geval niet gebaseerd op het geloof aan de
overwinning en ze was daarom meer op het compromis dan op het verzet ingesteld. We zullen wel
nimmer geheel kunnen verklaren, hoe Colijn tot
deze veronderstelling is gekomen. Slechts zijn realisme in de toenmalige militaire verhoudingen en
een onvoldoende inzicht in de geallieerde bewapeningsmogelijkheden kunnen hiertoe hebben geleid. Maar het is onbillijk deze houding als
"landverraad" te betitelen, zoals helaas al wel
eens is geschied. Integendeel, de brochure bedoelde in die situatie de zelfstandigheid van ons
land, onder sou\'ereiniteit van het Huis van
Oranje, te bepleiten. Men leze dit geschrift goed.
De Duitsers hebben het uiteindelijk niet voor
niets verboden.
De brochure wilde ons dit zeggen: In de totaal
gewijzigde verhoudingen in Europa, zal Nederland zijn plaats moeten vinden. Die plaats zal
moeten zijn zo mogelijk vrij en zelfstandig en
onder leiding der Oranjes.
Wat dunkt u, heeft de verzetsbeweging in het
begin iets anders geWild ? Later, toen we de
dingen totaal anders zagen, erkende niemand
"de gewijzigde verhoudingen" meer en koos ze
het alternatief: liever ondergaan. De verzetsbeweging heeft haar groei gekend, dat vergeten
we wel eens al te gemakkelijk.
Het wil ons voorkomen, dat de feiten, die gevolgd
zijn, bovenstaande omschrijving wettigen. Toen
de overkoepeling van de politieke partijen, de
eerste en echte Nederlandse Unie, niet tot stand
kon komen met de doelstelling: .,in vrijheid en
onafhankelijkheid, in trouw aan het Huis van
Oranje", behoorde Colijn tot degenen, die weigerden er verder aan mee te werken. Men vindt
hem dan ook onder de tegenstanders van de
z.g. Nederlandse Unie, die toen onder leiding van
het driemanschap Linthorst-Homan-v. Enthoven-De Quay ontstond.
Maar dan begint eigenlijk Colijns verzetsactivi-
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Langs de wegen gaan de mensen
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sen. Opgelapte banden, geen bcm·
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pond brood •oor zeven dagen en
de aardappelbon weer· een week
verlengd.
ADRIAAN VAN BOVEN.
Elke Nederlander moet dit boek ge,:
lezen hebben!

teit pas. De officiële weg wordt hem afgesneden. De grote, mede do01· hem georganiseerde,
meetings overal in het land, waar hij de eerste
,spreker was en die door tienduizenden werden
bezocht, worden spoedig door de Duitsers verboden. In "De Standaard" prot~steert hij open
en rond tegen een leugenachtige voorstelling van
den bezetter t.a.v. de gevoerde neutraliteitspolitiek in Nederland. Zijn blad wordt voor 8 weken verboden. (Vergissen wij ons niet, dan was
dit het eerste verbod, dat een toen nog verschij·
nende krant trof). Hij gaat zijn partij organiseren. Eerst trekt hij zelf van stad tot stad om
met de mensen te spreken. Als dat moeilijk meer
gaat wordt zijn woning een adviesbureau in het
groot. Spoedig organiseert hij zijn "twaalf apostelen", die hij als een semi-partijleiding het land
inzendt om "zijn boodschap" te brengen. In die
boodschap geeft hij geen onzeker geluid. Het
gaat nu niet meer om het beoordelen van de
militaire positie, doch om de beoordeling van het
Nationaal-Socialisme, dat de grondslagen van
Nederlands vrijheid dodelijk bedreigt. Zijn boodschap predikt verzet tot het uiterste en nimmer
de weg tot de capitulatie. Hij voelt, dat dit niet
lang duren kan en hij geeft zijn "apostelen" de
opdracht door te werken als hij wordt gegrepen.
Zo zijn Colijns laatste daden in het vaderland:
het leggen van de geestelijke basis voor het verzet.
Men moge een tegenstelling zien in deze hourling
en die tijdens het schrijven van zijn brochure, wij
zien hier veeleer een ontwikkeling, een ontWikkeling, die haar bekroning vindt in zijn ari-estatie op 29 Juni 1941. Een arrestatie, die nooit meer
is opgeheven, totdat God hem bevrijdde en hem
op 18 September 1944 tot hoger beerli;jkheid
verhief. Toen stierf de verzetsman Colijn.
Coliju als ven.etsrnan.

Zeggen we niet teveel als we het zo stellen?
Wij menen met grote overtuiging van niet.
Dan moeten we een ogenblik letten op de ontwikkeling van de door zijn initiatief opgezette
verzetsactie.
Binnen het kader van zijn later breder uitgegroeide "twaalf apostelen"-activiteit, is een diepe 'en consequente door hem aangegeven verzetshouding gepredikt. Duizenden bij duizenden
vergaderingen werden belegd, heel de oorlog
door. Er werd geen onzeker geluid vernomen.
De meest consequente daden werden voorbereid.
De mensen werden rijp gemaakt, het oorlogvoeren werd hen geleerd. De geestelijke basis werd
gelegd en daarop groeide de verzetshouding voor
een belangrijk deel van het volk, zo sterk, dat de
gehele Nederlandse verzetsbeweging er de bevruchtende invloed van heeft ondergaan. De LOLKP zijn zonder deze invloed niet denkbaar en
het is, naar onze mening, niet mogelijk de voorgeschiedenis van de grootste, Nederlandse verzetsorganisaties te besch1;jven zondl!r daarin
de naam Colijn te betrekken. Ditzelfde kan worden gezegd van "Trouw", schrik niet, zelfs van
.,Vrij Nederland" en het Prot. Chr. Schoolverzet.
In allerlei andere organisaties vinden we straks
vele van Col.ijns geestverwanten vooraan. Zo
werkte zijn invloed na.
Wie Colijn ziet als een defaitist, doet hem onrecht.
Hij staat in onze rijen als verzetsman. Wij moeten hem zien, ~oals "Trouw" hem, illegaal nog,
in Nov. 1944 beschreef:
"Een man en daarom moedig. Niet alleen de
eresabel van 1900 en de militaire Willemsorde
Se klasse 1903 bewijzen het, maar ook de Meidagen van 1940, die Colijn niet in een schuilkelder, maar in de vuurlinie bij de in de buurt van
zijn woning strijdende soldaten doorbracht. Vijftig jaar jonger, bij was de eerste KP-leider van
Nederland geweest.''
_
Wie Colijn aldus ziet doet hem recht. Nederland
zal zijn plicht en dankbaarheid verstaan, als het
hem .zo dezer dagen op de gang naar ztjn laatste
rustplaats volgt.
E. VAN RULLER.

Wilt U ons een genoegen doen?
Stort dan vóór 15 Juni a.s. het
'¾bonnementsgeld ad f 1.50 voor
het derde kwartaal op onze airo-rekening 109588.

IN MEMORIAM

•

Pater Bernard Baars C.s.s.R. (Jacques)
Klooster te Wittem (L.).
Geboren 20 Oct. 1913. Overl. 27 April 1945 in Bergen Belsen.
ij was pas vijl jaar Priester, en toch droeg dat priesterleven
al een heel eigen stempel van onbaatzuchtige, daadvaardige
naastenliefde. AJs priester had bij gelegenheid genoeg om te
helpen. In s-Hertogenbosch, Amsterdam en Wittem, waar hij in
die vijf jaren vertoefde, kwamen velen vooral tot hem met hun moeilijkheden, hun nood, hun ontbering. Zijn goed en edelmoedig hart
kon niet weigeren, en zijn vindingrijke handigheid verschafte hem
alles om te kunnen helpen. Vanzelfsprekei;id kwam zo iemand, die
altijd klaar stond, in het illegale werk, Het is niet te noemen, wat
hij daarvoor heeft gezwoegd en gewerkt, van 's morgens vroeg tot
·s avonds laat. Niet louter uit bedrijvigheid, maar zeker ook uit oprechte edelmoedigheid om te helpen. waar anderen in nood verkeerden.
Een laaghartige provocateur misbruikte de spontane hulpvaardigheid van Pater Baars en zo viel hij 21 Juli 1944 in handen van de
Gestapo. Hij werd gearresteerd in Haanrade, toen hij er kinderretraite gaf.
,,Jetzt ist dein Spie) ausgespielt", riep de verrader.
Maar dat was niet waar. Het leven van Pater Baars zou zi<;b in
dezelfde lijn blijven afspelen, met even grote edelmoedighe.id en
zelf vergetende hulpvaardigheid.
Met nog anderen van de verzetsbeweging in Zuid-Limburg werd
hij vastgezet in Maastricht.
Tien dagen later, 1 Augustus, gingen ze op transport naar Vught.
Daar kwamen zij in de gevangenis-afdeling, in de z.g. bunker.
Maar hier in de ontbering en ellende, bleef Pater Baars vol moed
en energie. Waarom ook niet? Priesterhanden zijn altijd gevuld met
gaven, en voor hem was het een vreugde, die uit te kunnen delen.
"Ik ben heel gelukkig en goed gehumeurd", zo schreef hij, .,en
vooral ben ik blij, dat ik mijn priestertaak vruchtbaarder dan misschien ooit heb kunnen voortzetten."
ffiJ preekte er zeffs voor zijn groep een tridium ter ere van O.L.
Vrouw!
De Geafüeerden kwamen echter al dichterbij. Het hele kamp werd
ontruimd en 6 September vertrok een hele trein met gevangenen naar
Duitsland. Een vreselijke tocht, in beesten- en goederenwagens. Na
twee dagen kwamen ze in Oraniënburg-Sachsenhausen. Pater
Baars werd ondergebracht in de barakken van de vroegere
Heinkelfabrieken. Hier was hij als priester echt op zijn plaats!
Zielenood, verdriet, ellende, droefheid en lichamelijk leed waren
hier te lenigen. Hij voelde zich rijk en gelukkig hier te mogen werken. Dat Gods Voorzienigheid hem zo'n mooie gelegenheid schonk
om alles voor allen te worden. dat was zijn geluk in zijn ongeluk.
Hij organiseerde de geestelijke verzor.ging van het kamp, vond gelegenheid om biecht te horen, maakte bekeringen en kreeg een bekende naam in het concentratiekamp. Hij droog door in de ziekenafdeling en wist nog middelen te vinden om voedselpakketten door
te sturen. De dokter, die dat alles als mede-gevangene heeft meegemaakt en uitvoerig heeft meegedeeld besluit zijn verslag: .,Hij
heeft enorm veel goed gedaan: bij kwam overal, sjouwde alles af,
zat overal achter: bij was de grote stuwkracht van alles." Welk een
mooie getuigenis.
4 Februari 1945. De Russen naderden. Toen moesten ze naar Bergen-Belsen, waarover publicaties zijn verschenen, met foto's, die
een ontstellend en aangrijpend beeld gaven van de ellende, die
daar werd geleden.
Pater Baars was er Qiet lang, of ook hij werd besmet 01et typhus, ·
die er was uitgebroken. Zijn jong en veerkrachtig gestel kwam de
crisis echter te boven. maar hij bleef zwak.
Tenslotte kwam dan toch het uur van bevrijding, 15 April. Voor
Pater Baars betekende dat echter niet: rust. Er was werk in overvloed, Er lagen duizenden zieken en stervenden. Hij bezocht ze zoveel hij kon, bracht hun wat hij bad: alles, wat hij met liefde en toewijding had verzameld. Hij schonk zelfs het laatste sprankeltje van
kracht en leven, dat in hem was. Tenslotte waren zijn krachten uitgepu( Hij werd ziek en kreeg een ernstige bloeding. Zijn levenstaak
was ge~indigd: Weldoende was hij rondgegaan.
22 Apnl mocht hij de verkwikking en troost ondervinden, die de
H:. Kerk . gereed houdt voor haar kinderen, die sterven gaan.
H1J ontving het H. Oliesel uit de handen van kanunnik Valerian
Adamski. Hij stierf 27 April nog geen 32 jaar oud.
Pater Baars werd waarschijnlijk begraven als een der naamlozen en
onbekenden in een massagraf nabij het concentratiekamp.
Voor ons echter is zijn naam onvergetelijk en in hoge ere, en wij
gedenken hem met bijzondere toegenegenheid ln ons gebed. Wij
bidden voor hem en voor de velen, die zoals hij, het hoogste offer
gaven:
Heer, geef hun zielen de eeuwige rust,
en het eeuwige licht verlich'te hen.
Dat zij rusten in vrede.
ED. BANEKE, C.ss.R.

H
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Hubert Josef Dyonisius Hamers
(Hu ub)

Wilhelm Ludovicos Döff

ilhelm Ludovicus Döll, geboren te
Leiden, op 9 Maart 1910 uit katholieke ouders. Na het doorlopen
van de lagere school wcl'd hij aangenouub, die student aan de Technische Homen op een bankinstelling. Wegens slapgeschool te Delft was, trad begin 1944
te in het bankbedrijf werd bij op 11
toe tot de gelederen van de LO en KP.
April 1939 tijdelijk tewerkgesteld op de
Door provocatie en verraad van een duits
secretarie der gemeente Lisse, afd. beofficier, die verpleegd werd in het klooster van
volking. Deze werkzaamheden werden
Wittem en die voorgaf te willen onderduiken,
door hem zo nauwkeurig verricht, dat
viel hij op 21 Juli in handen van de SD. Na
na herhaalde verlenging van zijn tewerkeen emotievolle dag bij zijn arrestatie maakte
stelling op 1 Augustus 1941 een vaste
hij reeds direct kennis met de wijze waarop een
aanstelling tot Hoo(dklerk ter gemeenteSD'er zijn gevangenen behandelt, terwijl hij
secretarie volgde. Steeds bleef hij met
later trachtte één van zijn medestrijders voor
de bevolkingsboekhouding en de daaruit
een arrestatie te behoeden - werd hij overge~
voortvloeiende werkzaamheden belast.
bracht naar het gebouw van de SD te MaasZo nauwgezet en netjes verrichtte hlj
tricht. Hij werd verhoord door Nitscb en Con.
zijn arbeid, dat de bevolkingsboekhourad, die hem beschuldigden van het verzorgen
ding der gemeente Lisse zonder overdrijvan onderduikers, het opvangen van telefoonving een model-boekhouding was.
gesprekken en het deelnemen aan sabotage en
Toen het in 19'12 noodzakelijk werd geovervallen te Heerlen, Mechelen en Valkenacht, dat de secretarie van Lisse in de
burg. Hij ontkende alles.
bestrijding van de door de Duitse bezetDaarna werd hij gebracht naar Jiet Huis van
ting tegen de Joden genomen maatregel
Bewaring in Maastricht. Enkele dagen later
werd ingeschakeld. werd vertrouwelijk
volgde opnieuw een verhoor na afloop waareen beroep op Döll gedaan. Overreding
van hij samen met Jan van Houtem uit Wijlre
was daartoe niet nodig; hij had daarop
in een cel werd geplaatst, zulks in tegenstelling
gewacht. Van het één kwam het ander.
met zijn eenzame opsluiting daarvoor. Uit een
Geen aanvrager of aanvraagster, die in
van de brieven, die hij uit de gevangenis aan
moeilijkheden verkeerde of deze vreeszijn ouders schreef, blijkt dat de behandeling
de, ging zonder hulp heen. Zoveel moge.
vrij goed was.
lijk werd steeds een onderzoek naar de
BlJ zijn laatste verhoor was hij nog in de geantecedenten ingesteld. Ettelijke perlegenheid te biechten, daar toen juist Pastoor soonsbewijzen werden vervalst, en velen
van Asselt werd binnen gebracht. Bij hem
werden clandestien in de bevolkingsreheeft hij, zoals hij zelf schrijft, alles met zijn
gisters ingeschreven.
vroeger leven in orde gebracht.
Ook Delftse studenten kunnen daarvan
Via Vught werd hij naar Sachsenhausen gegetuigen. Even nauwkeurig als Döll
transporteerd, waar hij op 29 December 1944
werkte, .knoeide" bij om Duitse maatretea gevolge van de doorgestane ontberingen en
gelen te saboteren en te verijdelen.Toen
ellende overleed.
in 19'13 nieuwe distributie-stamkaarten
Ook Huub beeft tijdens zijn gevdngenschap
zouden worden uitgereikt, zag Döll 1,1jn
geleefd in de kracht van een geestelijke vrijheid,
groce kans. Hoevelen zouden aan fi.•· idie door geen cel of boeien gekluisterd kan
butiestamkaarten kunnen \\'Orden geholpen als het bevolkingsregister verdween.
worden. Uit zijn brief spreekt een innerlijke
Na rijp beraad werd hiertoe besloten, met
overtuiging, aan ruimte noch tijd gebonden, een
wapenrusting tegen alle dreiging van gevanhet gevolg, dat op 15 Februari 194-f een
genschap, marteling en dood.
overval op het Gemeentehuis plaats bad
"Intussen kunnen wij niets anders doen dan
en de bevolkingsregisters werden vernietigd. Het was wederom Döll. die de
vertrouwen op God en de H. Maagd. Op de
H. Maagd heb ik mijn volste vertroU\ven en zij
overvallers het gemeentehuis binnen:z:al ons helpen. Doch, hoe het ook zij, wat 0.L.
loodste. Wegens afgifte van een vals
Heer mij ook oplegt. ik zal het. dragen. Ik heb
persoonsbewijs werd hij op 21 Ft?bruari
gewerkt voor mijn overtuiging, ik heb gestre194'1 door de SD gearresteerd eÎJ ever•
den voor de goede zaak. Ik wil ook lijden voor
gebracht naar Scheveningen. In Mei '44
ging hij van Scheveningen naar Vught
wat mij dierbaar is, ja zelfs sterven als God
en op 5 September 1944 van Vught naar
het mij vraagt. Ik weet, dat ik goed gedaau
heb en ik ben blij, dat ook ik mijn helpende
Oraniënburg.
Tengevolge van uitputting overleed hij
hand heb mogen aaóbieden bij de opbouw van
31 Maart 1945 in het concentratiekamp
de nieuwe maatschappij. Ik hoop, dat ik eens
Rathenow.
het resultaat van onze werken mag zien, doch
laten wij er ons bij neerleggen, als O.L. Heer
Groot was het karakter van Döll in aJ
zijn eenvoud. Als ambtenaar was hij een
anders zou beschikken, Zijn wil geschiede op
goed collega, als gevangene was hij een
aarde zoals in de Hemel. Wij bidden het dauitstekend kameraad.
gelijks. laten het geen loze woorden voor ons
Moedig was hij onder alle omstilndighezijn. Brengen "wij het óok in toepassing als
Q.L. Heer het van ons vraagt."
den. Het lot van zijn vrouw en kinderen
Hij eindigt zijn brief met de woorden: Houd
baarde hem echter zorg. Zelfs Jo het concentratiekamp maakte hij reeds plannen,
moed. Leve Nederland.
Ontelbaar zijn de voorbeelden van gevangenen,
om zijn bevolkingsadminiStratie opnieuw
die in hun eigen ellende nog van hun ongebromaar dan nog mooier en vollediger, op te
ken geestkracht en moed blijk geven door hun
bouwen.
Het heeft niet zo mogen zijn. Als slachtopwekkende woorden aan de familieleden en
vrienden in de vrijheid. Dit stadium van hun
offer van de Duitse terreur is deze held
gevallen. Hij stierf de hongerdood. na
strijd gaf hun gelegenheid om zich diep bewust
te worden van de motieven en deze bewusthonderden door zijn arbeid aan levenswording werd een grote geestelijke rijkdom.
middelen te hebben geholpen.
HIJ verstond de goddelijke roeping ten
Mogen wij in deze wereldjacht een enkel moment de rust vinden om ons te bezinnen op
opzichte van zijn medemensen.
In vertrouwen op O.L. Heer gaf hij :z:ijn
ons denken en handelen.
KEES.
leven voor ziin naaste.
Sachsenhausen. Geb. 16 April 1921. Overleden 29 December 1944 in Sachsenhausen.
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ADVERTENTIES

INUCETINGEN VERSCHAFFEN?

•
GENERAAL KRULS UIT INDrE TERUG.
ln de caotlnu, die de generaal bezocht, trof hij nergens
Nedcclandst couranten, hoogstens enkele drie maanden oude
e:remplacen. Er zullen meer nieuwe couranten motten komen.

(,.Trouw").
Waarsnn eigenlijk? Moet een krant , beslist nieuw zijn
om te kunnen waarderen? Het is veel interessanter
na drie maanden nog eens te genieten van het nieuws.
De oude krant om ons kuchje is veel geestiger dan
die van vandaag.
/

TB OUD.

.

Voor bet tribunaal ,e Leiden b..!t terecht gestaan de 81,
Jarige Jbr. dr. S. G. S. Sandber9 te Voorschottn. die gedurende de bu.ettingsfaren aJv,,cur van Musst:rt is geweest
Inzake Zuid-AFrikaanse eangelcgenbcdcn, Als ::oda.nig was ,·er.dachre tevens leider geweest va.n het Z. F. Afrikaanse Pront.
Het vonnis luidde ontzt.ttlog uit de btidr kiesrechten en
vcrbeurd\.crklaring van meubilair til Duitn cffcctt.n. Het tribunaal zag. in vuband met de J,oge tcchijd van verdachte.
.r van lntt.rnering.
t

(A. N. P.)
Een treffend bewijs voor de stelling, dat Mussert nog
te jong was toen hij zich als leider van het Nederlandse volk opwierp. AL<i hij tot z'n 81ste gewacht
had, was het hem zeker beter bekomen.
BUNKER WAS

Ondertrouwd:

829 Izaäk Roos, geb. te Amsterdam, 2 December• 1902.
beroep: transportarbeider en
van Joodse bloede, wonende
te
Amsterdam-Oost,
Swammerdamstr. 67 I. Gehuwd met J. van Hoften.
Hij is op 31 Juli 1943 in
zijn woning gearr. en overgebracht naar de Amstelveenseweg. Vandaar is hij
gegaan naar de Euterpestraat, daarna naar Vught
en tenslotte naar het kamp
Auschwitz (Old.). Dit was
op 16 Nov. 1943. Nadien nooit meer iets van
hem gehoorcl. Volgens inl. van de Joodse Raad
moet hij in Auschwitz in de mijnen gewerkt hebben.
830 Klaas 9i}zen, geb. 28 Aug. 1909, beroep: glazenwasser, gewoond hebbende: Foeke Simonsstraat 32 III, Amsterdam. Gearr. begin 1944 samen met zijn vrouw, wegens het verbergen van
een Joods meisje. Via Euterpestraat, Amstelveenseweg, Amsterdam. naar Vught. Vandaar
omstreeks Dolle Dinsdag met transport gevangenen naar Duitsland, Laatst gezien in ziekenbarak in kamp Sachsenhausen, lijdende aan dyssenterie, omstreeks Februari 1945. Nadien nooit
meer iets vernomen.

bracht vloog de bunk« met een geweldige klap uit ell<aar. De
bunkubouwers hadden dutijds gesaboteerd en geen hethte
v·uting. maar ten soort thtekistJe gebouwd. dat er weJ ge_
ducht uttzag. maar geen weystand kon hitden.

Men verzoekt ons het volgende op te nemen:

"DE VONK", Noordwijkerhout
Young Christians' Holiday Centre and Summerschool.
Wij leven in een wereld, waar het nu eenmaal niet zo
rustig toegaat. Wanneer we ons even verdiepen in de
tegenwoordige stand van zaken, ontkomen we niet
aan een zeker gevoel van angst om hetgeen wij niet
stuiten kunnen.
Grote machten beroeren de orde, en ook ons leven.
Normen worden waardeloos verklaard, wanneer blijkt,
dat men met andere middelen meer kan bereiken.
De vraag, wat mogelijk is en hoe ver men kan gaan,
beheerst dit leven.
En hoe staan wij, die ons Christenen durven noemen,
hier tegenover?
Is het nog mogelljk, in deze wereld Christen te zijn?
Heeft het Christendom niet afgedaan, is nog plaats
hiervoor bij de geweldige vlucht van menselijke
prestaties?
Wij in Nederland zitten niet alleen met deze vragen;
overal waar een Christen zich bezint op de waarde van
zijn geloof. wordt met deze problemen gevochten.
Daarom werden voor de komende zomer twee kampen
georganiseerd, van 12-19 en van 19-26 Juli, die
elk plaats bieden voor pl.m. 25 Engelsen en pl.m. 25
Nederlanders, tu$Sen 18 en 30 jaar. van verschillende
kerkgenootschappen en maatschappelijke kringen. o.w.
naar we hopen, ook verscheidene oud-illegale werkers.
Samen zullen wij als Christenen, die Jezus Christus als
Heer en Zaligmaker belijden, bespreken: de waarde van
.. Het Geloof in een revolutionaire eeuw",
Dit onderwerp, waarover in 't geheel vier verschillende
referaten gehouden zullen worden, zal het hoofdthema
• vormen van de beide kampen. Sprekers zullen zijn:
Mr. C. A. van Peursen, Scheveningen;
Rev. A. R. Laing, F. Ph. S .. London;
Mr. H. C. Wytzes, Amsterdam.
Ook zal er iedere dag een Bijbelbespreking zijn, te
leiden door den Kamp-Chaplain en verder naast de
inspanning ook een grote mate van ontspanning, zodat
we echt vacantie hebben.
De uitwisseling van gedachten met jonge Christenen
van een ander volk zal voor de gezamenlijke discussies en ons persoonlijk geloof van grote waarde blijken
te zijn.
De kosten voor één week zullen pl.m. f 28.- bedragen, terwijl de deelnemers zelf hun uitstapjes betalen.
Opgaven, waarbij f 2.50 inleggeld, kunnen vóór 15
Juni gezonden worden aan M. H. Bonda, Leidschestraatweg 9, Oegstgeest.

.Receptie o_p de trouwdag van 4-6 uur in het Lokaal
a. d. Singel.
Koudum, Mei '47.
De Heer en Mevrouw G. J. NUMAN-ROELFSE--

MA geven met grote dankbaarheid en blijdschap kennis van de voorspoedige geboorte van hun zoon
GIJSBERT JAN.
Putten 21 Mei 1947.
Harderwijkerstraat 83.

Tot onze grote blijdschap schonk God ons een wel~
geschapen Zoontje en Broertje.
Wij noemen hem

TJERK.
A. VEENSTRA (Tjerk)
A. VEENSTRA.-DOUWSTRA.
Drachten, 21 Mei 1947.
Oudeweg 87.
Tijd.: Prot. Ziekenhuis, Drachten.

Gevraagd in N.H.-Tehuis voor tijdelijk of vast een
verpleegster of een flinke verpleeghulp.
Br. aan Zr. G. Oldenburger, Kerkewijk H, Veenendaal.

Haag hebben de moffen bun•

ltt.rs lattn bouwen. Thans worden de bunkers opgeruimd... De
butiker aan het Malieveld h te.n geduchte knaap. waarin veel
btton was verwtr!<.t. OiJS be~loot l'!len er enkele explosieven in
aan te bre.ngen. Maar toen mt.n dt. lading tot ontsteking

(Dagbladbericht) .
Èindel!jk een bewijs voor de omvangrijke sabotage,
welke door de bunkerbouwers destijds verricht werd.
We zijn erg benieuwd te vernemen, hoeveel van de
gebouwde bunkers "theekistjes" zullen blijken te zijn.
Dan kunnen de bunkerbouwers tenminste gerehabiliteerd worden.

A. OSINGA
en
S. DIJKSTRA.
Huwelijksvoltrekking D.V. 5 Juni a.s. ten Gemeentehuize te Koudum, 's middags 2 uur. Huwelijksbevestiging in de Geref. Kerk te Koudum door den Weleerw. Heer Ds. A. J. v. Dijk te Koudum te 2.30 uur.

PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN
(prijs f 0./0 p. m.m.)

•
THEE.KISTJE.

Ook op het Malieveld In Oen

FAMILIE-ADVERTENTIES
(prijs f 0.10 p. m.m.)

Wij vragen met spoed een goed ingevoerde Advertentie Acquisiteur. Soli. onder Nr. 253, bureau v. d.
Zwerver.
......... een KP-er een bekeuring kreeg, omdat het
achterlicht van zijn autö niet brandde;
. ........ bij deze KP-er, als beroep op het persoons•
bewijs vermeld stond: Hoofd Afwikkelingsbureau
LKP;
......... de politie-ambtenaar blijkba'ar nooit van KP
had gehoord en in plaats hiervan KPM noteerde;
. . . . . . . . .de bedoelde KP-er enige tijd later van een
ambtenaar van de Griffie een beleefd verzoek om een
onderhoud ontving;
. . .. . . . . . deze ambtenaar gedurende dit onderhoud, zijn
diensten kwam aanbieden voor de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij?

Gevr. in een kl. gezin (2 kinderen) van ex-off. Stoottroepen te Den Haag, flinke hulp v. d. huishouding
voor d. en n. Voor iemand m. prettig karakter gezellige werkkring in jeugdig gezin in kl. modeme
woning. Goede verzorging en aardige zit'-, slaap~
kamer. Brieven onder Nr. 252. Bureau van dit blad,
DIVERSEN

Te huur: de maanden Juni, Juli, Aug. en Sept. Gem .
Zit- en SI.kamer m. gebr. v. keuken voor 2 pers. in
Bergen (N.H.).
Adres: J. G. Tielrooy, Beemsterlaan 3 .

•

......... Bob KP deze week bijna een aanrijding veroorzaakte met een motorrijder........ .
.........de motorrijder deswege de politie waarschuwde:
.........Bob zich tegenover de politie legitimeerde met
zijn KP-legitimatie;
......... de motorrijder vroeg onder welke schuilnaam
Bob in de KP had gewerkt;
.........Bob, op zijn antwoord te horen kreeg: ..Bent
U Bob van de stoeltjes"? ........ .
......... Hiermee de "ministerraad" van Frits de 2;werver werd bedoeld?

•

..... , ...een 82-jarige moeder van één onzer KP-ers, in
één week tijds .,Den Vijand wederstaan" 2 maal doorgelezen heeft?

W IE GEEFT INLICHTINGEN?

In de nacht van 18 op 19 November 1942 werd een
officier De Kruijff, in dienst van de lntelligence per
parachute neergelaten in Noord-Brabant. Hij opereerde daarna nog in Assen, heeft contact gehad met
de illegaliteit, en werd spoedig daarop gearresteerd
en gefusilleerd.
Zijn vrouw, die met haar twee kinderen in Johannesburg woont, zou zeer graag iets meer van zijn werk
in Holland willen horen. Wie met hem in contact ge•
weest is en iets over hem weet te vertellen, schrijve
een briefje aan deze vrouw en sture het ons, opdat
wij het haar door kunnen zenden.
REDACTIE.

•
Ondergetekende geeft hierbij op al• abonn• van "De zwerver".
Naam:
Adres:
Gemeente:
Het abonnementsgeld wordt betaald:
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per glro
per postwissel
bij aauhieding van een kwitanUe•J.
Handtekening:
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HET KWAAD DER ILLEGALITEIT

EEN ANTWOORD

I

~

n het lez~~swaardige, geïllustreerde
eekbl~d
"Timotheus , het nummer van 25 April, las 1k
een artikel onder: ,.De wereld van heden". Het
bewuste artikel valt in drie delen uiteen: jeugd en
criminaliteit, bet kwaad der illegaliteit en contrainvloeden.
Het eerste deel geeft ons een ontstellende blik in de
zedelijke verwording der jeugd van 10-17 jaar. De
statistische gegevens leren ons, dat de jeugd-criminafüeit van 20.9 in 1936 opgelopen is tot 55.1 in 1943
(per tienduizend inwoners). Dit is onrustbarend.
Geen wonder, dat de schrijver begon te "peinzen" en
zich afvroeg: ,,waarom zijn de cijfers het hoogst in
de oorlogsjaren?" Men zou een daling moeten verwachten, omdat de Jongelui 's avonds zo vroeg thuis
moesten zijn. En toch deze vreselijke stijging. Het resultaat van he.t peinzen van de schrijver, die ervaring
heeft als grote-stadspredikant is dit: .,ik geloof, dat
de toenemende groei van het werk der illegaliteit de
jeugdcriminaliteit in die jaren heeft bevorderd."
Waarom? Omdat "het iTlega(e werk bij veel jonge
mensen de lagere instincten en dierlijke hartstochten
wekte en ze dikwijls in een roes bracht, waarin alle
zedelijke remmen braken en zij zich hals over kop in
avor:'uren :;tske,;, die e::!:d door h.?t crimineel in&tinc:t kunnen worden volbr.!Jeht.
Wreedheid, gemeenheid, inbraak, diefstal, plundering, moord - dat
i, '· "'<'reld, waarin vele illegalen moesten werken."
De schrijver wil intussen niet onderdoen in eerbied
vvu.- geleverde prestaties, en houdt er ook rekening
mee, dat dit alles geschiedde voor ons land.
Toch moet mij eerst van het hart, dat ik geen eer•
bied zou kunnen hebben voor dit alles, wanneer ik
het illegale werk door zulk een bril zag als de
schrijver van het artikel. Vooral, wanneer hij dat
type van illegale werkers ziet in de man, die na de
bevrijding als inspecteur van politie "met precies
dez:elfde wreedheid op het ge,zicht en met dezelfde
bespottelijke daverende passen op straat liep als
enkele maanden geleden de Duitse off;cier, die l1ij
toen wel had willen kelen". En verder betuigt de
schrijver: .,Het i.s nu eenmaal oflmogelijk met pek om
te gaan en er niet door besmet te worden."
En ten slotte: ,,Dit verklaart voor een deel de toename van de criminaliteit Juist onder jeugdigen, die
immers meer nog dan de anderen in het illegaliteitswerk betrokken waren."
Ik betreur dit artikel ten zeerste. Werkelijk niet, omdat ik behept ben met een chauvinistische geest, die
geen critiek kan horen op de illegalen en hun werk
en die alles uit de illegaliteit wenst te idealiseren. Ik
stem direct toe, dat elke zaak een schaduwzijde heeft
en dat het gevaar van "morele slijtage" door een vijf•
jarig leven en worstelen onder omstandigheden, waarin de zedelijke verhoudingen tegenover de bezetter
verbroken waren, inderdaad niet denkbeeldig is.
Maar dit alles geeft ons niet het recht om te schrij•
ven zoals in dit bewuste artikel gedaan is. Dit is
helaas een staaltje van al te slordige journalistiek,
niet wat de vorm, maar wat de inhoud aangaat.
Om te beginnen: de statistiek over de toename der
Jeugdcriminaliteit handelt over de jeugd van 10-17
;aar. Wat hebben deze knapen nu te maken met de
illegaliteit? Hebben deze kinderen het leger der onder•
grondse strijders uitgemaakt?
Het is toch eigenlijk even dwaas als wanneer ik door
peinzen tot de conclusie zou komen, dat de oorzaak
van de mindere kolenproductie in de mijnen zou gelegen zijn in het feit, dat de meeste schoolkinderen
in de volksbuurten te laat naar bed gaan. Hiermede
vervalt het :zakelijk recht om enig verband te leggen
tussen de jeugdcriminaliteit der kinderen van l 0-17
jaar en de illegalen. En hiermede vervalt de grond,
waarop de schrijver het kwaad der illegalen optrekt.')
Toch zou het mogelijk zijn, dat onze scribent, afgedacht van die statistiek als grond, gelijk had in de

door Ds.

J.

Overduin

tekening van het kwaad der illegaliteit? Ook dit moet
ik ten zeerste betwisten. Laten we toch a.u.b. niet zó
sclfrijven in een onbillijke generalisering en eenzijdigheid. Het kan best zijn, dat deze grote stadspredikant
nogal twijfelachtige ervaringen heeft opgedaan; maar
dan vraag ik onder welke groep is hij dan verzeild
geraakt? De sfeer, waarin de illegalen werkten en de
mentaliteit, die daar heerste, zoals ons door: de schrij•
ver wordt getekend, gold voor enkele uitzonderingen.
Maar dezulken werden al gauw "geneutraliseerd".
Heeft de schrijver dan nooit de geest "geproefd",
waarin biddend werd gewetkt? Ik was ook in die tijd
- wel geen grote stads-, maar dan toch wèl stadspredikant. Wie van mijn gemeenteleden gaven zich
voor het levensgevaarlijke werk? Mensen, die nu
eens een gunstige gelegenheid kregen voor de uit•
barsting van hun dierlijke instincten, die zó maar
door hun zedelijke remmen heensloegen, die dorstten
naar avontuur door het volbrengen van hun criolioeel
instinct, die leefden in wreedheid, gemeenheid, inbraak. plundering en moord?
Het is onwaar en beledigend aan het adres van hen,
die om Gods wil vielen en van hen, die nu nog leven.
Het waren juist de mensen met een teer geestelijk
leven, mensen, die geen vLeg kwaad konden doen,

tn

l

bijan~ \Debet,..
!taan

Er Is reeds veel gesproken en geschreven over het leven van onze
vrienden In gevangenissen en concentratiekampeu. Het Is dikwijls, en
terecht een opeenhoping van gruwelverhalen over mishandeling, zware
langdurige verhoren, slechte voeding, koude, lange en zware werktijden, en het is goed, dat ons volk
weet, hoe er geleden en geworsteld
is.
,.VAN RIJN".

De eerste oplage van 25.000 stuks
is binnen 2 maanden te klein gebleken. De vraag overtreft verre de mo-'
gelijkheid van levering.
Men zij echter gerust: er volgt zeer
binnenkort een he1·dr11k.

mensen, die gegrepen waren door het grote liefdegebod en daardoor verantwoordelijkheid gevoelden jegens de naaste, ons volk en de wereld. Mensen met
soms grote gezinnen, of mensen, die pas getrouwd
waren en het Jonge geluk moesten offeren voor een
nog hogere zaak. Verloofden, die zelfs het liefste op
aarde afstonden in de strijd om het leven te beschermen tegen duivelse gemeenheid. Neen, zij leefden niet
in een wereld van "wreedheid, gemeenheid, inbraak.
diefstal, plundering en moord".
Tenminste ze leefden er niet in als "daders" van deze
gruwelen, wèl als slachtoffers. En juist, omdat ze
die duivelse wereld zo intens goddeloos vonden, ken~
den ze zich niet opsluiten in een bloedloze zoetsappigheid, die ook nog veilig en voordelig was, maar
wierpen zich in de strijd. Maar, waarde schrijver, u
wilt toch een heldhaftige overval op een distributiekantoor om duizenden jongens en mannen in het leven
te houden, geen "inbraak, diefstal en plundering ' noemen?
U wilt toch niet zeggen, in die wereld van gemeenheid leefden onze KP-ers? En U wilt toch niet :.:eggen, dat het uit de weg ruimen van een bloedhond,
een verrader, die tientallen illegalen deed doodmar~
telen, moord is?
Dat is, een rechterlijk vonnis van het "ambt der gelovigen", omdat het "bijzondere ambt'' in Londen zat
(bij wijze van spreken) .
En dan dat type van die jonge inspecteur van politie met precies dezelfde wreedheid op zijn gezicht
als de duitse "officier". Ik heb ze niet gezien. In
ieder geval niet als type, die de groep illegalen ver•
tegenwoordigt en symboliseert.
Wèl doken bij de bevrijding vele mannen met een
oranjeband op, die in oorlogstijd geen vinger hadden
uitgestoken voor de goede zaak en die de baantjes•
jagers werden.
Maar de echte illegalen hebben zich bescheiden teruggetrokken in hun arbeid, niet schetterende over geleden
verliezen, omdat het motief van hun strijd was liefde
tot God en de naaste. De ondergrond was niet het
dierlijk en crimineel instinct, maar de offerbereidheid.
En weet U, dat de illegalen, die het meeste geleden
hebben in gevangenissen en concentratiekampen over
het algemeen méér doen voor de politieke delinquen•
ten, dan zij, die zich overal buiten gehouden hebben?
Dat is een kwestie van geestelijke levensstijl. Wanneer ik om Christus· wil in oorlogstijd met ontfer•
ming bewogen beo geweest over het onrecht Joden en
christenen en welke andere mensen ook aangedaan,
dan zal ik nu ook met ontferming bewogen zijn over
politieke delinquenten om hun geestelijke nood. In
b~ide gevallen is dat de moeilijkste weg, omdat het
met de weg van het (dierlijk) instinct is, maar de
weg van het Kruis van Christus. Maar wanneer ik in
oorlogstijd alleen maar bedacht ben geweest om zo
goed mogelijk door de buien heen te komen, zal ik
dat nu wéér doen. In beide gevallen de makkelijkste
weg. omdat het de weg 1s van het instinct der zelfhandhaving. De fatsoenlijke lafbekken kunnen ook
onfatsoenlijke lafbekken worden, wanneer het zelfbeÁ
~?ud het m~~r geb!edt. Het is één stijl, één bron,
een motief, een begmsel. éen doelstelling. Dat is het
kwaad van de goddeloze verburgerlijkte aanpassing,
die even makkelijk "ja" tot God als tot de duivel kan
zeggen,. wanneer het maar voordelig is. Maar nu
SP.reek lk over het goed der illegaliteit, dat een eer~
li1ke poging ~~s onder alle omstandigheden "ja" tot
God en "neen tot de duivel te zeggen. Ook als het
bloed moest vloeien.
Ik zal het hierbij maar laten. Alleen oog dit. Ik hoop,
d~t de schrijver even verder zal peinzen over zijn
eigen artikel en dit antwoord, dan ~erwacht ik zeker,
dat hij zijn woorden zal intrekken. Dat zal hem sie•
ren, en wij zullen als illegalen hem weer hartelijk de
broederband toesteken, omdat niet de lagere instincten ons beheersen bij ons protest, maar Juist de liefde
tot elkander.

') Men bedenke bovendien, dat de illegaliteit io 1943
nog zó weinig omvangrijk was, in tegenstelling met
1944 en 1945. dat haar omvang in geen vergelijking
stond met het totaal der Jeugd. - Redactie.

DE EERSTE VERJAARDAG

•
Ct.i\RK GABLÈ ZONDER HEMD,
In de f;Jm "lt happened one Night.. , komt een sctne voor.
waarin Clark Gable zich uitkleedt. Zijn ovuhemd valt op de
grond en bet blijkt. dat Amerika', meest populaire filmster
ge,:n hemd droeg. Naar de Volhkranr vertelt liep vanaf dar
ogenblik de verkoop von hemden In Amerika zo sch<ikbarend
achteruit, dat fabrikanten e..o vakvennigingen Hollywood mc:t
telegrammen bestormden om deze sctne tt couperen, teneinde:
c~n catastropbe te voorkomen ......

Iets voor ons, in verband met de bezuiniging.
Zet het ministerie op de film en toon hoe zij zich
kleden en leven en U zult zien, hoe gauw onze begroting klopt. Want afgezien van de hemden, leven
·wij nog veel te royaal en ver boven onze stand.

•

De colltctitl-botr Wassili Tisjkin is naar b<t beet de oudste
rnwone:r van het gebied van Stawropol: hij heeft natnelijk de
zeer rijpe leeftijd van H2 jaar bereikt. Hij was aveo jaar toen
Nepolton Ruslend uitvluchut. In weerwil van zijn oududom
voelt Tisjkîn zich nog bes-t t.n bemoeit hij 2ich nog met de
:aken Yan de ltokhoz. In vroeger jaren werkte hij aJs visser
op dt Ka,pische Zee, als schipper op de Wolga en in de viscon,erven-fabrieken te Astrakon. Ti,jkins vadu wud 137 jaar,
211n moedtr 117.

(.,Moscow News")
Eindelijk komt dan tot klaarheid hoe het de Russen mogelijk was Hitlers horden te weerstaan. Wassili
Tisjkin wist nog, uit eigen ervaring, hoe de Russen
in zijn tijd met Napoleon afrekenden.
DB CRIClS NADERT

•

(,,De Zwerver")
Welk gevaarlijk ding wordt er nu aangekondigd? We
hielden aanvankelijk onze harten vast. Niemand wist
hoe laat hij kon worden verwacht. Zou het iets met
een atoombom te maken hebben? Neen, de inhoud van
het artikel, doet het gelukkig niet veronderstellen.
D_e cricis blijkt van groter stijl te zijn. Geen bom of
gevaar, maar vrede en begrip, recht en veiligheid.
Wie zou van die LO-ers en KP-ers ook anders verwacht hebben?
Onder welke vreemde benaming het dan ook moge
verschijnen, we zullen ze hunkerend tegemoet zien,
en met open armen ontvangen.

•

Kent men het grapje, dat in ee.n vnriêtt te Du~seldorp een
dreunend gelach doet opgaan. het grapje van de · boer, die Vtr•
telde, dat hij zijn rapenveld aan het denazilicuen was, bij pikte
d• kleintjes er uit en lltt de grote staan ...... ?

(,,News Chronicle")
Om dat te zien, behoeven we waarlijk niet zo ver
van huis te gaan. Schreef Parool dezer dagen niet
iets over de politiezuivering in A'dam? Dit was niet
bepaald een grapje, maar het dreunde wel, alleen
nlet van het lachen.

•

VAN GRONINGEN BBGINT DB VICTORIE.
Reeds eDige Hjd geleden maakten et.n paar Arostcrdan:uners
misbruik van de .sen.satie-luM van de goegelovige ge.mcente..
ZJj verkocbtco etu "u:tra"bulJetin'· over "Hitler leeft -nog ...
Het betrof etn httl oud. dwoas vtrbaal. Maat dat vurelden
de btren niet,
Zaterdag to Zondag proburden de bertn zwendelaars bun
trucje nogmaals. En aan\'anlte.lijk met succes natuurlijk. -Lang
duurde dit echter niet. De hoofdcommissaris van politie liet
Zondagmorgen de hele oplage in beslag n•men. De btidt
•• colportc'llft" moe:teo. zich t.i.t. ve.rantwoordtn ter zakt van
oplichting.

(,,Nwe Prov. Gron. Crt.").
Van Groningen begint dus de victorie. ' De Politie
daar heeft de koe bij de horens gevat. Als het er
nu maar niet op uitdraait, dat "de colporteurs" de
de klappen opvangen en de verantwoorlijke man,
mijnheer de Bas uit de Deurloostraat 90 111 in Amsterdam, door de mazen glipt.

•

D.B JEUGD EN DB TOEKOMST
Dondudag kwam een vrouw aan het politiebureau Pieter
Antnstraat ttn stengun intt t.nige patronen brengen. Zij ver"
telde., dat haar tien-jarig jongetje: dit wapen van een vrftnd
bad geruild voor een vottbal. Oh vriendje zou nog vele patronen Jn zijn buit hebben. De politie stelt ctn onderzoek in,

(,,De Waarheid''),

•

D< 5-jarig< Rodney Whi!nty uH Jobannt~burg htch htcl zijn
vijljar,ge levtn lang in plaats van mdk, thee en koffie, slechts
w1Jn gedronken. Rodney weigerde ptttit.tent mtlk te drinlcta
In dt urstc maanden van :ijo verblijf op de aardbol. Toen
probttrde zijn moed« het met rodt wijn. En Rodney dronk,
Hij bluf drinken en nu drinkt hij niets anders meer. Veertig
guldm per maand kost bij :ijn ouders. allttn aan wijnl

(,,Eindh.
Waar lazen we toch ook weer, dat met
generatie niets meer is aan te vangen en
oog op de jeugd gericht moeten houden?
aware opgave worden,

Dagblad")_
de huidige
dat we het
't Zal een

3 Mei 1947, 's morgens 8 uur ......
De officieren, onderofficieren, korporaals en manschappen van de staf der He Infanteriebrigade
Groep staan aangetreden op het militaire sportterrein. Het is een grote dag voor ons. Onze Brigade, de He, besf!tl.at vandaag 1 jaar. Evenals
de verjaardag van één onzer beste vrienden, hebben we ook deze dag tot een bijzondere willen
maken. We zijn allen bij elkaar gekomen om te
luisteren naar de woorden van onzen commandant. Woorden, waarvan we al bij voorbaat weten,
dat ze kort maar krachtig, zullen zijn.
Het is even over achten, als de kolonel, J. A. W.
Uylenberg, het terrein betreedt. Kort klinkt het
"Geeft...... Acht" over het sportveld. Stram in de
houding. We doen deze dag extra ons best, want
het is toch ook een feestdag. Trots overziet de
kolonel zijn mannen. Als we weer "op de plaats
rust" staan, richt hij het woord tot ons.
In korte bewoordingen herinnert hij ons aan het
vorige jaar, en zegt, dat deze dag niet voor alle
onderdelen van onze divisie de juiste verjaardag
is. Vele troepen zijn enkele dagen eerder of later
onder de wapenen gekomen. Maar voor de gehele divisie is één dag aangenomen als herdenkingsdag, en dat is juist onze Se Mei.
Hierna leest hij de dagorder voor van onzen commandant, den Generaal-Majoor H. J. J. W. Dürst
Britt:

"Begin Mei 1946 kwam voor de eerste maal
na de bevrijding van ons vaderland een
lichting dienstplichtigen onder de wapenen.
Sindsdien is er een jaar verlopen. Veel werk
is er in dit jaar verzet; eerst de opleiding in
Nederland, daarna op 1 September de vorming van de le Divisie, welke van H.M. de
Koningin, de naam "7 December" ontving."
Het is doodstil op het sportterrein. Er wordt aandachtig geluisterd. Onze gedachten dwalen door
dit afgelopen jaar. We zien onszelf weer met ons
koffertje in de hand de kazerne binnenstappen.
Nog wat schuchter, maar dat was er al heel
gauw af. We exerceren weer op de binnenplaats
van de kazerne. Vaak hebben we op al deze dingen gekankerd, maar nu weten we, dat het goed
geweest is. In gedachten gaan we weer op de
boot. We doorleven nog even dat moeilijke afscheid van ouders, verloofde, vrouw en kinderen.
Maar thans staan we in Indië, en we voelen ons
er wel bij. We weten, dat hier een taak voor ons
is weggelegd. En nu willen wij als He Brigade,
en met de Brigade in de divisie, deze taalt volbrengen.

"Helaas heeft de Divisie in het afgelopen
jaar verschillende verliezen geleden, door
vijandelijk vuur, ziekte of ongevallen."
Een ogenblik wacht de kolonel. Iedereen laat
het gesprokene op zich inwerken. Dan gaat
de spreker verder:
,,Heden worden in Nederland geëerd allen,
die voor de bevrijding van ons vaderland zijn
gevallen."
Weer worden wij met onze gedachten verplaatst
naar die fatale Vrijdagmorgen, toen ons land door
een woeste horde overstroomd werd. Vooral diegenen onder ons, die in het leger van voor '40
hebben gediend, doorleven deze 4-daagse strijd
nogmaals. En de anderen? ......
Zij strijden weer mee in het ondergronds verzet
tegen den vijand. Heel deze ellende staat ons
weer voor de geest. Het is al weer 2, 3, 4 jaar
geleden; we zijn ver van huis, maar vergeten kunnen we nooit.
,,Op dit ogenblik zijn WJJ m gedachten aanwezig in ons vaderland; wij eren allen, die
voor de bevrijding van ons vaderland zijn gevallen.
Echter is het ons een behoefte daarbij te
eren en te gedenken onze makkers van de
Divisie, die ons in het afgelopen jaar zijn
ontvallen."
Ja, kameraden, jullie, die je leven gaven voor
Nederlands zaak in Indië, wij gedenken jullie
ook op deze dag. Ook jullie namen staan geschreven bij die van Neerlands helden. Ver van huis
en familie gaven jullie alles, wat je geven kon.
,,Wij zullen ook jullie niet vergeten; jullie al•
len rusten in vrede."
Na het uitspreken van deze dagorder verlaat de
kolonel het terrein. De troepen kunnen inrukken en gewoon aan hun werk gaan. Wij moeten
verder en kunnen niet blijven staan bij deze mijlpaal. Niet piekeren, niet suffen, Werken, werken en nog eens werken!
De dienst is weer begonnen!

,,Of alles volmaakt is bij onze Divisie?
Zeer zeker niet; ons streven zal ook in het
komende jaar steeds moeten zijn het bestaande te verbeteren."

En bij dit streven sluit iedere soldaat van onze
Brigade zich aan. Zij zullen er al hun krachten
voor geven. En dan zal het waarachtig wel gaan.
Heus onze Brigade heeft het lang niet altijd even
gemakkelijk gehad. Zij heeft voor de "7 December divisie" de spits afgebeten. De moeilijkste
streken waren voor haar. Het is tbch algemeen
bekend:

,,Hoe de Ile Inf. Brig. Grp., als eerste aankomende in Indië in de randgebieden, V11aaronder het moeilijke gebied bij Bekassi, de
orde en rust heeft hersteld, waarbij tevens
moest worden opgetreden tegen de wapenstilstandsovertredingen.''
Wij hebben ons er doorheen geslagen en met voldoening ku~nen wij op dit afgelopen jaar terugzien. Er zijn fouten gemaaltt. Natuurlijk. Dat kan
niet anders. Maar als we het prachtig stuk werk
bekijken, dat hier door onze "7 December divisie" geleverd is, dan kunnen wij daar met recht
trots op zijn.

l

LEZEH UIT

,,DEN VIJAND WEDERSTAAH"
Op de Maandagen 9 en 16 Juni a.s., telkens des mor~
gens van 11.15 tot 11.35 uur zal voor de microfoon
van de N.C.R.V. worden voorgelezen uit "Den
Vijand Wederstaan", n.l. de hoofdstukken: ,,Het zal
eruit" door Joh. vàn Hulzen tn "Het geheime telefoonnet" door K. Norel.
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Een zeer belangrijk boek over het Verzet in Frankrijk.

..

Generaal Guillain de Bénouville
heeft in de enkele maanden, welke hij in een ziekenhuis moest
doorbrengen om een autQ-ongeval
te boven te komen, een groot boek
geschreven over het Franse verzet. Het heet Le Sacrifice du
MIi.tin, en ik heb het in Trouw
twee maanden geleden gerecenseerd. De mij toegemeten ruimte
veroorloofde niet, dat ik uit dit
zeer vlot, maar sterk geschreven
boek, citaten deed. De redactie
van De Zwerver geeft mij nu gegelegenheid er hier enkele te plaat.sen. Menig lezer zal er paraleUen
in vinden van zijn eigen ervaringen.
De schrijver, nu, ternauwernood
d~rti~ jaar, b~gade-generaal, had als jong offic~er m 1940 zich tot het uiterste geweerd, en
Zlch, na de capitulatie van Frankrijk als verstekeling naar Algiers begeven, waar hij door de
regering van Vichy als rebel werd beschouwd en
teruggezonden naar het moederland.
De autoriteiten daar stelden hem te Toulon in
voorlo~~ge_ hech~enis onder de strengste consign~_s. ~IJ zit nu ln de militaire gevangenis.
ZIJn mdrulcken beschrijft hij als volgt:
In de gevangenis van Toulon.
Het is koud in de gevangenis, de koude van de
dood en van het graf. Men heeft honger in de
gevangenis, een honger, die afschuwelijk is, omdat men al de tijd heeft zich te realiseren, dat
ze u langzaam vernietigt. Men kent de angst in
de gevangenis, als men, met lege maag, bij de
nadering van de nacht, ineengeschrompeld in een
hoek van het vuile kot, bibberend van kou, lutstert naar de stilte van een wereld, die, ditmo.al,
gans niet meer antwoordt op het angstgeroep
van de Hoop. Men heeft honger, men is ltoud,
men beeft, zoals men nimmer méér honger zal
hebben, zoals men nooit meer koud zijn ?.al zoals n1en nooit meer beven zal. De nacht komt
zonder troost, want de slaap wijkt van den opgeslotene. Zonder ophouden stuit hij tegen de
onverbiddelijke begrenzing der vier muren, waarvatJ de druk hem geketend houdt. In het diepst
van de nach~, ligt men nog wakker in zijn hoek,
proberend met te denken aan degenen, die men
liefheeft, om niet week te worden.
Als de normale mens, die aldus opgesloten zit,
niet de hand aan zij11 leven slaat, komt dit, doordat God hem bewaart.
Toch is in de eerste tijd het gebed zonder effect
in die gruwzame eenzaamheid van een cloodstrijd, die geen einde neemt. Niet één stem, ja,
niet één stem antwoordt op die van den gevangene, die zijn handen te vergeefs uitsteekt en ze
vervolgens verbijsterd bekijkt, want hij begrijpt,
dat hij niets ontvangen zal! De wereld is nooit
onbarmhartiger dan ten aanzien van den gevangene. Men heeft alles van u afgenomen bij
de fouillering, die aan de opsluiting is voorafgegaan: alles, dat wil zeggen, die simpele dingen,
die men altijd in zijn zakken draagt en waaraan
men zich niet zo gehecht wist: je portefeuille, je
potlood, je foto, je horloge, je brieven, je .,.ozenkrans.
Sidderend in 't donker, van de eerste dag af in de
cel, hervat men in wakende staat het contact met
het leven. Wakend, omdat men haast niet meer
slapen zal, wakend omdat, indien men worstelt
gedurende de eindeloze dag van eenzaamheid,
tegen de wanhoop, men zal moeten doorvechten
tot in de slaap, waarin de wanhoopslaat honderd
listen vindt om weer bezit van u te nemen· en
dan de kou, die je tot op je gebeente verstijft.
De dagen zullen elkander opvolgen, en de strijd
zou voor den gevangene verloren zijn, als de heilige toom van den rechtvaardige hem niet telkens in opstand bracht. Ik heb mijn land willen
redden, ik ben arm en alleen heengegaan om voor
mijn land te vechten. Dat werpt men mij voor de
voeten. En zij hebben uniformen, mijn uniform. Ik
ben nu hun gevangene, zoals ik gisteren die van
den vijand was. En toch zijn het Fransen, die de
knie op m'n keel zetten. Zij doen dit werk voor
den vijand, die elders bezig is.
In die ur~n van woede, heb ik vlagen van razernij gekend, waarin ik op de gesloten deur aanvloog met de onuitblusbare toorn van iemand,
die weet, dat hij gelijk heeft. Op de bodera. van

die gramschap, was, behalve het tergende onrecht, ongetwijfeld ook de instinctmatige reflex,
welke ons de smart doet ontvluchten en ons
brengt tot de weiger.in'g om de smart te herkennen als een van die onafwendbare beproevingen,
die de mens heeft te overwinnen op straffe van
zijn waardigheid te verliezen. Alles zegt den gevangene, dat de misdaad, waarvan hij het slachtoffer is, niet is te rechtvaardigen.
Maar in het exces van zijn woede voelt hij de
pijn dat, als hij de tegenspoed niet verdragen
kan, hij verloren is. Want hij constateert reeds
aan onweersprekelijke tekenen, dat de strijd, welke hij begonnen is, beslissend is voor zijn ziel.
Hoe het ook zij, woede heeft mij, gedurende de
lange gevangenschap, niet verlaten. Maar zij
heeft zich in de loop van die eindeloze dagen
van zwijgende overdenking, omgezet in een soort
van langzame ontdekking, welke zij, die in de
cel hebben gezeten, zeker zullen herkennen.
In de onbegrensde stilte, in de verlatenheid van
lijf en ziel, voelt men zich, midden in die steenmassa worden toreen deel van die stilte, waarvan men in ééns verstaat de geheime zin, die ons
in de eerste tijd ontging. Als, in een verwijderde
cel, een medegevangene plotseling begon te kreunen, werd daardoor de stilte niet werkelijlc verbroken, hoewel men tot in de uiterste nuancering
de klacht van den naamloze onderscheidde. Zijn
verdriet was dat van alle leden van deze
gemeenschap, waarvan deze eenzame de voorzanger was. Maar zijn tranen waren het voelbare teken, dat iedereen toestond te constateren,
dat het leven, het kostbare leven, dat door de wil
der tyrannen werd weggewerkt, onder steenmasa·s zijn ondergrondse stromingen vond. Men
begon weer te hopen, en men voelde zich weer zo
hat'dnekkig leven.
Tenslotte werden de klachten schaarser. Was
het doordat de verlatene zijn droefheid moede
werd, of doordat hij nu ook ervoer, dat zijn leven
overwon, ondanks alle hindernissen, en dat, langs
een omweg, de wanhopige eindelijk weer terecht
kwam bij zijn lotgenoten?
Onze ontdekkingen bleven daar niet bij. Aan
gindse zijde van het moment waarop wij na ze zo
tragisch te hebben verloren, de ~reld ;,eer ontdekten met zijn bewoners, hun geheimen en hun
bestaanswetten, en dat wijde horizonten zich
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openden, welke een volstrekte onbewegelijlcheid
en een volslagen stilte en onbeperkte herovering
van onszelf ons soms toestonden, te aanschouwen. Ja, het is in de cel, dat ik de eindeloze vreugden heb gekend van het onomsluierde zien,
waarin de geest, in de totale stilte van een wereld, die hij beheerst, komt tot opvattingen, zo
fijn afgestemd en zo vermetel, dat hij ze, om ze
vorm te geven, geen ander bekleedsel geeft, dan
dat van de klank. De trillende muziek der eenzame overdenkingen deed mij, ik moet het bekennen, mijn cachot liefhebben, in sommige uren.
Met dichte ogen, uitgestrekt op de stenen vloer,
vergat ik de kou en de honger, en leende ik
geestvervoeringen, waarin iets was van muziek
van gebed en van de vreugde der ontdekking. Ik
vergat de onware voorwendsels, de conventies, de
schijn, alles wat in het leven slechts het gevolg is
van een duistere oorzaak, om te ontdekken, in
het licht der waarheid, de eeU\'l'ige en onuitsprekelijke wetten, die de wereld der oorzaken regeren.
Doordat wij ze moesten derven, leerde ieder onzer de juiste waarde, de voldoening van de meest
eenvoudige levensverrichtingen: drinken als men
dorst heeft, eten als men trek heeft, slapen al!J
men slaap heeft, wandelen, lezen of praten. En
leder onzer, in de vernieuwde ontdekking van de
meest gewone verrichtingen, maar die alle een
keus in zich sluiten, leerde langzaam en tot in de
bijzonderheden, wat vrijheid is, en wat ze lietekent.
Zodanig zijn, in hun uiterste eenvoudigheid, de
eerste elementen van de ontdekking der vrijheid
bij den gevangene. Die ontdekking krijgt weldra
het karakter van de uitvinding, en zal den ellendige, die alles moet missen, vèr brengen. Door
haar zal hij in bepaalde uren van hoogspanning
de verrukking kennen van de aanschouwing, de
vreugden van den mens, die niet meer heeft te
overwinnen, om vrije toegang te krijgen tot het
leven van de geest.
Door deze aanschouwing en door het gebed de knieval, die niet is een aanvaarding maar
een roep, die door de Goddelijke genade een
vertrouwen wordt, - werden wij gebracht tot de
Hoop. Welke hoop? zal men vragen. Welke hoop,
zullen wij nazeggen, in (!e herinnering van iets,
dat meer was dan de vrije hemel en de open
deur, waarnaar wij in onze gevangenschap hebben verlangd. Een hoop, sterker dan de smart,
een onbegrensde hoop, - de hoop, die niet heeft
afgelaten, ons in onze strijd te ondersteunen.
Toen hebben wij het woord van Paulus begrepen
in zijn volle overweldigende werkelijkheld1
,.Alles is uwer, en gij zijt van God".

DR. J. W. MARMELSTEIN.
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Onze verwachtingen voor de laatste week van de
maand Mei zijn niet beschaamd geworden, alhoewel
het voorgestelde aantal nieuwe abonnementen nog niet
ten volle is bereikt.
Zoals o~ze lezers zich zullen herinneren, . hebb,n wij
ons tot ideaal gesteld, met onze Mei-Actie minstens
duizend abonné's te winnen.
Hiertoe zijn talloze propaganda-nummers verzonden
en vele medewerkers hebben zich' met ons op het propagandapad begeven. Dit heeft geweldige resultaten
gehad en wij :ûjo thans in de gelegenheid onze lezers
mede te delen, dat reeds 900 nieuwe abonné's zijn genoteerd.
De prijswinnaars voor de laatste 300 abonné's zijn:
voor de 700ste: Mevrouw G. Blom-Huisman,
Aalsmeerplein 5 II, Amsterdam.
voor de 800ste: L. Duyst,
Spinstraat 5, Spakenburg.
voor de 900ste: M. W. Enserink, ,.De Huuroe", Almen.
Zij ontvangen dus ieder een geldprijs van f 10.-.
De toezending van gratis proefnummers wordt met
lngan~ :,7an de tweede week van Juni gestaakt en tot
7 Jum 1s er nog gelegenheid voor de propagandisten
de laatste oogst binnen te halen. Hiermee moeten
we de duizend halen.
~Is de duizendste abouné wordt geboekt, dan !s ons
ideaal bereikt.
Daarvoor wordt voor het laatst op aller medewerking
een beroep gedaan.
De laatste loodjes wegen het zwaarst, maar ook de
zwaarste opdracht kan door hen, die tot de LO en
KP hebben behoord, worden uitgevoerd.
Dat heeft de oorlogstijd wel geleerd.
Wij roepen onze lezers dus op voor de laatste slag.
Zal deze worden gewonnen?
Het is thans nog een vraag.
Aan onze medewerkers het antwoord!
In plaats van f 10.- loven wij voor de duizendste
abonné een prijs van f 25.- uit.
In ons volgend nummer hopen wlj alle prijzen bekend
te maken.

TRAM-TRAMMELANT IN AMST.ERDJ\M.
Een trom 1chuift de Utrecbtsestraat uit, het Pt~
detiksplein op en stopt, om niet mtu op gang te
komen.

Er drommen

mensen samen

op bd pldn,

waot de condocteur van de bijwagen hc:tft een ft.ef"
Ug twistge•pcck mtt een bttr, dit nitt legaal I•
opgestapt, d.w.z. op t.en ogenblik. toen de team
oog niet tot >tllstand was gekomen. HIJ eist. dat
de man onmiddellijk de wagen :al verlat~n. betget11
de:u. wtrgut.
De conducteur tuurt over btt pltin. ontdekt ergens
het unîform van e,e,n _politieman u stevent erop af.
lntu'1en fa ten twtedt: tr-am acbtt.t de et,:$tt tot
stiltt.a.nd gekomen.
De politieman vudwiJnt mt:t vetl moeite In btt
btnntnste van de tram, waar de delinquent tussea
de mas.sa gemetn1d zit.
En dan begint de politlemu een gesprek met hem,
Ben derde tram koo,t tot stilstand op haar lj:«ec
baan.
Het guprek duurt vrij lang. Blijkbaar scbriJ!t de
agent etn bon uit. Maar eindelijk komt tr beweging
in dt: samengepakte menstr,kJu.wen ln de W1'gtn.
Ben man met eeo rood hoofd "" beh,ge ato,bewe•
gangen. wringt zich naar de uitgang. duwt Itdt:teen
boos Oltt zijn tl1tbogen op:?.ij. schiet over de
vluchthe.uveJ, verdwijnt haast onder ee.n •ootbij•
kornt'ndt auto, bedenkt 2:ich dan en .koe:r,t naar de
motorwagt.n.
En terwijl de conducteur van de bljwagtn, Juist
op h<t ogenblik. dat een vierde t<am :kh In de
tij gea<:haard htdt, verlicht a!fluit, stapt de verbolgen man. nog juist op tijd. volkomen volgrns
d~ r~els. op de motorwage.n van betzdfde wag~-

shol.
De conducteur. die tt:..n koste van 20 minuten op•

onthoud. zogevaerdt, kijkt op i'n neut,
De agent vot-lt zich zwaar gi?nomen.
Dt man o.p de motorwagen voelt zkh. overw,nnaar.

De meni~tt op het plein gnulh,
Alleen de passagl~rs. dit hun trc.in tnlHffl, 1chelde-n,

Ad.
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Duitse furie in district Gulpen

île Y,J,~-1'.IUUnaetu.
Huldiging van drie conducteurs.
Dat de conducteurs van de Amsterdamse tram op zijn tijd graag
eens mogen staken is bekend; dat zij tijdens de ritten geesti_gheden weten rond te strooien als Sinterklaas pepernoten, g.eniet
een nog grotere bekendheid, maar dat zij daarnaast ook nog
verkooptalenten bezitten, een dubbel gediplomeerde verkoper
waardig, daarmee zuUen de meeste lezers niet op de hoogte
zijn, Het is over de laatstgenoemde eigenschap van dit gilde,
dat ik U iets ga vertellen.
Zoals men zal weten werden in vele delen van het land gedurende de herdenkingsweek in begin Mei, ten bate van de
Stiéhting geldinzamelingsacties gehouden. In de ene plaats deed
men het zus, in de andere zo. In Amsterdam deed men het zeer
origineel. Daar riep het districtsbestuur de hulp in van de stadstram. Er werden oranjekleurige vijfrittenkaarten gedrukt, aan de
achterzijde voorzien van enkele regels uit het welbekende gedicht van Jan H. de Groot:
Zij vielen voor de vrijheid · van het land,
voor U, voor mij, opdat wij zouden leven.
Hun vrouw en kinderen, die achterbleven,
leven in nood. Waar is Uw hand?
Het doel hiervan was, deze kaarten met een suppletie van vijftig cent per kaart door de Amsterdamse conducteurs te laten
verkopen. Elke verkochte kaart betekende dus vijftig cent voor
de Stithtingskas, afgezien nog van de goodwill, die dergelijke
acties onder het publiek weten te scheppen.
Nu zal iedereen, dte wel eens de sensatie van een hedendaags
tramritje in Amsterdam heeft meegemaakt, het met mij eens zijn,
dat een conducteur in deze tijd van een zeer sterk maaksel dient
te zijn om zijn taak naar behoren te kunnen vervullen.
Hoewel mijn persoonlijke. bewondering voor hen altijd uitga::it
naar de feilloze wijze, waarop kans wordt gezien om in een botsende en schommelende wagen toch precies daar een gaatje te
knippen waar het thuis hoort, zal een ieder zich er wel van bewust zijn, dat er meer komt kijken dan dat alleen. Want wil een
"met-zijn-tijd-en-met-zijn-tram" meegaande conducteur zijn vak
goed verstaan. dan zal hij de koelbloedigheid van een circusdompteur moeten paren aan het laadvermogen van een stuwadoor. Niemand zal het me dan ook euvel duiden, dat mijn verwachtingen omtrent het resultaat van deze tramkaartenactie llÎet
bijster hoog waren gespannen. Tenslotte zijn conducteurs ook
maar mensen, al lijken het soms ook duizend-kunstenaars.
Hoe heb ' ik mij echter misrekend! De verkoop is een formidabel
succes geworden. 74.886 suppletiekaarten werden verkocht. Een
bedrag van 35.500 gulden ging naar de Stichting, als voorlopige
afrekening. Er was één conducteur, de heer Daniels, wiens omzet 2682 kaarten bedroeg. Een ander, de heer Passchier, bracht
er 2000 aan de man, terwijl de heer Van Nie 1186 wist te
plaatsen.
Dinsdagmorgen, 27 Mei, vond ten stadhuize een eenvoudige huldiging van deze recordhouders-kaartenverkoop plaats. Wethouder Polak sprak namens het stadsbestuur en bood Drs. D.
Mulder, voorzitter van het districtsbestuur der Stichting te Amsterdam, een cheque aan ter waarde van f 33.500, zijnde de voor~
lopige afrekening. De heer Mulder dankte voor de van a!le
zijden ondervonden medewerking bij de tramactie.
De heer De Vries, hierop het woord in het bijzonder
tot de drie conducteurs richtend, reikte na een geestig
speechje de prijzen uit, t.w. resp. een "slee" van een stofzuiger,
aangeboden door de fa. Duyvene en Remmers en de fa. Blik,
een reisbiljet van de Cebuto, geldig voor twee personen, voor
een dagreis door Nederland en een passagebiljet van de KLM
voor een retourvlucht naar een der binnenlandse vliegtuigstations.
'
Bovendien werd aan de heer Daniels, namens de LO~LKP~Stichting het boekwerk "Den vijand wederstaan" aangeboden,
Daniels, die gedurende de ceremoniën stond te trantelen van
ongeduld om ook nog een woordje in het midden te brengen, bedankte tenslotte mede namens zijn twee collega's (,,omdat sij het
niet so goed kenne segge as ik") voor de eer, hun te beurt gevallen. Onder grote hilariteit van alle aanwezigen, w.o. naast de
reeds genoemden, zich bevonden de auteur Jan H. de Groot en
Ir. Wijt, onderdirecteur van de Amsterdamse tram, gaf Daniels
nog een demonstratie van de wijze, waarop hij zijn kaarten op
ljjn ?'l
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"Kijk," zei hij, ,,als de tram goed vol was, dan ging ik een eigen
gemaakt gedicht over het Stichtingswerk voordragen. Nou en
was dat gebeurd, dan was het verkopen, hè! Altijd raak!"
Hoe ver de activiteit van deze conduteurs wel ging, moge nog
blijken uit het feit, dat ze zelfs een gedeelte van hun vrije dag
opofferden om in de traditionele queu voor de distributiekantoren aan de Van Campenstraat en aan de Oosterparkstraat de
oranjekaarten aan de man te brengen.
Hulde aan deze kerels!
Met zoveel medewerking kan de Stichting de toekomst vol
vertrouwen tegemoet zien.
TOON.

~

Terwijl Nitsch en Conrad waarschijnlijk reeds
overleggen hoe zij de arrestatie van Pater Baars
het snelst en met de meeste kans van slagen kun-nen uitvoeren, overlegt Huub Hamers bij zichzelf
wat hem te doen staat. De Duitse officier, nog
steeds in burgerkleding, zal zijn provocateursrol
ook nu nog spelen en Huuh zal hem daarbij moe-ten assisteren. Weigert Huub de rol. die de SD
hem heeft toegedacht, te spelen, dan is de kans,
dat Pater Baars zal kunnen ontkomen, zeer ge-ring. De school, waar hij retraite geeft, zal
~10ogstwaarschijnlijk door de SD worden omsin-geld en dan is er geen enkele uitweg meer. Huub
ziet zich geplaatst voor hetzelfde geval als Paul:
De SD elke medewerking weigeren - welke
préssie ook zou worden uitgeoefend - en daar-door bijna zeker zijn van de afloop öf de geëiste
medewerking verlenen om te trachten het slacht-offer nog bijtijds te waarschuwen, hoe luttel de
mogelijkheden ook zijn. Huub besluit tot het laat-ste.
In Haanrade gearriveerd, gaat Huub met de ver-rader naar de rector van de school, waar hij zo luidt zijn opdracht - naar "Jacques" moet vra-- ·
gen. Dit optreden va,n twee mannen in burger
kan onmogelijk argwaan wekken, terwijl ook bij
Pater Baars de gedachte aan verraad niet zal op-1<omen. Hij kent beiden en hij weet in welke om-standigheden de Duitse officier verkeert. Het is
;·olkomen logisch, dat Huub met de nieuwe on-derduiker nog even bij hem komt om het een en
af te ~r-rr>1<:en, al staat het waarschijnlijk
niet in het programma.
Als Huub bij de rector aanbelt, wordt hem open-gedaan door de dienstbode. Hij vraagt haar naar
Pater Jacques, die zij onder deze naam niet kent
en daarom gaat zij de rector zelf roepen. Onder-tussen knipoogt Huub enkele malen tegen haar
en probeert haar aandacht te vestigen op de
verrader, die naast hem staat. Uit één van zijn
gevangenisbrieven blijkt, dat Huub zelf er zeker
van was, dat deze dienstbode de situatie begreep.
Zij haalt de rector en deze gaat met Huub, voor-op naar het schoolgebouw, -dat naast de kerk is
gelegen.
De verrader volgt de beide mannen.
Huub ziet kans de rector tot twee maal toe te
waarschuwen, dat hij ervoor moet zorgen, dat
Pater Baars wegkomt. De rector verstaat en begrijpt dit, want bij de school verzoekt hij Huub en
de verrader aan de deur te wachten, dan zal hij
de Pater wel even gaan roepen.
Hij gaat alleen naar boven. De beide anderen
wachten......
}
Nu is er een kans, nu móet de ~ector Pater Baars
onmiddellijk waarschuwen, zod_a t deze kan vluch-ten. Elke minuut, die de rector langer wegblijft,
betekent een vergroting van de voorsprong.
Nitsch en Conrad, deze keer verliezen jullie! Je
kunt onze mensen gevangen ·nemen, je kunf ze
dwingen om ten dienste van jullie een rol te spe-len, maar als zij dit doen, weest dan voorzichtig!
Hier zal zich de stommiteit van een dergelijk han-<lelen demonstreren!
Dan de ontgoocheling. Pater Baars komt toch, al"
Ie waarschuwi_ngen ten spijt. Wat is er gebeurd?
Heeft de rector zijn waarschuwingen niet begre-pen? Of heeft Pater Baars de school en de rector
niet in gevaar willen brengen? Hoe het ook zij;
deze onverwachte situatie eist een snel en vast-besloten optreden.
Onmiddellijk fluistert Huub Pater Baars toe:
,,Verraad!'' Beiden storten zich op de Duitser.
Deze valt. Schreeuwt. Nitsch en Conrad zijn op
•
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hun post. Direct komt er assistentie van de an-dere SD--ers en het spel is uit. Verloren..... .
Vier mannen voert de SD als kostbare buit naar
Maastricht: Paul, Huub Hamers, Sjeng Bisschof
en Pater Baars. In het gebouw van de SD vindt
onmiddellijk een verhoor plaats.
Het eerste slachtoffer is Pater Baars, die, als
hij terugkomt, Huub toefluistert: ,.Ze weten alles,
namen plus adressen. Van wie ze dit alles heb-hen, weet ik niet''-.
Een raadsel, dat misschien nooit opgelost zal wor-<len, want wat de SD weet is veel meer, dan zij
redelijkerwijs kunnen weten na het verraad van
de officier. Dat zij bekend zijn met de namen van
hen, die rechtstreeks bij dit geval betrokken zijn,
;g volkomen te begrijpen. De naam van Pater
Baars was zelfs eerder aan hen bekend, n.l. na de
arrestatie in Weert op 21 Juni. De SD blijkt
echter meer tè weten. De eerste vraag, die zij
Huub stellen is: .,Ken je Coenen? Waar is hij?"
Huub z~gt, dat hij niet weet, waar de genoemde
is; vermoedelijk ondergedoken, want hij is al een
maand uit Simpelveld verdwenen. Op de vraag
of hij nog andere leden van de organisatie kent,
antwoordt Huub ontkennend. Dan worden hem
alle namen en adressen voorgelezen ......
Wat is er intussen gebeurd?
Na de arrestaties in Weert juist een maand te-voren, waar zoveel belangrijk LO--ers de mof in
handen vielen - onder meer de districtsleider
van het district Gulpen - .was er eind Juni of
begin Juli een vergadering geweest in het keldertje van een bierbrouwerij te Wijlré. Hier werd het
gehele district gereorganiseerd, de rayons· afge-bakend, rayonleiders bekend, schuilnamen veranderd, kortom, alles werd opnieuw op poten gezet. Sjeng Coenen uit Simpelveld werd districts"
leider.
•
Op hetzelfde ogenblik, dat de slagen in Wittem
en Haanrade vallen, is de SD reeds in Simpel-
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Beiden storten zich op- de Duitser.
veld om Sjeng Coenen te arresteren. Als door een
wonder wordt dit voorkomen, dank zij zijn stief"
moeder, die het dienstmeisje uitstuurt om Sjeng,
die op weg is naar huis, bijtijds op te vangep. en
te waarschuwen. Op een afstand slaat Sjeng het
gedoe gade. Als de SD wegrijdt, meent hij, dat
alles veilig is en hij wil het huis binnengaan. Er
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de het gehele district uit elkaar te rafelen? Mis"
schien zal niemand het ooit weten. Misschien is
dit één van de vele mysteries, die in de geschie,..
denis van het verzet voorkomen en die nooit
opgehelderd zullen worden ..... .

en dez e
rubriek in het lJolgend nummer.

\1BURG
II
is echter één SD-er achtergebleven en weer kan
het dienstmeisje net op tijd waarschuwen.
· Sjeng begeeft zich hierop naar Schin op Geul,
waar hij de districtsleiders van Roermond en
Maastricht zal treffen. Met h~n zal hij een bespreking houden in Wijlré ten huize van Jan van
Houtem, het plaatselijk duikhoofd. Deze laatste is
zelf niet aanwezig, daar hij als automonteur in
Maastricht werkt.
De SD, die als een ·zwerm sprinkhanen over het
district Gulpen is uitgezwermd, is ook hier ?Ctief.
Kapelaan Penders uit Gulpen is reeds gearres,..
teerd en in Wijlré weet Kapelaan Frank, in het
zicht van de wagen der SD: nog juist te ontko,..
men.
Sjeng Coenen verlaat Wijlré met een doos revolvers achter op de fiets. De zwerftocht wordt
v:_oortgezet ..... .
Om zeven uur in de avond is hij bij een mede,..
werker in Wahnwiller.
Om acht uur wordt ook deze gearresteerd ...... .
Ver der gaat de jacht. In het district Gulpen woedt
de Duitse furie!
In V aais hebben ze op twee adressen geen suc,..
ces gehad, maar na de arrestatie in W ahnwiller
gaat het terug naar Vaals om deze adressen nogmaals te bewerken. Ook deze keer vinden zij niet
wat zij zoeken. Dit voert de razernij naar een
hoog.t epunt. Ze weten dat hun prooi, een geestelijke, niet ver weg kàn zijn en ze hebben gelijk,
want de kapelaan zit toevallig in het huis ernaast en ziet alles rustig aan. Tegenover de va,..
der van de kapelaan doen de SD--ers zich voor
als illegale werkers. Ze spreken zelfs dialect. Dat
verhindert echter niet, dat na het herhaald be,..
zoek argwaan rijst. De kapelaan ontsnapt, maar
de SD neemt twee mensen, die zij er - volkomen
ten onrechte - van verdenken, de kapelaan te
hebben gewaarschuwd, mee naar Maastricht. Eén
van hen wordt bij het verhoor bewusteloos ge...
slagen. Zelfs de twee daaropvolgende dagen
moet hij zich bij de SD melden. Elke keer wordt
hij bewusteloos geslagen, maar iemand, die niets
_weet kan onmogelijk iets vertellen ..... .
Ondertussen rolt de lawine verder:
Een zwager van pater Baars, die zijn huis openstelde voor het houden van een gewestelijke vergadering, kan niet meer ontkomen.
Emile Merckelbach, familielid van Paul, die door
laatstgenoemde contact heeft met het verzet en
in wiens huis ook een gewestelijke vergadering
is gehouden, wordt samen met zijn broer Mathieu
gearresteerd. Bij het verhoor neemt hij echter al,..
Ie schuld op zich en weet zodoende te bewerkstelligen, dat Mathieu weer op vrije voeten wordt
gesteld.
Kapelaan Hou ben uit Epen wordt gearresteerd ...
De gehde dag reeds worden pogingen gedaan
om Jan van Houtem te waarschuwen. Na de
vergadering, die Sjeng Coenen in het huis van
Jan te \Vijlré zou hebben en na het SD--bezoek
aan die plaats, is het daar niet meer veilig. Alle
pogingen om een waarschuwing te zenden naar
Maastricht, waar Jan als monteur in een garage
werkt, mislukken door toevallige omstandighe-den. Om vijf uur 's middags wordt hij in Maas,..
tricht gearresteerd......
·
Zo komt er een eind aan deze donkere dag in de
geschiedenis van het district Gulpen.

Wie pleegde het verraad? Wat betreft de arres,..
tatie van Paul, Sjeng Bisschof, Huub Hamers en
Pater Baars is het geen probleem. Maar wie gaf
Nitsch · de draad in handen, die hem in staat stel...

Piet Hein betekent voor ons: zilvervloot, De Ruy...
ter: een blauwgeruite kiel, wat zal het verzet
voor de na ons komende geslachten betekenen?
Een vaag begrip van revolvers en distributiekan,..
toren, fantastische, in de loop van de jaren braaf
opgesmukte bravourstukjes?
Voor het allergrootste deel der mensen gaat in
de geschiedenis veel, zo niet alles verloren. Wat
misschien nog in de herinnering blijft bestaan is
eeH serie sprekende, maar onsamenhangend~ feiten.
Schrijvers, dichters, paedagogen en staatslieden,
gij allen, die door de macht van Uw woord invloed uitoefent op ons volk, weet, dat dit volk
over honderd jaar niet meer vraagt of er in A.
vijf of twintigduizend bonkaarten gekraakt zijn,
àat het alleen uit beleefdheid naar U zal luisteren
als gij hun vertelt, dat de provocateur Jansen niet
op 14 - zoals steeds is aangenomen - maar op
15 Februari werd geliquideerd. Het .historisch
juiste, maar o zo dorre, kan hen niet beroeren,
zal hoogstens van belang zijn voor de geschied-schrijver zelf. Het volk , over honderd jaar zal
genoeg hebben aan de problemen van zijn eigen
tijd.
Zij zullen slechts langs één weg te bereiken zijn.
De ontroering, sprekend- uit Uw werk, kan allen
·
verrijken.
Voor het district Gt1lpen zal de bovenstaande ge.- ·
schiedenis blijven staan in het kader van alle
grote en kleine gebeurtenissen. Zij , die het hebben
meegemaakt, zullen zich bepaalde details haar,..
scherp blijven herinneren, maar voor ons en die
na ons komen ligt het enige contact in de grootheid der worsteling en bovenal de kracht, die
1aaruit spreekt. Nooit is het verzet feller en vol-komen er geweest dan in zulke dagen.
Want boven de klagende melodie der gebeurte-nissen, de rouw om d~ doden, de ontzaggelijke
desillusies na de bevrijding, schalt in het koper
de overtuiging, die zich niet laat verdrukken, zelfs
al zou een bezetting twintig in plaats van vijf
jaren duren. ,.De Vrij heid is op mars en niets
kan haar tegenhouden" hield radio Oranje ons
keer op keer voor. Zullen de volgende generaties
de les der geschiedenis zo opgediend krijgen, dat
zij daaruit het verschil in wezen kunnen leren
tussen het horst--wessellied en de liederen, waarmee de onzen hun laatste gang gingen, het eerste
getuigend van de macht des doods, de laatste van
de macht des levens.
Tien man vielen op de 21 e Juli in handen
van de SD ......
Drie ervan keerden na een lange lijdensweg
terug uit de kampen ......
De anderen gaven hun leven ......
Enkele maanden later sneuvelde -ook Sjeng
Coenen.
Daarover een volgend maal.
KEES.
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EEN
SCHENKING
De Amerikanen hebben ons land een
astronomisch bedrag geschonken. 't
Is zo groot, dat ik van verbazing niet
heb kunnen constateren, hoeveel het
precies was. Maar 't is in de buurt
van de drie kwart milliard gulden,
een derde dus van onze staatsschuld.
Nu zijn er mensen, die beweren, dat
dit niet toevallig samenviel met de
duidelijke taal van onze regering inzake de republiek. Maar de minister
vertelt ons, dat wij dit bedrag gekregen heben voor onze medewerking aan de oorlog, voor onze mili·
taire strijd hier en in Indië, en voor
ons verzet.
't Zal allebei wel waar zijn. En waarom ook nie~? De mensen hebben de
neiging alles eenvoudiger te maken,
dan 't is, omdat ze iets óf wit óf
zwart willen noemen. Dan kun je er
n.l. beter vóór of tegen zijn en liefst
tegen. Zo ontstaan de caricaturen.
Maar ik houd het er in dit geval
voor, dat 't beide wel waar zal zijn.
Er zijn lieden, die voor dit geschenk
niet dankbaar zijn. De Amerikanen
zijn zo rijk, dat 't hen niets doet, óf:
ze moeten hun geld toch kwijt, want
als ze het alleen hebben, hebben ze
er niets aan, óf: wij hebben er r echt
op, want we hebben ervoor gevochten.
Toch wilde ik maar eens een keer
erg eenvouq.ig dankbaar ziJn, dank"
baar heel concreet, als Nederlander
aan de Amerikaanse regering. Zij
heeft met een royaal gebaar een
grote stap gedaan om ons uit onze
moeilijkheden te helpen. Of ze daar"'
toe verplicht is, is onze za.ak niet,
maar haar zaak. Ze had, om welke
reden dan ook, deze gift achterwege
kunnen laten, en nu ze dat niet gedaan heeft, ben ik dankbaar. Ik geloof trouwens, dat we weer moeten
leren dankbaar te zijn, dankbaar
voor een gift van 'iemand, die het gemakkelijk kan missen, dankbaar
voor een gift van iemand, die verplichtingen aan ons heeft.
Zij, die deze dankbaarheid hebben
willen afschaffen, hebben de aroma
van het leven weggenomen. Nu begint alles zuur te ruiken.
Maar om tot de zaak zelye__J;e komen,
de motivering van de Amerikanen
geeft de verzetsmensen in het bijzonder reden om dankbaar te zijn.
Zij hebben dus ook in dat opzicht
hun bijdrage geleverd .voor het herstel van ons volk. De Amerikanen
achten ons verzet als bijdrage in de
strijd, zo hoog, dat zij deze schenking willen zien, als de voldoening
van een ereschuld aan ons volk.
Zo is het van hun kant gezien gaaf,
ook als er andere motieven bij zouden komen, zo bewaren zij stijl in
het geven. Tonen wij nu stijl in het
ontvangen, door een dankbaarheid
zonder critiek en zonder zure gezichten.
En laat onze regering, ziende op een
royaal gebaar van de Amerikaanse
regering mede in verband met het
verzet, op royale wijze steun -verlenen aan de slachtoffers van dat verzet, door een herziening van het ontwerp van wet op het rijkspensioen
voor verzetsslachtoffers.
H. v. R.
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an één onzer abonné's, Mevrouw de Weduwe
A. E. Dozy-Desguio, ontvingen wij een tiental
getekende portretten, die haar man tijdens zijll
gevangenschap in Vught, welke duurde van Mei 1943Januari 19H, gemaakt heeft. Na zijn bevrijdi11g uit
Vught. heeft hij deze mee naar buiten kunnen smokkelen.

Hoewel op de portretten geen namen vermeld waren, heeft hij de meeste ervan achterhdald en naar de
betreffende famil,ies toegezonden.
Van de hierondèr afgebeelde portretten kon hij zich
·
echter de namen niet meer herinneren.
Nu de heer Dozy zelf niet meer in leven is, besloot
Mevrouw Dozy-Desguin deze tekeningen af te staan

'
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Gegevens, die Mevrouw A. E. Dozy-Desguin bekend
waren:
1. ................. .
2. Verschillende mensen hebben deze herkend, maar
kunnen geen naam noemen. Men denkt wel. dat
het een dominê was.

'
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4

s

7

8

9

10

3.................. .
4. No. 1838?
5. Jongen, 17 jaar, uit R'dam, gearresteerd in verband met een jodenzaak.
6.................. .
7.................. .

DE STl JKEL- G ROE P
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Evt. correspondentie te richten aan ons Redactie•
bureau, Nicolaas Witsenstraat 21. Amsterdam-C.

2

Men verzoekt ons het volgende op te nemen:

r zijn véél gedenkdagen tegenwoordig; ook
deze dag is er één.
Op deze dag n.l., 's morgens héél vroeg, gaven
32 Nederlanders, jonge mannen· en mannen van middelbétre leeftijd, bun leven voor hun Vaderland en
voor hun Koningin.
Reeds in Maart en April 1941 werden zij met nog
15 anderen, hoofdzakelijk in Den Haag, Amsterdam
en de Zaanstreek, door de Gestapo gearresteerd, verdacht van spionnage.
·
Deze groep, later bekend als de groep "Stijkel", had
spionnagewerk verricht voor de organisatie-Westerveld. Zij hebben daarmede pioniersarbeid verricht,
want zij werkten in een tijd, waarin zij geen ruggestcun hadden van een grote organisatie. Er bestonden
nog geen valse persoonsbewijzen, geen onderduikadressen; toen niemand nog ervaring had van verzetswerk, hebben zij gedaan wat zij konden om belangrijke militaire gegevens te verzamel.en en naar
Engeland over te brengen. Zij hebben meer dan eens
resultaat van hun • werk gezien, maar zij werden
·helaas te vroeg gearresteerd.
Het waren 43 mannen en 4 vrouwen, welke na een
jaar in Scheveningen te hebben gezeten, werden overgebracht naar Berlijn om te verschijnen voor het
Oberreichskriegsgericht.
Van deze 47 goede Nederlanders zijn 40 ter dood
veroordeeld (39 mannen en 1 vrouw) en dat zonder
dat er behoorlijke bewijzen voor hun schuld aanwezig waren. Het proces was een aanfluiting. De
overigen kregen lichtere straffen.
Bijna 2½ jaar zaten de ter dood veroordeelden en
wachtten ongeveer 10 maanden op de voltrekking
van het reeds gewezen vonnis, al die tijd zonder iets
te doen te hebben.
Van deze 40 stierf één man voor het vonnis ten uitvoer werd gelegd; van 6 werd het vonnis veranderd
in tuchthuisstraf. Eén jonge man, die wegens t.b.c. in
het ziekenhuis werd verpleegd, kwam einde Mei in
de gevangenis terug, hij meende als genezen te zijn
ontslagen; maar op 3 Juni werd h'em, als behorende
tot de 32 slachtoffers, met alle anderen aangezegd,
dat gttn gratie was verleend. het vonnis rechtskrachtig was geworden en morgen ten uitvoer zou
worden gelegd.
Twee en dertig zijn de ie Juni, ·s morgens, na zich
te hebben voorbereid op het einde, naar Tegel bij
Berlijn gebracht en daar doodgeschoten.
De Duitse gevangenispredikant, die hen tot het laatste ogenblik bijstond. heeft verteld, dat zelfs de
Duitse bewakers eerbied hadden voor de waardige

aan degenen, die in één er van een bekende mocht
zien.
Zij hoopt op deze wijze de nabestaanden oog een
:<:ostbare herinnering te geven.

(

8. Schagen. No. 8367, blok 15.
9. Politieman uit de Ploeg Grote Gast (de hele ploeg
is gearresteerd).
10. No. 5843 - volgens kleding (overall) een gijzelaar.

J. Naber
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houding van deze Nederlanders.
"Het moet een groot Volk geweest zijn, dat zulke
mensen voortbrengt", heeft hij gezegd.
De mannen hebben rustig en beheerst, waardig zoals
zij voor hun land hebben gewerkt, hun einde tegemoet
gezien.
Wachtende op hun beurt (zij zijn allen met vijf cq,jnuten tussenpoos opgeroepen voor hun laatste gang)
hebben zij tezamen het "Wilhelmus" gezongen en
,,Een vaste burcht is onze God".
, Bijna allen weigerden zij te worden geblinddoekt, fier
rechtop, zoals een Nèderlander van de oude stempel
betaamt, hebben zij de dood tegemoet gezien. Zij zijn,
zoals één schreef. er trots op geweest, hun leven te
kunnen geven voor een goede en grote zaak. Zij waren ervan overtuigd, dat hun Vaderland weer zou
worden opgenoinen in de rij der vrije Volkeren, dat
hun Koningin terug zou keren in Haar land.
Zij zijn in dat vertrouwen niet beschaamd.
Uit meegesmokkelde brieven, uit meegegeven boodschappen is duidelijk gebleken, dat deze mannen allen
- ook zij. die niet de kogel kregen - zich volkomen
bewust waren van het gevaar, dat zij bij hun werk
liepen; dat zij de consequenties moedig wensten te
aanvaarden, dat zij werden doodgeschoten, omdat zij
van hun land hielden, er voor werkten en er voor
wisten te sterven.
De enige ter dood veroordeelde vrouw kreeg in de
gevangenis het bericht van de executie van haar
echtgenoot en al de andere mannen; aan haar werd
het vonnis niet voltrokken, doch zij kreeg óók geen
gratie.
Zevenenveertig zijn er uit Nederland weggevoerd; 4
zijn er teruggekeerd, o.i. 3 vrouwen en 1 jonge man,
Aan de anderen moeten wij denken als aan soldaten,
die voor de toekomst van hun land zijn gesneuveld.
De overlevenden legt dat verplichtingen op. Zij zul~
Jen niet voor niets hun leven hebben geofferd.
Dáárom is het goed gedenkdagen te houden voor
deze en voor onze andere doden.
De namen van hen die gesneuveld zijn:
B. H. Bloembergen
J. F. Helmers
Overste J. P. Bolten
W. A. Helmers
B. Davidson
Mr. M. Hes
Corn. Drupsteen
M. Hoek
H. Ero
E. Honig
R. E. Gostelie
P. H. de Jong
J. Groot
P. de Koning
Luitenant C. J. Gude
J. A. Lotgerlng
C. J. M. van der Mare!
Gen.-Maj. H. D. S.
Hasselman J. Neuteboom

D. de Vries
A. van der Plas
J. J. F. de Vries
W. van der Plas
J, G. Vrolijk
P. Smit
W. Wagenaar Jr.
Luit. C. J. L. Wolzak
H. G. Stoppendaal
H. P. C. Zanen.
Drs. A. J. Stljkel
J. C. Thomas
Zij, die in concentratiekampen, gevangenissen, of op
andere, vaak onbekende wijze om het leven kwamen
en dus niet terugkeerden, zijn:
H. Kuipers
Jhr. J. C. Baud
Mevr. L. U. Ero-ChambonJ, J. Moret Jr.
P. Mulder
Ir. A. van den Honert
J. van Hinte
J. R. Rcnkema
C. A. Jelier
A. W. K. Tamson
Nico Wagenaar
De vier, die terugk~amen, n.l. fr. H. Glazenbur:g. •
Mej. M. van Deth. Mevr. W. van Hlnte-De Bruin
en Mevr. R. Lotger:ing-Hillebr:and, vragen hun land•
genoten te bedenken, hoevelen er vielèn en wáárom
zij allen bereid waren hun leven te offeren; n.l. tot
heil van hun Vaderland.
Zij, die getuige mochten zijn van de overwinning der
wapenen, hebben de plicht verder te werken aan de
overwinning van de geest. Uit eerbied voor deze en
alle andere doden.
Uit Berlijn is bericht ontvangen, dat de stoffelijke overschotten der 32 personen dezer dagen vanuit de Russische sector naar de Franse sector zullen worden ge~
transporteerd en binnen enkele weken in Nederland
kunnen worden verwacht.
Het ligt in de bedoeling, dat deze stoffelijke overschotten zullen worden bijgezet ia een ere-graf op "Westduin" (Ockenburg), dat door het gemeentebestuur van
's-Gravenhage tot dat doel is beschikbaar gesteld. Mea
overweegt een herdenkingsdienst in de Grote Kerk.
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IN MEMORIAM
Hubertus Petrus Hermanus
Houben.
Geboren 9 Juli 1915.
Tot Priester 9e1vijd te Roermond 21 Maart '42.
Sinds September 1942 Kapelaan te Epen.
Overleden te Ludwigslust 19 Mei 1945, voorzien van de H.H. Sacramenten.
Ook Kapelaan Houben behoorde bij degenen,
die op L I Juli 1944 in het distnct Gulpen werden gearresteerd. Hij vormde het e(>rSte contactpunt en· daardoor ligt het beginpunt van de LO
in het district Gulpen· bij hem. Hij was een onvermoeid ijveraar voor de belangen van de
onderduikers, waarvan er één door de SD-beulen in Epen werd neergeschoten en ter plaatse door Kapelaan Houben van de laatste H.H.
Sacramenten voorzien, ofschoon de SD hem dit wilde beletten.
N_a zijn arrestatie werd hij vervoerd naar de strafgevangenis in Maastncht. Op 1 Augustus werd de gehele groep overgebracht naar Vught.
Het is een tragische bijzonderheid om te weten, dat hij in de gevangenis
te Maastricht zijn eigen "Entlassungsbefehl" voor zich heeft zien liggen.
Het was ongelukkigerwijs nog niet ondertekend, doch uit de verhoren
was ni~t gPhleken. dat hij actief aan het verzet had deelgenomen. De oorzaak hiervan was, dat enkele van zijn medewerkers ontkenden ook maar
iets van illegale werkzaamheden door Kapelaan Houben af te weten.
De dag nadat hij het nog niet getekende bewijs van ontslag zag liggen,
werd de gehele groep overgebracht naar Vught.
In de bun~~'. was hij tijdens de geheime godsdienstoefeningen (de zgn.
"houten mis ) steeds de zanger, daar hij een pracht stem had. Hij was
gedurende de gehele kampperiode de steeds opgeruimde, maar tevens
onvermoeide werker voor het zielenheil van zijn vrienden.
Zijn nauwgezette plichtsbetrachting, die hem er toe bracht zijn vrijheid
en leven ten offer te brengen voor .het welzijn van zijn mensen, dreef hem
ook rusteloos voort in het kamp om te helpen en goed te doen, waar dit
mogelijk was. Dit optreden maakte hem tot aller vriend. Zijn fiere levens},onrlin~ hPPft vPlrn hPzield Pn in tijden van beproeving nieuwe levensmoed gegeven.
Typerend voor zijn bezorgdheid voor het geestelijk welzijn voor zijn kameraden was zeer zeker het feit, dat toen allen op transport werden gesteld
naar Neuengamme, behalve de ouden en de priesters, hij - 't toeval wilde
dat op zijn registratiekaart door een schrijffout als zijn beroep vermeld
stond Fahrer in plaats van Pfarrer - zich geen ogenblik bedacht en niet
met de andere priesters meeging naar het zgn. Diplomatenblock in Sachsenhausen, maar met de anderen meeging als geestelijk raadsman. Helaas
werd_ hij In Ne1.14'ngamme reeds spoedig van de anderen gescheiden.
Tot ID hart en nieren, ja tot in zijn dood was hij "priester-vriend". In
zijn standplaats als Kapelaan, n.l. te Epen, blijft zijn nagedachtenis in
grote ere door een gedenksteen in de Kerk en de Kapelaan Houbenstruat.

Leon Marie Hubert Penders.
Geboren te Voerendaal 1 Juli 1914.
O11erleden April 1945 in Belsen.

Leo, zoals hij door zijn medewerkers in de LO
werd genoemd, werd 2 April 1938 tot priester
gewijd. In Septel!lhPr van dat jaar werd 'hij
benoemd als leraar aan het Bisschoppelijk College te Roermond, terwijl hij in 1939 als Kapelaan zijn standplaats in Gulpen vond. In deze
laatste werkkring hebben zijn parochianen en vrienden hem leren kennen
als een hard. en onvermoeid werker voor het Godsrijk en de zielen. evenals Kapelaan Houben v.an een niet te breken wilskracht en heilig idealisme.
Zijn omvangrijk ambtelijk werk en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden hebben hem niet kunnen weerhouden om in de bezettingstijd een
groot aandeel te nemen in de verzetsstrijd.
Door zijn sterke geest en ijzeren wilskracht heeft hij in die verschrikkelijke
bezettingstijd schier onoverkomelijke moeilijkheden weten te overwinnen
en op het brede terrein van de illegaliteit prachtdaden verricht, die hem
in zijn streek de naom van "vader der onderdoiker!;" .deden verwerven.
Maar ook hij werd het slachtoffer van Nitsch op de 21e Juli 1944.
Via Maastricht werd hij met de anderen naar de bunker in Vught vervoerd. Zijn hele fierheid sprak uit zijn kalmte en waardigheid en vooral
uit zijn gezegde in de bunker: ..Och, waarom zou ik treuren. AJs ik niet
in een gevangenis der Duitsers gezeten zou hebben, zou ik mij na de
bezetting schamen om de · preekstoel te beklimmen."
Talloos waren dan ook de korte preekjes, die hij in het geheim gehouden
beeft. Met een betrekkelijk tenger lichaam heeft hij met de hem toegemeten kracht en levensjaren gewoekerd.
Uit zijn grote geloofskracht leefde en werkte deze nobele figuur.
In het district Gulpen was hij de onmisbare raadsman op iedere vergadering, die waakte tegen al te onbezonnen daden en steeds met over;
kg te werk ging.
Van Vught uit werd hij op transport gesteld naar Oranienburg en vervolgens naar Belsen.
In de strijd tegen de machtigste vijand, die ooit de Kerk belaagde is hij
gevallen, gevallen ook als strijder voor zijn Vaderland.
Hij beeft de _bevrijding nog mogen zien. In April 1945 stierf hij tengevolge van de doorgestane ellende en ontberingen in Belsen, voorzien
van de laatste H.H. Sacramenten.

HUUB.

HUUB.

Jan Mathias Wiflem Bisschof
(Sjeng)
Geboren 24 Augustus 1922 te Simpelveld.
Overleden 23 April 1945 in Buchenwald.

Sjeng was een van die stille werkers, waarvan
bijna niemand, uitge.zonderd natuurlijk zijn
naaste medewerkers, wist, dat ook hij zijn beste
krachten gaf aan de strijd voor de vrijheid.
Hij was geen functionaris van de LO, maar
..
.. steeds was hij bereid hulp te verlenen bij transporten en dergehike. ffiJ deed dit werk echter zo in stilte, dat de meesten
verrast vvaren, toen zij naar aanleiding van zijn arrestatie vernamen dat
ook hij illegaal werkte.
'
Hij was een van de eersten, die op 21 Juli 1944 bij h'et verraad van
Wittem werden gearresteerd.
Via Maastricht werd hij naar Vught gebracht en vandaar naar Oraniënburg. Vervolgens werd hij op transport gesteld naar Buchenwald.
Daar belee_fde hij de bevrijding, maar volgens een officieel bericht is hij
op 23 April 1945, tengevolge van uitputting, overleden.
Een figuur, die niet opviel, daar hij zijn eigen daden en verdiensten niet
naar voren sc~~f. maar een werker, waar men op kon rekenen. Bij zijn
vrienden zal h11 steeds in, herinnering blijven om zijn sympathiek karakter
en zijn vastberadenheid.

Emile Antonius Hubertus Maria
Merckefbach.
Geboren 15 Maart 1898 te Wittem.
Overleden 15 Januari 1945 te Neuen9am111e.

Eigenlijk was de heer Merckelbach geèn dirèct
medewerker van de LO. Hij werd op 21 Juli
1944 gearresteerd, samen met . zijn broer Mathieu, omdat in zijn huis een gewestelijke vergadering van de LO was gehouden. Bij het
verhoor nam hij alle schuld op zich, waarmee
bereikt werd, dat zijn broer reeds in Maastricht op vrije voeten werd gesteld.
Overgebracht naar Vught brak hij daar zijn pols door een val. Merkwaardig voor zijn houding in het kamp was zijn buitengewone goede
moed en humeur.
Op 6 September werd hij met zijn vrienden op transport gesteld naar
Sachsenhausen, waar zij op 8 September aankwamen.
Op 9 September werden de gevangenen te voet overgebracht naar de
Heinkelfabrieken, waar zij in quarantaiae kwamen. Dit transport, dat
voor het grootste gedeelte in looppas afgelegd moest worden, was voor
de heer Merckelbach een buitengewone beproeving. Doch ook hier kwam
hij doorheen.
Ongeveer half October volgde de overbrenging naar Neueogamme, waar
hij al spoedig moest worden opgenomen in het Krankenrevler.
Door toedoen van één zijner vrienden heeft hij nog het geluk mogen sma;
ken een Frans priester aan zijn krib te hebben, die hem in die verschrikkelijke ogenblikken de H. Absolutie gegeven beeft.

HUUB.
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8, Gronln1en

BBLBVEN ISSBN MET DE COMP. 2 (H. Dz).
Toen de: Duitse.ra na de capitulatie vtrtrokkto uit het Noord"
Oosten van dt prov. Groningen. litttn :zij vele mLlitait-e çoe:--dt-rtn acbttr, waarvan nogal veel op onftchtmahge wijze in het
bezit kwam van diverse ptuone.n. Er onutond al .1poedig een
handel in kleding. wapens enz. welkt zodanige afmetingen aan"
nam, dat hot nodig geacht werd in le grijpen. De com.p. kreeg
bier opdracht voor, mei het gevolg, dat op vuscbillende data
huiszoekingen vuricht moesttri worden. Due vonden plaats te
Dell:iji (2 maal). Farmsum, Wolteuum, Zoutkamp en Nan•
su.111. Met auto', werd de comp. naar genoemde pia~tsen ge.dirigttrd. Op de plaats aangtkomtn wos tr altijd al direct
belangsttl11ng vao de nieuwsgienge bevolking. Er werden pa•
t.rouilles gevormd, die de atraten afutten en hui:.tn doo.rzocbten. De opdracht aan ieder was om :o correct mogelijk op te
t.rtdt.11 en daarom werd dan ook niet =o maar ieder huîs over...
rompeld. Eust werd de bewoner gevraagd of bij militaire
goederen In huis had." Klonk htt antwoord bevutigtnd. dan
wtrd venocht deze 9oedecen ar te geven. hetgeen steeds zon ...
der moeite gesch.iedde, waarna de vraag kwam: •• Heeft U nu
wcrkel~k niets meer?'• Was ook d.1t in orde dan wtrd ge... vraagd of de woning doortocht mocht worden. Een heel enkele
maal w~cd hiertegen be1waar gemankt, maar dat was dan
metst•I bij lieden, die Iets te vtrbtrgen hadden. Htt $preekt
vanzelf. dat :o'n woning dan extra goed "bektk0n'• werd. Zij,
die op de eer,te vraag met "Neen' ' antwoordden, bie.kut ook
vaalt goed van alles voorzteo te :1;n: van grote aantallen kit,
ding. lcvensmidde.le.n enz. Er ging met elke plaats ongevtt.r
ten dag btea. Delbijl kon :ells In Un dag niet afgewerkt
worde.u c.n de buit was daac zo groot. dat er apacrc wagens
mouten komen om het in btslag gtnomtne te ku.onc.u vet.voeren. Het Is mijn overtuiging* dat door dit werk heel wat .
on.gelukken ::ija. voorkomt:n. want het was frappant. welke ge•
vaadijkt: projccUclcn sommige- mensen in hun huis vtcbotgen
hadden. :elf niet wetende natuurlijk. hot gevaarlijk dergelijke
voo,we.rpen wel watt.n. Wat denkt U bijv. van ten complete
handgranaat als versiering boven Uw schoorstttn?
Zwarte handelaren hadden hu niet erg op ons begupen en dett
Ueden notmde.n on.s al spoedig ... De nieuwe landwacht... Maar
overigens ontving de bevolking ons .,.hartelijk. werd ons thee.
koffie or ettn aangeboden t:n ten enkele maal zelf wel eens
een $0U\'tn'ir meegegeven.
Dt bu,3zoekin9 te Nansum bad een sensationeel .slot. Een dorps,
bewoner vertelde aan dt com.mdt. dat er 2 onbekenden met
••n zeilboot zich Sinds dt vorige dag aan de dijk bevonden,
maar 01.1 op btt punt atooden
overhaast te ve:rtrtkken.
Er wc:rd alarm gemaakt en toen we aan de Waddeodijk kwame:n. be.vond de: boot zi<:b re:t.ds enige bonderde:n meten in zee.
Wij btdu!ddtn de Inzittenden, dat :ij terug mo•sttn komen,
waarop echte:r gten ae:ht geslagen werd. Toen klonk het com"
mondo: .. Vuren··. En uit diverse gew~ren en sterns lc.natden
de :Kbottn langs en over het bootje, dt steven
wud
gckterd en spoedig lag btt aan dt dijk gemeerd. De beide
inzittenden verklaarden danig geschrokken te zijn. Natuurlijk
hadden uj geen kwaad geweten. maar zekerheidshalve wuden
zij gea«estet.cd. Later bleek dat étn van hen ttn gezochte
ui.ware Jongen" wa,, zodat we ook hier weer een aardig suc'"'
ces geboekt hadden.
la Winschoten zelf doken we dan hier en dan daar op io de
beruchte zwarthande.Jbuurten. op de au~e:.st onverwachte ogertblikken.. Vaalt was het raak, Wanneer de overvalwage.n dooc
Let stadje reed, vroeg menigeen :ich af. waar of dt , $lag nu
wter zou vallt:n. ..Zij be-ve-n . :ij beven. :ij beven voor de
Jongens VH de Ie comp.", was al gauw etn pop11lair lftdfe
geworden. ondt.r ons.
Patrouille lopen kwam ook nogal eens voor. op -zoek naar
S.S.-us o! andere lieden. Te Oude Pekela hebben we eens ttn
Jacht gemaakt op 2 $.$.-lieden. ootvluchr uit ttn naburig
kamp. We kregen ie niet te pakkea, hetge:en ook niet mu:vitJ
in b.tt nacbtelljk duister. maar wc zaten ben z:o dicht op de
hielen. dat :ij het beter vonden terug tt ktreo naar het kamp.
en z:o stonden de btten. die na htt avondappél ge:v1ucht wa,
ren weer heel gemoedelijk in het ge.lid op het morgenappêl.
Niemand ko.n verklaren, hoe ze uit en weer in btt kamp gekomen ware.n. Maa.r dat wij van de kampbewaking geen hoge
dunk kregen, laat zich btgcijpen.
Zo kregen we ook een.1 ttn avondpatroui, 11.-. v, , ,,1 ,• ,h>nd
aangetrtdtn op de appélpl•aU vóór d, school en d• kapitein
duldt mtde. dat de omgeving van Harksttdt onveilig gemaakt
werd door 2 personen. die me:t een Duits ae:cent spraken ca.
's .nachts de boeren lastig vielen om e:tcn. Vermoedelijk haddea
die lui hu.n schualplaars ui. een moeras m de omgeving aldaar.
"Zija jullie bang?". vroeg dt kapt. Natuurlijk waren we dat
niet, we ,ouden dit moffen wel ttu even kortwieken. Zoals
gewoonlijk vertrok een zingende comp. tn auto's naar htt opgegeven doel. Patrouillts werden geformeerd en zo gingen we:
het moeres doorzoeken. op de weg aagtstaard door vele dorpe•
lingtn, Wc haddea al ee, uur rondgeneusd, natte benen gekrtgt.n. lichte ve..rwondingen van doornen opgelopen. maar nog
niets verdachts bupeurd. Plotseling klonk er ten schot en nog
één. Het kwam utt de buurt van ten turfbuh. Ha. z.ouden die
lui daar :itten7 We keken ••os goed en :agen duidelijk een
boÖld wegduikea achter dt turven. Natuurlij~. daa, tat er
Hu. On:e patrouille góng er op al en IO<JI !,et hoofd %feb
\'trtoondt wud er op ge.schoten, e:n het hoo(d dook weer
3oel wtg. Andere patrouilles waren door het schieten opmerk;:1:1am gemaakt e.o kwaa:,.cn ook de:.e kant op. Oodc-r grote
•panoing van dt schare op de weg en wij met ten gevoel van:
. •Wat een alag zulten we sla.1n··. naderden we steeds dichter
dt turfstapel. nu en dao schitlèode. Sluipende met geweer in
de aanslag. kwamen we einóeJijk acht~r de turf. En tot onze
verbazing zagen we onze- eigen commdt. mt-t nog ftmand ft1
een gceppel liggen, plat tegen de grond gedrukt. Het m,svccJtand was nu spoedig opgehelderd. 8iJ ten der maMcbappe11
was "bij ongelult" het geweer afgegaan en de kogel kwam
in de richting van de turfbult. De kapt., die daat achtu zat
t~ loeren schoot met zijn revolvtr In de- lucht ten ttken. dat
hij daar zat. DJt werd niet begn:ptn e:n de: rest wed U al.
Met de zon In oos ge:ich, was het niet re :itn. dat btt h<t
eerbiedwaardige hoofd ven on:c c:ommdt. was. ..Dt kogels
floten me om de ocen." aldus dt kapt. ..en toen heb ik
maar dekking gezocht. htt was een benauwd kwartiertje. ik
durfde mijn hoofd nitt te bewegen. want ik had gemerkt,
dat te dan prompt een sc:bot volgde." Hiermede was de po•
ttouilltditn~t ten t.inde. En de- c ommdl. heth nooll meer ge,
vraagd, .. Z11n jullie bang'" \\'ant dat bad h11 dc:c avond wd
• ernome-n.
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De Heer en Mevrouw WURTZ-GANTZERT
(de Herder • Groeoeveld - van Walraveo firma
Rutgers - Werk-organisatie van de L.O.)
geven met blijdschap kennis van de ç;ebcorte van hun
zoon
HENRI ANTON PETRUS.
Amsterdam, 31 Mei 1947.
Singel 119.
Tijdelijk: Luth. Diaconessenhuis, Koninginneweg 3.

831 Adrianus Snoek, geboren
10 Mei 1913 te Rotterdam,
signalement: lang postuur,
blond haar, grijze ogen,
mist top rechtermiddenvinger, slecht gebit. Laatst bekende verblijfplaats: Arbeitserziehungslager te Lahde D. (kr. Minden).
832 Henk van Rossum, geb.
16-7-1921. moest zich 17
Juni 1944 in Eindhove. ·
melden, werd gearr., naa.
Vught overgebr. en vandaar naar Haaren. In Sept.
naar elders, in Oct. is hij
in Henkel en Sachsenhausen gezien in een buitencommando. Bij ontruiming hiervan in Febr.-Maart 1945 teruggekomen in Sachsenhausen. Signalement: lang pl.m.
1.60 M. Ovaal gezicht. BIgrijze ogen, donker-bruin haar, gaaf gebit,
tig postuur, woonde te Sterksel (N.-Br.).

De Heer en Mevrouw Ir. H. v. Riessen-v. Don~en
Torman geven met grote blijdsch'ap en dank aan God
kennis van de geboorte van de stamhouder
HENDRIK.
28 Mei 1947.
Deurloostraat 127 I.
Amsterdam.

mit•

Wilt U ona een genoegen doen?

Juni a.s. het
ad f 1.50 voor

Stort daa vóór 15
het

derde kwartaal op onze

girorekeaing 109588.

Poline Motor Oil
in 20-60-100-200 liter verpakking.

Vraagt teveo.. c111u1e

Poline
Goldstream Bovensmering
in 5-10-20 liter verpakking.

Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze zoon en broertje
ALBERTUS.
M. M. OOSENBRUG (Wim. P.C.)
C. J. OOSENBRUG-v. ELDlK.
COK
's-Gravenhage, 26 Mei 1947.
Goudreinetstraat 596.
Tijdelijk: Oranjekliniek, Scheveningseweg.
FERDINAND H. v. d. WERFF
en
ALEIDA TEN BERGE
hebben de eer namens wederzijdse Ouders, kennis te
geven van . hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de
voltrekking plaats zal hebben op Maandag 23 Juni,
's morgens half 10 in de St. Martinuskerk te Gro~
ningen.
Langestraat 18, Winschoten.
Turftorenstraat 3, Groningen.
Receptie: Rest. ,.Suisse", Heerestraat, Groningen,
2.30-4 uur.
Toekomstig adres: Langestraat 28, Winschoten.

833 Hendricus Cornelis Hoppe,
geb. 20 December 1892, gehuwd, vader van zeven kinderen, mist aan één der
voeten bijna twee tenen. Op
2 Maart 1945 gevorderd v.
Neurenberg. Is daar nooit
aangekomen. Siadsdien vermist.

abonnementsgeld

FAMILIE-ADVERTENT IES
( prij, f 0./0 p. m.m.)

*
*

SOERD HOOGSTINS
en
WILHELMINA NIEBOER
hebben de eer U, mede namen~ wederzijdse ouders,
kennis te geven van hun voorgenomen Huwelijk,
waarvan de voltrekking D.V. zal plaats hebben op
W oensdag 11 Juni a.s., 11 uur.
Kerkelijke bevestiging 11.30 in de Gereformeerde
Kerk te Veenendaal door den Weleerwaarden Heer
Ds. D. van Enk.
Receptie te Veenendaal op de trouwdag des middags
van 2.30-4 uur in Hotel de Korenbeurs.
Leeuwarden, Groningerstraatweg l rood,
Veenendaal, Gortstraat 31.
Mei 1947.
Toekomstig adres: Groningerstraatweg l rood, Leeu•
warden.
Met onze kinderen hopen wij 16 Juni a.s. ons 25-jarig
huwelijksfeest te vieren.
A. R. ZANDBERGEN
B. ZANDBERGEN-VOLKERS,
Hoogeveen.
Receptie, mede ter gelegenheid van ons zakenjubileum, Zaterdag 14 Juni van 3 tot 5 uur it1 onze
snowroom, Gr. Kerkstraat 38.
PE RSONEEL GEVRAAGD E N AANGEBODEN
(prij~ f 0 ,/0 p. m.m.)

OLÎEHANDEL van Polanen
Rijnsburg (Z.H.), tel. K 1718-2405

Gevraagd met spoed:
ZELFSTANDIGE MONTEUR.
Electrotecb·n. Bureau H. F. KAMMINGA, Slotlaan 76
Zeist.

Ondergetekende geelt hierbij op als abonné Yan "De Zwerver".
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r zijn natw1rlijk allerlei zaken, die ons wakker
geschud hebben in de bezettingstijd, die ons tot
verzet brachten, maar in dit alles was het in
wezen ons heimwe~ naar de vrijheid. dat ons dreef;
het besef, dat er geen fundamenteler recht van de
mens is, dan zijn vrijheid, dat daarmee zijn mens-zijn
staat en valt.
Waren we dan niet vrij in de bezettingstijd? Waren
de Duitsers vrijer dan de mannen en vrouwen, die
in hun hart niet capituleerden, en dat ook zoveel mogelijk met de daad bewezen?
. Wie was er nu werkelijk vrij: de landwachter vóór
de cel. of de verzetter erin?
Een moeilijke vraag, afaar ze moet opgelost worden.
Inderdaad was deze gevangene op een essentieel punt
vrijer dan zijn cipier. In zijn hart was n.l. een vn1he1d,
die de landwachter niet meer kende, daar hij deze
laatste verkocht had aan de vijand. Vrijheid is eerst
geestelijke vrijheid, eerst een zaak van het hart en
dan van de omstandigheden van het leven. Vrijheid
Is n.l., te doen en te laten wat men behoort, wat het
hart ons voorschrijft (niet wat men wil; vrijheid
is geen anarchie). De gevangene vanwege het verzet,
was in het la11tste bolwerk van zijn be~taan. zijn ~et, nog
vrij. A lle ond.-re stellingen waren genomen. De Duitser en de landwachter beleefden een schijnvrijheid.
nadat ze het wezen der vrijheid. hun vrij zijn tegenover Hitler, verkocht hadden.
Bij de man in de cel was het beginsel der vrijheid
over, en dat was onuitroeibaar, ook al was het bouwwerk der vrijheid verder gesloopt.
De man vóór de cel bad dat beginsel verkocht voor
de uiterlijke schijn van vrijheid; zo werd hij slaaf.
En als de verzetsman nu streed vóór de vrijheid, dan
is het thans wel duidelijk, dat hij streed voor het uitleven van de vrijheid van zijn en anderer hart en daarom tegen alle obstakels, die de vijand daarvoor opwierp (arbeidsdienst, arbeidsinzet, persdwang, vergaderingverbod, jodenvervolging, enz.).
Zo moest het verzet wel worden, een, vao de vrijheid van het hart uit, bouwen van de vrijheid in de
werkelijkheid, (zij 't in het geheim). Wat de nazi ons
roofde, werd in het geheim hersteld. Naarmate de vijand sterker werd, werden wij meer teruggedrongen op
de laatste stellingen der vrijheid (onderduiken, gevangenis, vuurpeloton) en naarmate hij zwakker werd,
konden wij onze vrijheden verder uitbouwen.
Zo lagen de verhoudingen in de bezettingstijd en zo,
in die spanning om de vrijheid op alle levensterrein
te herstellen (gezin, pers, kerk, school, politiek, wetenschap), was de verzetsstrijd een vrijheidsstrijd.
Ik moet nog iets zeggen van die vrijheid van het hart.
Daarin hebben wijzelf niet het laatste woord. Ik
weet. dat sommigen van mening zijn, dat dit wel zo
is, maar op dat standpunt is niet in te zien, hoe vrijheid ~een gehoorzamen kan zijn. Men gehoorzaamt
zichzelf niet, maar iemand anders. Ware vrijheid bestaat voor mij in de gehoorzaamheid
wat God
van ons vraagt en zij is mogelijk door Christus, die
ons waarlijk vrijmaakt. Prof. Waterink drukt dat in
negatieve zin uit, door op te merken, dat vrijheid is,
het niet gebonden zijn door banden. die wezensvreemd
zijn.
Ik moet deze opmerking maken, om misverstand te
voorkomen, al ben ik mij ervan bewust, dat niet
ieder er zo over denkt.
Maar nu is het juist een kenmerk van de vrijheid, dat
men verschillend mag denken en handelen. Wie een
ander de vrijheid niet gunt, waarop hij zelf meent
recht te hebben, is zelf niet vrij, is een slaaf van zijn
stelsel, van zijn eigen onderdrukkingssysteem, evenals
Hitler en Stalin. Een slaaf, omdat hij de- vrije uiting
van andeter mening vreest. En hoewel Nederland
thans vrij is en zelfs in sterker mate dan de meeste
andere landen, zijn er toch ook in ons land nog velen,
die op dit punt nog veel te leren hebben.

.,.,n

De bezetting was eerst en vooral een staatkundige
bezetting. Vandaaruit roofde de Duitser ons op andere
terr~inen de vrijheid.
Zo was die staatkundige bezetting zijn laatste stelling.
'
Daarom waren wij eerst volledig weer vrlj, toen de
staatkundige vrijheid, het herstel der grondwettelijke
democratie, een feit werd.
Dat was het laatste station voor d'e bevrijding.
Deze democratie is een noodzakelijke voorwaarde
voor de levensvrijheid. Niet voor de laatste stelling,
de wortel der vrijheid, zoals we gezien hebben, want
die kan de gevangenis en zeifs h'et vuurpeloton ons
niet roven. Wel voor de practische beleving van de
vrijheid. De democratie is daarvoor in dit opzicht een
waarborg, dat zij tegenover de overheid de contröle
van het volk op het regeringsbeleid stelt. Zo beschermt
het volk zelf zijn vrijheden, ( tenminste wanneer het
daartoe in staat is, het geestelijk ontwikkelingspeil
daarvoor bereikt heeft).
In de democratie moet het gehele volle delen. Indien
slechts één volksgroep die · rec·,ten heeft. dan zal het
overige van zo'n volk op dl'n.;,;,.•t1r onderdrukt en V«n
zijn vrijheden beroofd worden. Zoiets is geen democratie meer, maar dictatuur. En als de democratische
waarborg voor de vrijheid verv.alt, dan word~ vervolgens alle vrijheden afgebroken. Dat kan niet uitblijven. Eerst de democratie, dan de vrijheid in h'e t
ondernemen, dan de pers- en verenigingsvrijheid, dan
de vrijheid van kunst en wetenschap, dan die van het
gezin en tenslotte de vrijheid van godsdienst! De dictatuur heeft nooit genoeg gegeten. Ze is een hollebolle-Gijs en moet tenslotte· de vrijheid van de bevoorrechte volksgroep ook nóg opvreten om Jich staande
te houden. Men zie naar Duitsland. Men zie naar
Rusland. De êénpartij-democratie is een innerlijke tegenstrijdigheid.
_.,
Natuurlijk is het in de echte democratie met de vrijheid nog niet alles koek en ei. Men behoeft 10 ons
land maar om zich heen te kijken. Niemand kan beweren, dat de man, die. de gehele dag moet optellen,
of de gehele dag automatische handenarbeid verricht.
in volle vrijheid leeft.
En hoewel de vrijheid• daarin al veel minder geschaad wordt, ligt er toch ook een grote vrijheidsbelemmering , in het feit, dat velen nog aan de rand
der bestaansmogelijkheden leven iin zich niets kunnen veroorloven. Wie dit onberoerd laat. heeft een
stenen hart.
Maar zelfs onder die benauwende omstandigheden,
wordt er toch nog een mate van vrijheid beleefd, die
alleen mogelijk is in een ware democratie. Ook al
mag geen Nederlander in die omstandigheden van
medeburgers berusten, men mag niet verwachten ze
te verbeteren, door de waarborg der vrijheid, de democra~ie om hals te brengen.

I

Er zijn, als ik het wel %ie, drie methoden, om een
plan op staatkundig gebied te verwezenlijken: de dictatoriale, de aristocratische en democratische.
De eerste komt in ons land in het Qemeen overleg
niet voor. Wel bestaat zij binnen het raam van de
communistische lpartij. Een plan wordt daarin niet
verwezenlijkt door overleg, door het bouwen van
onderen op, of met contröle van onderen op, maar
bij decreet van boven af. De partJJ ls daar in wezen
het politiek bureau, en de partij-cnngrPssPn zijn mas-sa-betogingen, die de plannen alleen maar mogen
goedkeuren. Wie niet in het gareel loopt, wordt uitgeschakeld.
De tweede methode noemde ik de aristocratische. Zij

komt veelvuldig voor In de democratie en Is één van
haar gevaarlijkste vijanden.
In feite bestaat zij door een aristocratisch superior!•
teitsgevoel van enkelen t.o.v. de massa. Men bewaart
de schijn der democratie, de schijn van overleg, maar
de elite doet precies wat zij wil. Zij regelt alles vooraf,
zij benoemt zonder overleg, en %ij begoochelt vervolgens in het overleg de massa, teneinde haar plannen
te verwezenlijken.
De bedoelingen zijn goed, ongetwijfeld, zij zijn bij de
dictatoriale methode zelfs goed, maar de methode is
ondemocraUsch, want men gelooft niet in de massa,
maar slechts in het inzicht van de elite, van de club.
En dat inzicht moet, het koste wat. het lêost, doorge•
zet worden. Het verschil tussen beide methoden is
slechts, dat de één op geweld berust en de andef op
truc en list, onder het mom der democratie.
,.
Stuit men nu met dè aristocratische methode op een
tegenstander, die ook in zichzelf gelooft, dan wordt
het moeilijker. De enige oplossing voor de semi democraat van de aristocratische methode is dan nog,
de politiek der voldongen feiten, gesierd met de sluier
der zwijgzaamheid en met een olifantenhuid.
Men voert dan zijn plannen op precies dezelfde wijze
uit, d.w.z. zonder overleg vooraf, en wanneer het
overleg dan (onvermijdelijk) toch komt, speelt men
de onnozele, laat de storm van verwijten over zich
heen gaao, incasseert rustig alle slagen en gaat vervolgens over tot de orde van de dag, d.w.z. de uit•
voering van het volgende voldongen feit.
De mogelijkheid van deze methode berust op de afkeer van de mens voor het conflict en de strijd, de
weerzin om een aocl"r op pijnlijk'! wijze aan de kaak
te stellen. Meestal berust men dan maar in de situa•
tie, maar dit gaat dan ten koste van de democratie.
De democratische methode tenslotte is een zeer moei•
lijke ·en hoewel de enig juiste, toch, zoals al het mensenwerk, tot onvolmaaktheid gedoemd.
Zij best.,,at in wPzen in openhartigheid en betrouwbaarheid, in het diepe besef, dat de vrijheid vereist,
di!t we ons inzicht moeten laten corrigeren, en, dat we
eventueel moeten berusten in de uitvoering van een
1
plan, dat naar ons inzicht niet het juiste is.
Natuurlijk behoeft zij de tactiek in het handelen en
het te rechter tijd zwijgen. niet op te geven. Wie
al zijn kaartert steeds op tafel legt. is alleen maar
dom en wie zijn mogelijkheden vooraf niet overweegt en bespreekt. is een dwaas. Men mag nooit
vergeten, dat de strijd der meningen in de tactiek,
in het verschalken vaJ de tegenstander, een geestelijk
spel is. Maar een spel met spelregels. ,
En de eerste regel is, dat Uw ja, ja zij en Uw neen,
neen; dot Uw zwijgen geen leugen zij en Uw spreken geen halve waarheid en daarin een leugen.
En een andere regel is, dat men geen misbruik maakt
van zijn feitelijke mogelijkheden om dat te verwezen•
lijken, waartoe men rechtens niet bevoegd is.

De oude diplomatieke sfeer werd gekenmerkt door
Intrige achter de coulissen, door geheime clausules
der verdragen en door een schijnheilig spel op het
toneel, waar de pantomime hoogtij vierde.
Die tijd schijnt voorhij tP zijn. Onze tijd is harder,
eerlijker en ook gevaarlijker,
Maar wie de vrijheid mint, zal de openhartighçid,
waarmede mannen als Bevin en Marshall de prol;,lemen in het zonlicht plaatsen, van harte toejuichen.
Dat is de weg der <Jemocratie.
Het diplomatiek masker verbergt niet anders dan
een ondemocratisch mens. En de gemaskerde diplomatie heeft ook de dictatoren een schijn van recht
gegeverl.
Het is te wensen, dat er in ons land zoveel interesse
gewekt wordt voor de diplomatie, dat ook wij de
beschikking krijgen over bekwame krachten daarin.
Dat is n.l. de noodzakelijke, zij 't niet voldoende,
voorwaarde, voor een openhartige diplomatie. Ert
alleen bij dit laatste is de democratie en dus ook de
vrijheid gebaat.
H. v. R.

••
Het dagblad voor Semarang "Het Midden" van
17 Mei j.l. bracht dezu dagen een verslag van no
toespraak, gehouden door den voorzitter van de
communistische E.V.C. op het sobsi-coogres te
Kediri. Wij kunnen niet nalaten tegen deze uitlatingen, die zonder commentaar, als gold het de gewoonste zaak van de wereld, worden gepubliceerd,
een fel protest uit te spreker,.

•

&.n protest uit naam van onze gevallenen, van onze

D• Koninklijke Marechauss" In u•uwarden heelt .even smokkelaars ge.arruttcrd. van wit oaduhand drie op vrijt voc~
to •110 gettdd. B~ 1,uo aanhouding wud 900 kilo Amerikaan" kauwgom, ttr waarde van XI.OOIJ guldn. dle uit B,Jglf
wu g-umokke:ld. cua \rtaduauto en ttn çusonnwegen hl l,e"
alag gmomen.
D~ J)()litit bttft btt Vf:t~otdtn, dat tt:n grote bt11de mr.t ve.l•
taktingen In end,re delen vu Nederland to Bdglf achter den
.... u.Jallairt otaat

(,,Rivierbode").
Gelukkig, dat de Marechaussee daar "de tanden" ingezet heeft. De smokkelaars hadden in ieder geval
wel iets voor "achter de kiezen". Maar achter welke
kiezen komt nu de kauwgom? We wachten op een
seintje uit Leeuwarden: ,.Kom gauw voor de kauwgom"

K,,..•

•

Zaal IS van het Rode
Saaatoriom in Saotpoort atourdc
«o antwoord op oi» ,aad"ltjt: .. Htt beeft us potèu tn bet
,-reet drvjuen". Wat denkt u? .. DrJt ministers op die-nstrets Io
Hl buiten land" l

(,.De Volkskrant").

.

Zijn er dan wel eens ministers in het buitenland?

.

•
Si.od$ dt bevrijding ,;i.,...111 Ptankrijk 637 collaborate~s t~ncht,.
gHteJd . In dculfd• pt dodt 2ijn 5386 collaborateuli ter dood
cn 2026 tot ttvoo,langt dwangerb•id nroorderld: 20053 per·
,ootn wtrdt.n "J"Î)gtsproku. 3083 S)«'raontn motto nog wo.rdu
bftttbt.

(.,De Volkskrant").

Goea

20! Bij ons _gaat 't niet zo vlug. Maar dat zal
Df een tweede oorlog ook weJ veranderen.

•
la !Kt 111uJtum te füuggc b""gt bet Khildcrlj "De 1llado1111a
mu haa• llind'' van Jan van Eijck. Daar er getn vtrzektrlngem~atacbappij te vindtn is, die dit ~00 Jaar oud• lrunatwerk wfl
nrukorcn voor 2 mlllio<q 300,000 dollar, moeten vier polill•·
•ocntu. het dag en nacht bewaken.

(.,De Volkskrant'").

Politie-agenten in een nieuwe functie derhalve. Als
m"n verzekerillgspremie nu te hoog wordt, vraag ik
ook een politie-agent aan om me te bewaken.

•
Ot berouide Amuil<aause ncge.naogtr Peul Robuon Is V rijd•e
voor h•t laa111 als btto•pszangcr opgttreden. In de komende
,.,.,. jart11 :ral hij doo, btt boudcn van voordrachten de strijd
tegtn het b,ci:sme: iu1a.bi.ndt.n.

( ..Parool"),
Dat hij dit niet zingend kan doen Ls orui duidelijk,
De Duitsers wilden zingend Engeland veroveren en
dat liep tenslotte ook uit op een plons.

•

bijeenkomst worde gehouden,
waar geen propaganda

wordt gemaakt me~
'

,,De Zwerver"

talrijke, soms voor het leven, invalide kameraden
en allen, die nog dag4ijks hun leven veil hebben
voor' Koningin en Vaderland, voor Recht en Veiligheid in Indonesië, kortom namens alle soldaten
van hoog tot laag, O.V.W.-ers en dienstplichtigen,
deel uitmakende van de T-Brigade te Semarang.
Wij protesteren als rechtgeaarde Nederlanders, wij,
die ie de burgermaatschappij hoofdzakelijk deel uit"
maken van die klasse, welke Blokzijl zegt te vertegenwoordigen: de Nederlandse arbeiders.
Wij protesteren, omdat hij niet vertegenwoordigt de tienduizenden, die hier in lndië hun plicht
doen. noch hun ouders en familieleden en vriendenkring.
Wij protesteren, omdat wij, die hier langer en beter
uit onze ogen hebben kunnen zien dan Blokzijl, ons
zijn mening niet laten opdringen.
Velen van ons zijn nu al ruim een jaar getuige van
de zegeningen van de strijd van de m a c h t h e b "
b ers der Indonesische Republiek. Wij onderstrepen "machthebbers", want van een strijd van het
Indonesische volk in zijn geheel kan men nauwelijks spreken, wanneer men de resultaten ziet van
de· samenwerking in Oost-Indone$iê en Borneo en
wanneer men dagelijks getuige is van de komst van
duizenden Indonesiërs. die, uitgehongerd en verziekt, zich overal bij onze posten komen melden en
bij ons beschera}ing verzoeken en verkrijgen.
Wij, soldaten. lcregen door eigen waarneming d~
beste voorlichting, die men zich wensen kan, en
alle propaganda en verdachtmakingen van "De
Waarheid" en "Vrij Nederland" (o.a. no. 19 d.d.
-+ Januari j.l.} ten spijt. hebben wij onze eigen
mening.
Wij, soldaten, Nederlandse arbeiders, plegen geen
agressie. Wij moorden niet, mishandelen niet en
roven niet. Wanneer één onzer zich aan andermans eigendom mocht vergrijpen, dan is de straf
ongenadig zwaar, zoals de uitspraken van de krijgsraden bewijzen. Ons enig doel is: als waardige
vertcgenwoordj.gers van het beste de.e1 van het
Nederlandse volle op democratische wijze, d.w.z.
op vredelievende, en in opbouwende zin orde en
rust te brengen aan een broedervolk, dat de dupe
dreigt te worden van een fanatieke, op Japanse
leest geschoeide minderheid. Zolang dit met de
wapens in de vuist moest gebeuren, hebben wij
on.s bloed en leven feil gehad. Thans, nu overeenstemming is bereikt, st<}an wij gereed om de, op
grond van deze overeenkomst. te treffen maatregelen uit te voeren.

ONDERDUIKERS-REÜNIE

1

~AL=M=EN
;:,_;_
. _ H.:...A_R_F_SEN~RSSEL,

EEFDE, EPSE, KRING v. OOR~
De onderduikers, die in de gemeente
Gorssel ondergedoken zijn geweest,
gaan weer een PüR (principiële onderduikersreiinie) houden. De onderduikers
uit Harfsen zijn reeds begonnen met de
voorbereidingen om op 8, 9, 10 en 11
Augustus hun collega's uit alle delen van
ons land op prettige wijze te ontvangen. Ook worden allen, die de onderduikers geholpen hebben, weer op een
avondbijeenkomst in de openlucht verwacht en wel op Zaterdagavond, 9 Aug.
Iedereen wordt dringend verzocht. de hem
:>f haar bekende adressen van ex-onder•
duikers zo spoedig mogelijk op te geven
aan:
Tinus Enserink,
.,De Huurne", post Almen (Gld},
waarna nadere
worden.

inlichtingen

gezonden

.

LO-PLAQUETTES
"De Zwerver·· heeft enige weken geleden een
artikeltje aan de LO-Plaquettes gewijd.
Dat was natuurlijk goe;I, want het werd tijd
om aan de afwikkeling van deze zaak te denken. Het was een artikel in echte "Zwêrver··.
stijl. U voelt het waarschijnlijk al wel: "t was
natuurlijk weer niet helemaal goed. En. daarom
beginnen we met een rectificatie. Het i~ namelijk niet zo, dat iedereen een plaquette kan
verkrijgen. Voor de fabriek zou de order voor
collaborateurs en NSB-ers wel eens te groot
kunnen worden. En ook het CB kan deze administratie niet verwer~en.
Daarvoor zijn we immers al twee jaar bezig
.,af te wikkelen"?!
De plaquettes zijn voor onze medewerkers bedoeld, al mag de. grens hier iets ruimer worden
genomen. dan bij de verstrekking" der legiömatics het geval Is geweest.
H et liefst ontvangen wij bestelling Via de ouddistrictsleider. Is dat niet meer mogelijk, dan ia
rechtstreekse bestelling aan het CB toegestaan,
onder opgave van het nummer van het LOJegitimaliebewijs ófwel onder opgave van rekrenties. Er wordt echter geen plaquette ver•
zonden, vóórdat het verschuldigde bedrag op
het CB is gearriveerd.
De prijs per plaquette blijft f 3.80
Ons postgironum:JJ;1er is nog steeds 109588.
Een foto van de plaquette wordt hierbij afge~
drukt.

Wij protesteren ook in het belang van dè Indonesische arbeider, die onbekend met de zware tóe•
standen, zou menen te kunnen afgaan op de brallende praatjes van de E.V.C.-man .
Door zijn woorden beledigt hij niet alleen de Nederlandse arbeider, maar ook misleidt hij de Indonesische arbeiders. Door de toestand verkeerd voor
te stellen, speelt hij in de kaart van hen, die niet
mede willen werken om h.et· accoord van Linggadjati eerlijk na te komen. Door valse verwachtingen te wekken, stijft hij hen, die de strijd tot
elke prijs verlangen en verstoort hij het groeiende
vertrouwen .
Wij vragen ons met verbittering af, of de devie:z:en
voor een dergelijke reis, waarmee noch het belang van Nederland, noch van Indonesië is gediend, niet beter hadden kunnen worden gebruikt,
evenals de plaats in het vliegtuig, welke v11nzelfsprekend ten koste van een ander is gegaan.
Wij eindigen met een beroep op de Nederlan~
Regering, in naam van en uit eerbi~d voor hen,
die hier gevallen zijn, in naam van recht en veiligheid in Indonesië. om de beer Blokzijl ter verantwoordi.Dg te roepen en in elk geval Jergelijke
bezoeken en redevoeringen onmogelijk te maken,
waardoor in enkele minuten ongedaan wordt gemaakt, wat weken van Inspannend overleg hadden bereikt. Dit kan slechts de waardigheid van het
Nederlandse volk ten goede komen en Indonesië
beboed(o voor gevaarlijke dwaling.
Overgenomen uit. .,De Tijger··. het
blad van "De Tijger"-brigade te Semarang.

Het onderschrift luidt:
Uit duisternis
opziend naar het licht
der vrijheid
vervuldet gij
Uw zware taak.

C. B.
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KP/lJlKrE KHflOKDUK
Een onopvallend huisj11,, in een nieuwe stadswijk was
het. waarin het centrum van het LO-werk nog steeds
groeide m de dagen. dat 1943 op z'n laatste benen
liep. Onopvallend was ook de toegang achterom.
BmnenshulS heerste steeds bedrijvigheid. Plaatselijke
medewerkers kwamen en gJngen. P.B.'s werden klaargemaakt, gebruikte P.B.'s gebracht en voor falsificatie doorgegeven. .,Trouw" kwam in paketten !:>innen en werd in kleinere pakjes weggebracht. Koeriers
hadden hier buo contactadres. Onderduikers werden
van de trein naar dit huis gebracht en door mede- werkers gehaald om hun nieuwe onderdak te betrekken. Piloten passeerden dit adres ..... .
Een geheel nieuwe tak zou aan het bedrijf worden
toegevoegd. Een tanige figuur was reeds een paar
maal in het huisje verschenen: Johannes Post. de
KP.-Leider. Het Zuiden zou "geterroriseerd" worden.
Plotseling, hals over kop, kwamen ze binnenvallen
In het niet6 vermoedende stadje. Hals over kop, ~nt
door een aanslag op S.D.-ers was hun vorige verblijfplaats in rep en roer gi!bracht!
Eén hunner, Kees, was ternauwernood ontsnapt, daar
zijn pistool weigerde bij het tweede schot, nadat het
eerste reeds een verrader had geveld. Een wilde vlucht
volgde, en een aftocht "niet volgens plan" van de
gehele ploeg.
Diep in een fauteuil gedoken zat Kees in een boekje
te bladeren. Johannes redeneerde druk met Hendrik,
de districtsleider, over de huidige toestand en de toe·
komstige aspecten, toen Theo, de gemeentesecretaris
van Knookdijk. langs het achterdeurtje kwam binnengestapt, voeten veegde; z'n beregende jas afklopte en
kennill maakte met de mannen van "de ploeg".
Na wat gekeuvel over minder gewichtige d1t1es en
datjes, verdwenen Theo, Johan·
nes en Hendrik in de voorkamer.
Jefke, de LO-leider van een
naburig dorpje, die z'n pas
verworven pistool aan Johannes had afgestaan, op voorwaarde, dat hij mee mocht
gaan kraken, bleef met Kees
achter. Z'o hart popelde: inwendig voelde bij zich trots,
dat hij door deze mannen, die
hij bewonderde om bun cnned,
was waardig gekeurd om mee
te werken: dat ze vertrouwen
in hem stelden. ü
zouden
niet te klagen hebben over
hem. Hij zou zorgen. dat 't
niet bij één kraak bied.
De dag was aangebroken,
gnuivend liep Jefke, die bij het
onderwijs was, te ijsberen dÖor
de klas. Hij bad de jongens
maar aan het werk gezet en
wachtte met ongeduld -,p de
verlossende bel.
De laatste klanken daarvan
klonken nog na, toen de jongens van Jcfke de speelplaats
op.~tormden. Gauw .een paar
boterhammen en dan op de
fiets. Knookdijk lag ruim een
uur ver. Daar zou hij de andere
ploegleden, die een deel van
de heenreis per trein aflegden, aantreffen.
't Begoll reeds te schemer.!n,
toen de mannen, h,..ee vetera•
nen en drie nieuwelingen in
het vale, de trappen van ht>t
oude raadhuisje opstegen. Een
zesde zou buiten een oogje in
bet zeil houden ..... .
"Niet schieten heren, niet
schieten...... schiet me toch niet dood!" klonk bet
gejammer van een hevig geschrokken werkster, die
In het gebouw was aangetroffen. Theo en een ambtenares, beiden in het complot betrokken, verdwerien,
handen in de hoogte, met de ontstelde werkster In de
kamer, waarin de kluis zich bevond.
Nadat de ambtenaren stevig op de stoelen waren
gebonden {de moffen moesten overtuigd zijn van hun
onschuld) begon het werk aan de kluis.
De buit verdween in jute zakken en na een half uurtje daalde de stoet weer de tr.appen van het ra:,rlh11is
af. Het lopen met de gevulde zakken ging nu moeilijker, en had zeker, als het niet zo donker was geweest" de belangstelling deT d~lingen gewekt. De

fietsen werden uit de gang van een cafétje gebaald
en beladen. Een geen kwaad vermoedend, gedienstig
meisje hield een gordijn opzij om bij te lichten. Met
Wim, de gids voor deze omgeving, voorop, gleden
de lichtjes der rijwielen op onregelmatige afstanden
over een dijk.
Na een kwartiertje verdwenen %e weer: de m...o.nen
sjorden enkele zakken, waarin het bevolkingsregister
geborgen was, de dijk af. Ze verstopten een deel van
hun bagage in een boomgaard, waar een bakker ze zou
ophalen om nog diezelfde nacht %ljn oven ermee te
verwarmen.
Verder g_ing het weer, anderhalf uur lang. In de
bebouwde korn van de stad aangekomen, splitste zich
de stoet: Kees en Jefke bleven achter om langs een
andere weg het huis van Hendrik te bereiken.
Plotseling een harde knal! Een schot? ...... Nee, alles
bleef rustig. Kees, een beetje zenuwachtig, verontschuldigde zich om z'n reactie: Nog deze week bad
hij 'Z'n eerste slachtoffer de eeuwigheid ingezonden,
dit werkte nog in hem na. Hij vertelde hoe moeilijk
hij dit van zich af kon zetten; ondanks alles, een verrader was toch ook een mens.
Toen de twee bij Hendrik binnenkwamen, stond de
rest van de ploeg, met andere aanwezigen reeds met
voldane gezichten om de tafel geschaard, waarop
een gedeelte van . de buit lag uitgespreid.
Het viel niet tegen, vooral de controle-zegeltjes gaven
reden tot blijdschap. Een ijzeren kistje werd opengebroken: enkele distributiebescheiden en wat geld
kwam te voorschijn. Kees en Kleine Jan diepten uit
hun zakken nog enig geld op en deponeerden het bij
de rest.
Nog even nakaarten over het gebeurde en dan aan
tafel. Ze hadden vandaag hun kostje best verdiend.
"Het Kadetje", de bakker-duiker, had reeds voor
pannekoeken gezorgd.
Plots klonken woorden van Johannes boven het gezoem der stemmen: ..Jongens. laten we nu eerst God

GEHEIME STUKKEN
"De Waarheid" schrijft aan het slot van een
recensie over "CiähO'S Dagboek":

Hoe de Duce en zijn handlangers en begunstigers deze
aanbiddelijke moeder (Italië) hebben mishandeld
door het slijk gesleurd, /eze men zelf na in Ciano's
Dagboek. Want een ander gewichtig document, dat
spoorloos verdween, terwijl Chur~hill omriddellijk
na Mussolini's einde een vacantiereis naar NoordItaUë maakte, zal voorlopig wel onvindbaar blijven.
Het waren Churchi/1'11 ,brieven aan diezelfde Musw/ini .......

e•

E.T.

Wij begrijpen de ongP.rustheid van "De Waarheid"

over die brieven van Churchill. Daarom zijn we

zo verheugd, dat we het blad gerust kunnen

stellen. Wij hebben n.l. inzage gehad in diè
brieven. En als "De Waarheid" onze inlichtingen
strikt vertrouwelijk wil behandelen, dan willen
wij er ook wel iets van vertellen. Afgesproken?
Daar gaan we dan.
Churchill schreef, dat hij in het geheim in zijn
garage een kleine bom had gemaakt met een
:ijzerdraadje eraan. Die wilde hij nu meenemen
in zijn actetas naar Jalta en stiekum aan de
stoel van Stalin binden, met dat ijzerdraadje
natuurlijk. Op een gegeven moment zou hij dan
op een knopje drukken en Roosevelt (die niet
goed kan Jopen) even naar het toilet helpen.
Vijf minuten later zou Stalin dan uit duizend
stukjes bestaan.
Ik kan mij begrijpen, dat Churchill dit: brieven
op zijn "va.cantiereis" in veiligheid gebracht
heeft.
Maa.r nu zijn wij ook ergens ongerust over en
daar kan "De Waarheid" ons over inlichten.
Waar zijn toch de geheime stukken, waarin
Duitsland en Rusland overeenkwamen Polen te
verdelen? U weet wel, dat was 1939, toen de
oorlog uitbrak, toen Engeland en Frankrijk opkwamen voor een vrij land en Duitsland en Rusland overeenkwamen, dat vrije land op te vreten.
Die stukken zijn zeer belangrijk, want dae.TUit
zal te leren zijn, wie met Duitsland de hoofdoorzaak was van het bloedbad van de laatste jaren,
wie Duitsland in de rug dekte, om, zonder te
letten op het bloed van millioenen, ook van zijn
internationale partijgenotep, met cynische wreedheid de aanval van Hitler mogelijk maakte, voor
de prijs van een dolkstoot in de rug van het
doodbloedende Polen, voor de prijs van de vrije
randstaten: Estland, Letland en Litauen.
Er wordt veel op de democratieën gescholden,
maar dit ene voorval is typerend. Engeland en
Frankrijk, die niet wisten, boe ze Polen zouden
moeten beschermen, wilden zich offeren voor de
vrijheid van dat land. Rusland, dat Polen had
kunnen beschermen, viel het 1n de rug aan en
voerde de Polen in slavernij, daarmee de verschrikkelijkste oorlog van alle tijden mogelijk
makend.
·
Laten de heren van "De Waarheid" toch voors..
eens naar die geheime stukken zoeken. Zij zijr,
historisch interessant en bij publicatie Ieerzaarr.
voor de lezers van "De Waarheid''. Dan zal n.1ook duidelijk worden, wat er nu b.v. in Honga•
rije gebeurt.
Wij naderen tbans weer dicht de rand van de
afgrond, door het cynische geweld en de bloe·
dige terr~r van Rusland. Zullen de vrije staten
de proef kunnen doorstaan ? God alleen weet
het. Misschien gaan we ditmaal te gronde -en
zal hêt geweld en de leugen zegevieren.
Maar God ook alleen zal het laatste Woord
spreken over Stalin en zijn vrienden der duisternis. God ziet de naamloze ellende aan van
millloenen in Oost-Europa en Hij is een verterend
vuur.
.
Wij hebben slechWJ een moedig hart nodig, dat
liever te gronde gaat, lian de slavernij te aanvaarden.
H . v. R.

,,i>..e.~''
danken. dat hij ons weer gespaard heeft en deze
kraak weer zo netjes heeft doen lukken. We kunnen
nu weer heel wat vrienden uit' de nood· helpen!"
Ernstig klonken zijn woorden, innig was het gebed
en diep doorvoelde ieder. dat er werd gewerkt mët
God.
Nog zekerder wist Jefke: met deze mannen kon je
op stap. En toen, na de maaltijd Kees dankte, terwijl
de anderen eerbiedig meebaden, wist hij nog eens te
meer: Wij allen, zij met bun Protestante overtuiging,
wij met de onze {Katholieke) zijn kinderen van één
Vader. We zijn nu Broeders In de nood, laat ons
worden: Broeders in Vrijheid en Vrede!
CAM IEL.
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ÄFSCHEID VAN OOSTERBEEK
Partir, c'est mourir un peu
C'est mourir à ce qu'on aime;

•

Scheiden is een klein beetje sterven ......
Nimmer zal beter onder woorden kunnen worden
gebracht wat een eenzaam mensenkind gevoelt bij
het afscheid nemen van iets moois, iets goeds.
Een klein beetje sterven ...... , een klein beetje zich
los maken van de banden, waarmee iemand zich
verbonden weet aan veel wat mooi en goed is.
Een klein beetje sterven ...... , met die woorden zou
de stemming kunnen worden getypeerd, die Vrijdag~
avond 6 Juni j.l. heerste in het koetshuis van het
conferentieoord der Remonstrants Gereformeerd~ Ge~
meente "De Pietersberg" te Oosterbeek, waar een
zestigtal weduwen aan het einde van een aldaar
doorgebrachte vacantieweek voor · de laatste avond
bijeen was, aleer 's anderendaags over het gehele
land uit te zwermen, naar IJzendijke en Middelstum,
naar Amsterdam en Almelo.
Zo op het eerste gezicht zou men eer geneigd zijn
de sfeer in de zaal vrolijk en uitgelaten te noemen
dan die te vergelijken met "een weinig sterven".
Onder de schouw speelden vrolijk de vlammen van
het open haardvuur, waarin de houtblokken gezellig
lagen te knetteren. Leven. Bloemen stonden, hun
tere kleuren opglanzend onder het zacht-gele lamplicht, in volle bloei. Leven. Over de hoofden der
aanwezigen stoeiden jolige, dartelende pianoklanken,
om zich tenslotte te laten vangen in de stoere me~
lodie van een oud-vaderlands lied. Leven.
Inderdaad, er wás leven, er wás licht, er was opgewektheid, maar toch lag· er op de bodem van dat
alles een mijmerend verdriet om het nabije afscheid.
Natuurlijk was er verlangen naar huis, een blijheid,
dat men de kinderen weer zou terugzien; maar het
zich losmaken van gelegde banden deed pijn.
Het was ook zo'n zeer bijzondere week geworden,
deze vacantieweek in Oosterbeek. Voor de meesten
betekende het aanvankelijk een waagstuk. Met een
beklemd hart, hadden ze 's Maandags het terrein
van "De Pietersberg" betreden, zich nog afvragend,
waar ze eigenlijk aan begonnen waren. Hadden ze
niet beter in de rustige, veilige beslotenheid van hun ·
huis kunnen blijven, alleen met de zoete hunkering
naar het verleden?
·
Hier zou niet veel gelegenheid zijn voor die hunkering; hier zou je moeten leven in de dag van heden:
2 Juni 1947. En dat heden, het kon zo hard zijn,
zo meedogenloos hard. Maar toen was daar de kampmoeder, Mw. Riezebos geweest, direct al bij de ingang en die had hun verteld van dit en van dat.
En zij had hen gebracht in een gezellige kamer met
zitjes en geurende bloemen, waar andere 'vrouwen
al druk te verte1len en te gebaren zaten. Ze hadden
ook een zitje gezocht, waarbij anderen, na hen gekomen, zich voegden. Toen de maaltijd met de vertrouwde geluiden van rammelende borden en het getik
van vorken tegen messen. Daarna de avond. Stilte
had zich gelegd over de met bomen en heesters begroeide berg, terwijl de zoele zomerwarmte de als
in een beklemming vastgevroren _woorden losweekte,
zodat velen zich aan het einde van die eerste avond
hadden teruggevonden in drukke en geanimeerde gesprekken. De ban van het vreemde was gebroken.
Van toen af was er geen terughoudendheid, geen
reserve meer. Het was of men elkaar al jaren kende.
Onschuldige plagerijtjes, zekere tekenen van gez~~.1<le
vriendschap, vormden dikwijls het cement in de conversatie, terwijl bijnamen ( zelfs "Churchill" ontbrak
niet) spoedig waren gevonden.
Die zestig vrouwen, komende uit alle delen des I,:mds,
groeiden in korte tijd samen tot een hechte gemeenschap. Men begreep elkaar, men voelde elkaar di-':ln
en dankbare blijheid bloeide op in alle harten, zich
baan brekende in ongedwongen jolijt.
Laat mij U een grappig voorval mogen vertellen,
waarover de lach opschalde, zodra er maar op werd
gezinspeeld.
De tijd om te gaan slapen (lees: om naar boven te
gaan) was aangebroken. Verschillende dames bevon·den zich reeds op de slaapzaal en rumoerden daar
nog wat na. Slapen kon je de hele nacht nog. dus
waarom zou men zich haasten?
;roen ineens: een idee. Gefluister, onderdrukt gegiebel

en een laaiend enthousiasme. Een . ja.pon werd vlug
van de haak genomen, een paar kussens erin, een
met wit doek beklede bal er bovenop en reeds waren
in het aldus gevormde gedrocht menselijke vormen
te herkennen. Ogen, mond en neus waren spoedig
getekend, waarna het hele geval in een der leegstaande bedden onder de dekens werd geschoven.
Iemand kroop onder het bed, rug tegen de matras
en het wonder was gewrocht: in het zoëven nog onbeslapen bed lag thans een kennelijk zwaar-zieke dame
met e~ op en neer zwoegende boezem en krijtwit gezicht. De lampen werden losgedraaid, zodat alleen het
schemerige avondlicht overbleef. Voetstappen op de
trap kondigden de komst aan van een der "slapies".
Alles werd doodstil. Slechts enkelen stonden, zichtbaar
aangedaan, om de ziekensponde geschaard. De zieke
boezem zwoegde als een cake-walk.
,,Hé, waarom is het hier zo donker .. .... "
,,Ssst, hou je mond. Ligt iemand ziek."
Tastbare spanning tintelde door de zaal, maar de
beetgenomene, die zwaar met het lot van de zieke
bègaán bleek, merkte niets. ,,Wacht, ik heb nog een
beetje eau de collogne. Is Mw. Riezebos al · gewaarschuwd?" Even. later boog ze ztch over de
zieke heen om het "van pijn" verkreukelde gezicht
wat te verfrissen. Toen zag ze. Wat ze zei ging
verder verloren in het schaterend' gelach der omstanders. Dat ze niet de enige was, die erin vloog,
gaf haar troost als ze zich nadien het onderwerp der
gesprekken wist van een groepje nagnuivende dames.
Overigens, wat gaf het eigenlijk, want men leefde er
volgens de stelregel: heden ik, morgen een ander ......
En zo was dan, veel spoediger dan men gedacht had,
de laatste avond aangebroken. _, tegenstelling tot,
anders was er voor deze keer geen programma opgesteld. Het moest eens een echt rustig avondje worden, geen spelletjes, geen druk beweeg. En zo kon
men het gezelschap bij het begin van de avond dan
ook bijeen vinden, verdeeld in groepjes, geschaard
rondom het knappend haardvuur of om de glimmendgele tafels. Hier zat men te breien ('t was hard nodig, want de hele week was er nog niets van gekomen, daar zat men te lezen ( uit een boek, dat op
- aanraden van de kampmoeder · was meegenomen voor
ledige ogenblikken, doch waarin deze avond de eerste
letters werden ge-speld) en ginds zat een moeder haar
laatste Oosterbeekse brief in elkaar te draaien. De
meesten namen echter deel aan luchtige gesprekken,
die . vooraf plegen te gaan aan een afscheid ~oor
langere tijd. Adressen werden genoteerd en beloftes
gedaan. Het was alsof men bang scheen de_ ~elegde
banden te verbreken, huiverig voor "een wem1g sterven". Alles was zo goed geweest en veel, wat thuis
steeds zo zwaar woo-g, scheen hier veel lichter te
dragen zijn geweest. De zorg, aan alles besteed, de
liefde, die achter elke handeling voelbaar was, het .
deed zo weldadig aan en het stemde allen gelukkig
en dankbaar.
Die dank kwam tot uiting in de aanbieding ván een
boekwerk aan de moeder van het kamp en van een
diep-rood bloeiende amaryllis aan de kamp"oma",
Mw. Driebergen. Mw. Baa_s Becking werd voor haar
harde arbeid achter de schermen, als secretaresse
van Mw. Driebergen, bedacht met een zwierige hegonia.
Na deze "plechtigheidjes" schenen alle sluizen der
dankbaarheid te zijn geopend, zodat meerdere dames
zich gedrongen voélden iets van de volheid van haar
hart te · spuien.
1 De een
deed dit door het voordragen van een zelf~
gemaakt gedichtje ( waarvan de laatste regels voor
de toehoorsters onbekend zijn gebleven, daar ze verdronken in de ontroering van de reciteerster), een
ander deed het door het zingen van een zelfvervaardigd lied, op de wijze van "Piet Hein", eindigende.
met het refrein:

*
Oja, Oja, wij zeggen 't voor en na:
Wij willen hier niet weg, wij willen hier
niet weg
Wat is het hier toch heerlijk, zeg (bis).

*

En zo groeide de avond naar het einde.
Nog enkele uren 'en de kampweek was voorbij.
's Zaterdagsmorgens zou een ieder terugkeren naar
· eigen home, naar...... .eigen eenzaamheid?
Lezer, dat ligt voor een deel aan U.
Weet, dat deze zomerkampen in de eerste plaats hun
waarde voor de deelneemsters ontlenen aan de warme
hartelijkheid en het meeleven, waarmee zij reeds bij
de ingang van de kampen worden tegemoet getreden.
Zorg dan dat het deze vrouwen ook thuis !_liet ontbreekt aan die zelfde hartelijkheid, aan datzelfde
meeleven.
TOON.

DE TERREUR VIERT HOOGTIJ

(\.

____
Het

Na de g~beurtenissen in het district Gulpen, zoals deze
beschreven zijn in de twee voorgaande nummers, ging
Sjeng Coenen over naar de KP. De leiding van het
district droeg hij over aan een ander.
Wij herinneren ons allen nog die dagen in het begin
van September 1944. In Frankrijk waren de geallieer"
den losgebroken en met razende snelheid rukten de
tankvoorhoeden op door de bezette gebieden. Als lange
grijparmen flitsten zij naar elke belangrijke stad:
eerst in Normandië, even later is het Parijs, dan naar
het Noorden. In enkele uren door België. De reactie
der Duitsers en hun knechten in Nederland, de wilde
ongeorganiseerde vlucht, het zenuwachtige rondtrekken van kleine Duitse afdelingen, die van hun legeronderdeel zijn losgeraakt, de wegen, die plotseling bezaaid liggen met spijkers en glasscherven, de overmoedige burger, die het bestond om met zijn jarenlang verborgen radiotoestel triomfantelijk over straat
te lopen, al de spanning en verwachting liggen besloten
in de naam van de dag, waarop dit alles zijn hoogtepunt bereikte en welke naam een begrip is geworden:
Dolle Dinsdag!

***
Dolle Dinsdag, 5 September 1944. Ook in de kringen
van het verzet is de rust ver te zoeken. Is nu dan
eindelijk het ogenblik aangebroken, waarop al die jaren
is gewacht? Hoe het zal gaan kan niemand zeggen,
maar dat er opgetreden zal moeten worden, daarvan
zijn allen zeker. Wapens worden geïnspecteerd. Auto's,
die door het lange onderduiken het rijden verleerd hebben, worden rijklaar gemaakt. Alles moet gereed zijn
om ieder ogenblik, waar en onder welke omstandigheden ook, te kunnen optreden.
· Natuurlijk is ook de Zuid-Limburgse KP bezeten door
een koortsachtige activiteit; juist daar, waar de vrijheid zeer dicht genaderd
is ..... .
Toch brengt deze situatie
grote
moeilijkheden met
zich mee. De terugtrekkende Duitsers moeten onderdak hebben en vorderen
maar raak. Kon men eerst
spreken van een vrij "normale" bezetting, nu wordt
alles overspoeld door de
vloedgolf van het vluchtende Duitse leger. De moeilijkheden, die zich onder deze
omstandigheden voordoen,
dienen zich onverwacht aan
en de oplossing ervan kan
niet worden voorafgegaan
door een kalm overleg. Snel
en afdoend handelen is nu
geboden. De flitsende opmars der bevrijdingslegers
heeft de dagen dol gemaakt
en het ~empo der gebeurtenissen tot een ongekende
hoogte opgevoerd.
In de nacht van de 2de September kraakt de Zuid-Limburgse KP, samen met de
LO van Maastricht, de gevangenis, waarbij alle poli,tieke gevangenen de vrijheid
herkrijgen. Ook Sjeng Coenen en Joep Francotte van
de Ulestratense KP, hebben
daarin een werkzaam aandeel.
De dagen zijn nu vol van
koortsachtige activiteit.
De KP-Ulestraten heeft de
· beschikking over drie personenauto's, die geparkeerd
staan achter een boerderij.
Deze boerderij is tévens
meermalen het trefpunt van
verschillende KP' ers geweest. Achter een andere
boerderij in de buurt staan
nog een vrachtwagen en
een motorrijwiel ondergedoken, terwijl in de kelder
van het kasteeltje daarnaast
munitie en springstof is opgeslagen. De eerste boerderij beschikt daarenboven
nog over een telefonische
verbinding met de KP-centrale in Ulestraten. Een
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einde van Sjeng Coenen en Joep Francoffe.

"\
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centrum dus van illegale activiteit, maar tamelijk
kwetsbaar, vooral in deze dagen. In de middag van
de vijfde September zijn de personenauto's reeds met
takken gecamoufleerd; het zal wel niet voor lang
zijn en spoedig zullen de wagens, bereden door vrije
Nederlanders, weer op de wegen kunnen komen.
Om half zes in de avond, terwijl de boer zit te melken
ziet hij een Duitse auto met enkele militairen zijn hui~
passeren en stoppen bij de andere boerderij. Waar
moffen zijn, ontstaan moeilijkheden en al spoedig
blijkt, dat de conversatie daar niet bepaald vlot verloopt. Hij gaat eens kijken en vindt het gezelschap de boer en zijn echtgenote, benevens enkele inwonende
evacue~s - in een druk gesprek met de Duitsers. Deze
laatste komen kwartier maken: ten behoeve van een
paar officieren eisen ze twee kamers op, terwijl bovendien nog zestig paarden met de bijbehorende manschappen zullen komen. De boer wijst er op, dat hij
al huisvesting aan verschillende evacuees verleent één daarvan is onderduiker - en adviseert de heren
in de buurt maar iets anders te zoeken. De moeilijkheden zijn hierdoor niet opgelost, want mochten de
kwartiermakers hun oog laten vallen op de eerste
boerderij, dan begint 't pas goed. De bewoner wacht
de gebeurtenissen niet af, maar stelt via zijn illegale
telefoonlijn de KP-centrale Ulestraten in kennis van
de gang van zaken. Als de gevreesde inkwartiering
komt, dan moet voor die tijd alles ontruimd zijn. Omstreeks half zeven k men Sjeng Coenen, Joep Franc?tte, Dick en nog enkele andere KP'ers om, geassisteerd door een paar knechts-onderduikers, de wagens
in het bos te rijden en zorgvuldig te camoufleren.
Het is al negen uur geweest als dit achter de rug is
en de boer met zijn onderduikers huiswaarts keert.
)fa gedane arbeid ...... wachten hier dezelfde moffen
die een paar uur vroeger de betrekkelijke rust va~

deze KP-basis verstoorden. Zij staan voor de boerderij en een van hen voert het woord. Hij moet twee
kamers hebben en is al binnen geweest om ze uit te
zoeken. Wat gevrees~ werd, is dus gebeurd. Terwijl
de boer nog even met ~e drie moffen staat te praten,
naderen langs de weg, die naar de boerderij loopt, Sjeng
Coenen, Joep Francotte en · Dick. Het is inmiddels
half tien en om acht uur îs de spertijd ingegaan. Daar
k~~t no~ bij, dat de drie KP-ers gekleed gaan op een
wiJze, die het onmogelijk maakt hen voor boeren~~echt te d?en doo:gaan. De situatie dreigt gevaarhJk te worden. Wehswaar staan de Duitsers met de
rug_ naar de weg en hebben ze de jongens nog niet
?ezien, maar dat kan elk ogenblik veranderen. Toch
is er ook nog geen reden tot een te grote bezorgdheid.
Tenslotte komen die Duitsers alleen maar kwartier
maken! Als de jongens tot op enkele tientallen meters
genaderd zijn, draait de woordvoerder der moffen zich
met ~en ruk om en snauwt: ,,Was machen Sie hier?"
,,Wir kommen hier kartspielen", antwoordt Dick.
De mof wendt zich tot de boer: Kennen Sie diese
Leute?"
"
.
Geen antwoord. Voor de tweede maal: ,,Kennen Sie
diese Leute?"
Na wat heen en weer gepraat geeft de boer toe:
,,Jawohl, die kenne ich!"
Ondertussen is Joep doorgelopen en de boerderij binnengegaan. In de gang hangt hij zijn jas aan de kapstok, waarna hij in de keuken zijn revolver onder het
wasgoed in de wasmand gooit.
Buiten vraagt de Duitser aan Joep en- Dick: ,,Carte
d'indentité. Ausweise", terwijl hij Joop sommeert direct_ naar ~uiten te k?men. Dick geeft de mof zijn
p~p1eren. SJeng op emge meters afstand, wil achter
Dick omlopen, ogenschijnlijk om eveneens zijn papieren te tonen, maar de mof moet iets bemerkt hebben
of een sterk vermoeden hebben gekregen, dat Sjeng
een wapen draagt, want hij springt op Sjeng toe.
Op dit ogenblik komt Joep naar buiten en ziet ee'tst
dan hoe gevaarlijk de situatie zich ontwikkeld heeft.
Sjeng en Joep staan nu ongeveer naast elkaar en de
mof blaft: ,,Hände hoch !". Alles is razend snel gegaan, maar in die snelle opeenvolging van gebeurtenissen heeft Dick kans gezien onopgemerkt te verdwijnen. Sjeng wordt gefouilleerd en ze vinden een
wal?en op hem. Zo druk zijn ze met S.jeng en Joep
bezig geweest, dat ze eerst nu "der Dritte" missen.
De Duitsers stellen de boer verantwoordelijk voor deze
ontsnapping en dreigen zelfs de boerderij met handgranaten in brand te gooien, als Dick niet onmiddellijk te voorschijn wordt gebracht. Tenslotte lukt het
om de mof het onredelijke van zijn beschuldiging te
doen inzien. Hij eist nu, dat de boer op staande voet
Dick opzoekt. Deze gaat de boerderij binnen en doet
alsof hij even zoekt. Als hij weer buiten komt, kan
hij nog juist de auto zien wegrijden: Joep en Sjeng
achterin, de handen in de nek en de twee Duitsers met
getrokken revolvers naast hen.
Dit alles speelt zich af in hoogstens vijf minuten.

de "Panzer-SS", zwaar dronken. Door de gang gaat
het naar de conversatiezaal, waar een van de moffen
i,chreeuwt: ,,Hïer sind zwei Terroriste. We hebben ze
te pakken gekregen bij een kasteeltje hier in de buurt.
Er was ook nog een derde bij, maar die is ontsnapt".
En tegen de gevangenen weer: ,,Hände h~!", Er
volgt een verward verhoor. Bij elk antwoord, dat de
heren niet voldoende bevredigt, wordt geschopt en
geslagen. De dronken SS-officier schreeuwt -telkens
weer: ,,Leg sie hin, die Scbweinhunde ! !"
Op de vraag, waarom hij een revolver bij zich draagt,
antwoordt Sjeng, dat hij dit deed om zich indien
nodig, te kunnen verdedigen. De moffen wille~ weten
wie de derde man is, de ontsnapte. Geen van beide~
antwoordt. Sjeng wordt getrapt en geslagen. Weer
komt de vraag. Sjeng weigert de naam te noemen.
,,Dat kan je dood betekenen", dreigt _men.
"Hem verraden doe ik nooit!" De reactie der Duitsers
op dit antwoord ontlaadt zich in een verward geschreeuw. Het verhoor gaat verder. Sjeng begrijpt, dat
het afgelopen is en vraagt of hij zijn familie nog mag
zien. ,,Daar heben we geen tijd voor. We zijn gewend
alles vlug af te handelen".
De Duitsers, die de beide mannen hebben gebracht,
vragen nog naar de Ortskommandant. Na een kwartier verdwijnen ze weer, Sjeng en Joep met zich meevoerend.

* * *
Even later hoort de eigenaar van hotel "Excelsior",
waar eveneens een Duitse àf deling ligt ingekwartierd,
een wagen stoppen en dan _een schreeuw: ,,Hände
hoch! Gegen die Mauer!" Hij ziet twee burgers binnenkomen, gevolgd door drie Duitsers. De beide mannen
zijn bleek, hun haren zijn verward, maar zij zijn zeer
kalm. Een van de Duitsers, die de jongens heeft binnengebracht, schreeuwt: ,,Die müssen . erschossen
werden!". De commandant van de ingekwartierde
afdeling maant hem tot kalmte. Alle burgers moeten
het vertrek verlaten. Slechts de Duitsers mogen blijven. Wat nu gebeurt kan men slechts gissen. Er ,,schijnt een stemming over het vonnis plaats te vinden.
Hierna halen de Duitsers hun geweren en verdwijnen
met de arrestanten ......

***
Om elf uur worden Sjeng en Joep met de polsen aan
elkaar gebonden onder geleide van een aantal moffen
in hotel "Continental" binnengebracht. In dit hotel
verblijven'. een aantal Duitsers, benevens de Ortskommandant. Sjeng en Joep worden de conversatiezaal
ingeduwd. Ook hier vindt een bespreking plaats, waarbij enkele Duitse officieren aanwezig zijn.
Het loopt tegen twaalf uur, als dezelfde Duitsers, die
Joep en Sjeng hebben gebracht_ met hen vertrekken.
Daàrna heeft niemand hen meer levend gezien.
De volgende morgen om vier uur komen de Duitsers
terug ...... Als de eigenaar van h~el "Continental"
aan een van de Duitsers vraagt, wat er met Sjeng en
Joep is gebeurd, antwoordt deze: ,,Die sind erledigt".
Eén van de officieren, die het laatste onderhoud bijwoonde, verklaart tegenover een van de gasten in
het hotel: ,,U mag het aan iedereen hier in Valkenburg vertellen, ik heb hen laten neerschieten, ich
habe sie erschiessen lassen!"
De volgende dag gaat onder de bevolking van Valkenburg het gerucht, dat op de Cauberg twee lijken
liggen van door de Duitsers gefusilleerde jongemannen.
De gezichten van beiden zijn geschonden. Tussen de
riem, die een van hen om heeft, steekt een blad papier,
waarop met potlood staat: Terroristen ..... .

* * *

Op hetzelfde ogenblik, dat Joep naar buiten komt, is
Dick de boerderij binnengeglipt en heeft deze aan de
achterkant weer verlaten. Hij vlucht het bos in en
dwaalt er - soms op handen en voeten kruipend twee en een half uur rond. Dan is hij verdwaald. Door
het kruipen in het bos zijn zijn handen en gezicht vol
schrammen en zijn kleren ontoonbaar. De Duitser heeft
zijn legitimatie-papieren afgenomen, zodat hij ten
einde raad in het bos blijft tot het licht wordt. Dan
stelt hij zich verder in veiligheid.
*

* *

Op een andere boerderij in Ulestraten zijn 40 tot 50
soldaten met hun auto's in kwartier. De commandant
van deze afdeling heeft zijn bureau ook in deze boerderij. Het zijn allen weermacht-soldaten en over het
algemeen oorlogsmoe, zodat de bewoners van dit huis
weinig last van hen hebben. Het is de avond van
Dinsdag 5 September 1944 ..... .
Het zal ongeveer tien uur zijn als door de poort een
auto het erf oprijdt. Er springen moffen uit en een
van hen schreeuwt zenuwachtig tegen de twee burgers, die ook uit de wagen komen: ,,Hände hoch !"
Ze moeten tegen de muur. gaan staan en dezelfde mof
schreeuwt: ,,Dat zijn terroristen, die we bij de witte
boerderij naast h et kasteeltje gepakt hebben!" Zijn
geschreeuw trekt de aandacht van anderen. Er komen
meer Duitsers naar buiten, die met getrokken geweren
een halve kring om de beide mannen vormen. De begeleidende moffen gaan naar het bureau van de commandant. Na tien minuten komen zij terug, Sjeng
en Joep worden weer ingeladen en de wagen ver.,.
dwijnt ..... .

***

., Was machen Sie hier t'

Het is tussen tien uur en half elf als de deur van een
hotel in Valkenburg wordt opengestoten. Voorop gaan
Sjeng en Joep met opgeheven handen, gevolgd door
drie moffen. Het hotel heeft inkwartiering van een
Duitse afdeling. Bij heh is die avond een officier van

*

* *

Men noemt ons terrorist. Doch al het luide schreeuwen
van een verdwaasd tyran en zijn verwaten troep
zal nimmer ons weerhouden, om getrouw de roep
des volks te volgen en de vrijheidszin der eeuwen.

*

Men noemt ons terrorist, wijl wij het onrecht haten,
gewelds terreur verachten en het vuig verraad
bestrijden der vazallen, die om eigenbaat
's lands vrijheid en der Burg'ren welzijn grif vergaten,

*

Uw uur is haast voorbij, gehate dwingelanden,
verkrachters van het recht. Over de lage landen
zwelt 't lied der vrijheid aan tot machtiger accoord
spijts concentratiekamp en patriottenmoord.

*
God! als onze beulen hun geweren richten,
laat in dat moordend vuur Uw eeuwig Licht ons
lichten.

0

(Uit "Christofoor", Febr. '45),
KEES.

Wilt U ons een genoegen doen? Stort dan
vóór 15 Juni a.s. het abonnementsgeld ad
f 150 voor het derde kwartaal, op onze girorekening 109588.

....,,
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annett we de situatie van ons land en volk overzien, dan• lijkt het vrij hopeloos.
Aan de ene kant is er een deel van ·ons volle. dat
bezig is, bewust en onbewust, ons land tot de afgrond
t-e voeren.
,
Dan is er een ander deel van ons volk, dat het goed meent, maar dat door de v~le teleurstellingen moedeloos
geworden is. Ik bedoel de groep ex-verzetsmensen. Deze
mensen hebben zichzelf gegeven met een overgave. die
bewondering afdwingt aan een ieder, die met hen in aanraking is geweest. Ze hebben in hun eerlijk ~treven de
gedachte gehad, dat het na de oorlog pas goed zou gaan
worden. Ze leefden in e~n bepaalde kring 'lleosen. die
ze kenden en vertrouwden, die wisten. wat een opoffering ~ · en luisterden naar de Regeringsvoorhchtingsdi~t Uit Londen, geloofden in de waarachtige veroieuWUig van ons volksleven. Na de bevrijding gingen ze
aan het werk "den Vaderl.tnd getrouwe-.
Aanvankelijk enthousiast, kregen zij al spoedig de weerslag, door corruptie; verkeerd begrepen worden. Dit laatste vond voor een deel zijn oorzaak in het feit, dat
vele v~rkee~. elementen zich (vooral -.a September)
in d, 1llegaliteit hadden gedrongen, voornamelijk in de
B.S., welke door vele buitenstaanders werd aangezien
voor de illegaliteit.
Wanneer de geallieerde legers in September 1944 hadden kunnen doorbreken. dan weren- we voor vele moeilijkheden gespaard gebleven. en hadden de verhoudingen
veel zuiverder gestaan.
Velen hebben zich na September 1944 geschaard aan de
zijde, waar de zoo scheen of waar men verwachtte, dat
de zoo zou gaan schijnen, in wezen het zelfde verschijnsel, dat wij in de jaren 19·10-'41 hebben gezien.
Hoe het zij. het feit ligt er en de naam der illegaliteit is
door deze mensen bezoedeld. De eigenlijke verzetsmensen
zijn daardoor, althans mede daardoor, verkeerd beoordeeld,
miskend en afgestoten. Daar staan ze nu, de kerels van
het verzet, in een boek, mokkende, gedesillusionneerd,
stom verbaasd. En dat, terwijl ons land dringend behoefte beeft aan kerels met moed, opofferingsgezindheid,
zelfwegcijfering en doortastingsvermogen. Vrienden uit
de \ll'oegere verzetsbeweging. laten we bedenken. dat
ons land in grote nood verkeert.
Gij allen merkt toch ook wel, dat het verkeerd gaat, dat
we innerlijk verdeeld zijn en zo de ondergang tegemoet
gaan?
Maar we moeten tevens inzien, dat wij zelf ook niet
vrij-uit gaan. •
Mag ik eens wijzen op een fout, een fout, welke, indien
we zo doorgaan, een dodelijk gevaar voor ons volksbestaan zal betekenen, met name, onze eigengereidheid. We
s!aan ons zelf te hoog aan, alsof het bij ons allemaal heilig vuur was, dat we op het altaar legden. Alsof verder
geen enkele Nederlander, die niet actief met ons heeft
meegestreden, een goed Nederlander kan zijn. Alsof wij
de daden van alle mensen kunnen beoordelen. Of je minstens opgepakt moet zijn geweest, wil je een goed Nederlander zijn. Ik geloof. dat we door deze houding het
Vaderland een slechte dienst bewijzen. Er is immers
een grote groep Nederlanders, die wel goed is, mensen,
die we voor de opbouw van ons land · hard nodig hebben, doch die we van ons stoten, ~dat ze niet tot de
georganiseerde illegaliteit behoord hebben.
Qver,velen onder hen kunnen wij niet oordelen, omdat
we de omstandigheden niet weten, waaronder zij in de
bezettingsjarien hebben geleefd. Toch kwuien ook zij voor
de goede .zaak veel gedaan hebben, ofschoon ze nu geen
legitimatiebewijs in bun zak dragen.
Er zijn maar weinigen. die alles van het begin af goed
hebben gezien. Wij, illegale vrienden, zijn ook niet steeds
helden geweest. Wij hebben ook vele fouten gemaakt.
Wanneer we dit inzien, dan zullen we ons bewust wor,
den, dat we aan die Nederlanders, die het vandaag goed
mmen ~et ons vaderland, de hand moeten toesteken.
Vraag aan niet hoelang ze illegaal hebben gewerkt; of
ze geen legitimatie~ewiJs_ kunnen laten zien. Maar vraag
of ze de gevaren zien, die ons volk bedreigen; of ze met
ons samen Willen werken om de vijanden van ons volk
te bekeren. De vijanden van ons volle in allerlei vorm.
Laten _we d~ niet te veel smalen op de Septembermens-en. die overigens goed zijn.
Belangrijk is nu of ze mee willen strijden tegen corruptie
eu landverraad. Ik denk in het bijzonder aan de goedwlllenden bij de Politie en Spaorwegen. Laten we elkaar
de band reiken, voordat het te laat is.
Daarom mijne vrienden, niet langer mokkend aan de
kant. Wlj zijn. d.w.z. wij kunnen zijn het beste deel der
natie.
Samen op tegen a 1 de vijanden van oos volk.
Daar hebben onze gevallen vrienden recht op. Wij mogen
niet versagen en ons vrijgevochten land niet prijsgeven
aan allerlei onvaderlandse elementen.
KEES DE JONG.

door Th. A. Boeree; Uitg. Drukkerij J. Frouws en Zoon, Ede.

Het lezen van dit boek zal
ieder ongetwijfeld moeten
vervullen met diep respect
voor de schrijver, die met
buitengewone
accuratesse
en ijver alle mogeliJlte gegevens verzamelde, welke
voor deze Kroniek van
waarde zouden kunnen zijn.
Het is dan ook geen wonder, dat dit werk uitdijde
tot een boek van ruim 300
bladzijden. Alleen iemand,
die ~lf met dit bijltje gehakt heeft kan bevroeden
hoeveel arbeid en moeitevol
onderzoek aan dit alles ten
grondslag liggen. Vooral,
omdat men, om een zaak in het juiste
raam te kunnen plaatsen, soms tientallen
mensen moet horen. En eerst door steeds
maar weer vergelijken en toetsen tot een
juiste lezing kan komen.
Een tweede grote verdienste van dit boek
is, dat' de schrijvei-, d,i.e zelf plaatselijk
commandant van de ÓD was, zo volkomen
objectief de zaken weet te beschrijven.
Hij vraagt geen lauwerkrans voor eigen
werk, vergroot nergens het aandeel van
de 0D 1n het verzetswerk en geeft andere
organisaties het volle pond. En dat, terwijl er toch ook in Ede tegenstellingen zijn

Als je t~gen het raam opklimt, zie je

op het platje een onlauldplantje. En
reikhalzend kijk je uJt naar de dag,
waarop de zon het zal bereiken. Misschlen komt hij daarna ook eens hier

binnen. al was 't maar In een hoek.
.,Van Rijn..,

Dit book wijst naar de toekomst.
Er zit een geweldige ·belofte in, die
nog vervuld moet worden.
Aan het vervullen daarvan mee te
werken Is on7,e ge:zamenlijke taak!

geweest, welke licht tot een minder objectief oordeel zonden hebben kunnen
leiden~
Dit zijn twee belangrijke punten, waardoor dit boek onmiddellijk aanspraak mag
maken op onze volle sympathie en waardering. Teveel wordt gezondigd tegen de
beide eerste vereisten VO<?r de geschiedschrijver:. minutieus onderzoek en objectiviteit. En in deze beide opzichten durven
wij volledig met de heer Boeree in zee te
gaan. Dit betekent niet, dat hij ook een
in alle opzichten feilloos boek geschreven
heeft. Er zijn tal van kleine puntjes vooral waar de schrijver over de grenzen
van het Edese verzetswerk tracht heen
te zien •- welke correctie behoeven. Hetgeen wij hem niet euvel duiden, vooral niet,
omdat hij 1n zijn inleiding zegt, ervan
overtuigd te zijn, fouten gemaakt te hebben. Hij doet dan ook een beroep op zijn
lezers hem deze aan te wijzen, opdat daarmede bij een e.v. herdruk kan worden gerekend.
Toch hebben wij wel enkele bezwaren tegen de vorm, waarin de heer Boeree ons
zijti boek bracht. Soms wil hij te volledig
zijn, waardoor de leesbaarheid geschaad
wordt. Ook de indeling van het boek kon
ons niet bekoren. Het zijn teveel brokstukken, waarin de samenhang wel aanwezig
is, doch welke samenhang in de beschrij·
ving onvoldoende tot •uitdrukking komt.
Om een sprekend voorbeeld te noemen: ·
Van de mislukte airborn-crossing geeft de
schrijver achter elkaar de verschillende
lezingen dergenen, die daarbij betrokken
waren. Dit had, ineenlopend en in elkaar
verweven, een boeiend relaas kunnen worden. Nu is het te wijdlopig en teveel aan
elkander parallel-lopend om op den duur •
de aandacht te kunnen boeien. En zo zijn
er tal van voorbeelden. Veel van het verzamelde had naar onze smaak ook wel
achterwege kunnen blijven of zeer summier verhaald. Daardoor wordt het lezen
" vän dit boek een vermoeiend, soms een
:vervelend werk. Natuurlijk willen wij hierbij niet uit het oog verliezen, dat de heer
Boeree beoogde een Kroniek te schrijven
en hij geen poging heeft gedaan door
boeiende beschrijvingen de aandacht van de
historische hoofdzaken af te leiden.
De schat van gegevens,' welke hij verzamelde, zal nu en in de toekomst voor velen
een hoogst waardevolle bron blijken. Wanneer b.v. de schrijver van ,,•t Begon onder
melkenstijd" eens gewacht had met het
schrijven van zijn boek tot hij had kunnen ~
bouwen op de gegevens van de heer Boeree,
zou hij zeer zeker tot een veel waarheidsgetrouwer en aannemelijker verhaal gekomen zijn dan nu het geval wa,s.
Wij wisten reeds geruime tijd, dat de heer
Boeree met zijn arbeid bezig was en heb·
ben met verlangen het verschijnen van dit
werk tegemoet gezien. Zoals gezegd, heeft
h~t ons op enkele punten teleurgesteld,
doch daarnaast heeft het zeer belangrijke,
uitnemende eigenschappen, welke ons gaarne over onze bezwaren doen heenstappen.
Ede mag zich gelukkig prijzen met het
bezit van een Kroniekschrijver als de heer
Boeree.
Ook bij de uitgave van dit boek nam men
het langzamerhand traditie geworden gebruik in acht een bedrag ( een gulden per
exemplaar) ter beschikking te stellen van
de Stichting 1940-'4:i.

A.D.

..

IN MEMORIAM
,

·.
Wiffem Jozef Francotte (Joep)

Jan Ht4>ert Coenen (Sjeng)
Gebonn 10 Januari 1915. Gefusilleerd
6 September 1944 te Valkenburg.

·T

oen als tragisch slot v~ de gebeurtenissen op 5 September 1944 te Ule-straten, Sjeng Coenen met Joep Francotte werden gefusilleerd, verloor het verzet
ln h'et algemeen, en het LO-district Gulpen in
het bijzonder, een van haar meest actieve
leden.
Tot 21 Juni 1944 maakte Sjeng Coenen deel
uit van de leiding van het district Gulpen.
Toen werd zijn medewerker in Weert gearresteerd en stond hij geheel alleen voor
allie werkzaamheden. Zijn beroep was bedrijfsleider in de drukkerij van zijn vader,
doch dit werk verwaarloosde hij door zijn
drukke LO-werkzaamheden. VerschiJlende
malen werd hij dooP zijn vrienden hierop
gewezen. Hij antwoordde steeds: ,.De onderduikers moeten eerst geholpen worden. Voor
die drukkerij kan ik desnoods later nqg zor,
gen, na de oorlog".
Het was voor hem een waar genoegen om
de Duitsérs, overal en zoveel mogelijk, afbreuk te doen. En al was )let resultaat niet
altijd even groot, toch kon hij er kwajongensachtig van genieten als er weer een goède slag was geslagen.
De voorzichtigheid verloor hij nimmer uit het
oog en in ;zijn functie als districtsleider was
dat ook nodig, maar zo af en toe moest hij
eens even omschakelen van LO op KP.
Slechts één maand heeft hij de leiding in het
district Gulpen kunnen verzorgen. Op 21
Juli kwam de arrestatie van een aantal medewerkefs. Hijzelf kon nog j1.list ontkomen en
droeg daarna zijn functie over aan een
ander. Hij sloot zich toen geheel aan bij de
KP-Heerlen, later Ulestraten. Van deze
ploeg was hij een zeer actief lid. Juist dit
werk was voor hem, met zijn "radicale" natuur, zeer geschikt. Maar zijn werk werd
gedrage9 door een grote en waarachtige
vaderlandsliefde. Reeds het veronachtzamen
\ran zijn dagelijks werk in de drukkerij van
zijn vader, demonstreert het onbaatzuchtige
in zijn werk.
Typerend voor hem is de wijze, waarop hij
zijn opvolger in het district Gulpen ver,
zocht zijn werk over te nemen. Hij wees
deze erop, dat de SD na de arrestatie in
Weert op 21 Juni en die in het district
op 21 Juli, de draad in handen had. Elke
medewerker moest er van nu af ernstig rekening mee houden, dat hij of zij binnen drie
maanden gegrepen werd. Men kon slechts
hopen, áat iets dergelijks nooit zou gebeuren, maar bereid moest men zijn. Men ::ou
Sjeng van een zeker fatalisme kunnen beschuldigen, als hij td: .,We weten, dat we
er aangaan. maar het werk moet doorge,
zet worden". Het zijn juist deze laatste
woorden, die ons leren, dat hlj geen fatalist,
maar een man was, die bewust gekQZen bad
en alle consequenties daarvan aanvaardde.
.,Wie deze wet aanvaardt, voelt zich •
laf noch bang: hij durft te sterve', opdat
de mensheid stijge naar een nieuwe
fase van haar bestaan."

Jan van Houten <Lange Sjeng>
Geboren 16 April 1917. Overleden 28 Mei 1945
te Lübeck.

Geboren 29 December 1920. Gelusilleerd 6 Sept.
1944 te Valkenburg.

·H

Maar niet vergeefs zijn onze daden van herdenken.
We weten ons de vruchten van deze dood meer rvaacd,
Als het einde van de dag ons het besef kwam schenken,
Dat we de heilige opdracht opnieuw hebben aanvaard,

ij was er een utt die vele edele, dappere en
onverschrokken jonge mannen, die zich bad•
den weten. los te rukken uit de sleur van 't
gewone, alledaagse, 't gelate11.e. dat zelfs een jarenlange bezetting van een vijandige macht over
eed' volk kan brengen.
Uit het handwerk, dat hij 'leerde zou men misschien reeds de conclusje mogen trekken, dat hij 't
"hoger" zocht dan de doorsnee Jongens uit zijn
omgeving. Hij was dakdekker.
Ook toen zijn Vaderland in nood was, toen er een •
oorlog dreigde, heeft hij zonder aarzelen en met
een zeker enth9usiasme zijn vaderlandse plichten
vervuld. Doch met de demobilisatie van ons leger,
bij de capitulatie in Mei 1940, beschouwde hij zijn
taak niet als volbracht.
0, neen, die zou thans eerst begmnen. Zijn geest
was echt Nederlands, een geest van verzet tegen
alles, wat de vrijheid en ·1 recht in het gedrang
bracht, ook al zou hem dit misschien zijn eigen
vrijheid of zelfs het leven kosten. L:>it toonde hij
reeds, toen hij un<ler dwanlJ io Akl!n vuor de v;j•
and moest gaan werken. Zijn W/!igering kostte hem
maandenlange dwangarbeid in eeu kamp, maar juist
in die tijd is zijn geest van verzet tot volle rijpheid
gekomen.
Terug in zijn vaderland uit de gevangenschap beeft
hij door zijn relaties uit de ernstige dagen van Mei
1940, contact weten te vinden met de verzetsbèweglng te Amsterdam. Na een jaar actieve en
gevaarlijke arbeid in dienst van de illegale pers
"Je Maintiendrai", werd zijn verblijf in , de stad
Amsterdam gevaarlijk. Achtervolgd door de Gestapo richtte hij zijn blikken op het Zuiden en
klopte in zijn geboorteplaats aan, om mee te mogen werken in de strijd om onze vrijheid en rechten. Voorzien van een klinkend getuigschrift der
verzetsbeweging te Amsterdam, werd hij door de
leiding van het district van harte welkom geheten.
Wij kenden ,.Joep·· en wisten, dat hij er een was,
die niet van half werk hield. Daarom werd hij ingedeeld bij de KP en heeft daarin tot het einde toe
- toen onze bevrijders reeds midden in Limburg
stonden - zijn plicht vervuld en elke opdracht tot
volle tevredel)heid uitgevoerd.
Onder meer leverde hij xijn aandeel in de bevrijding van een aantal gevangenen uit de gevangenis
in Maastricht op 2 September 1944. toen hij saml!D
met Sjeng Coenen voor het transport V31\.Jlevangenen zorgdroeg. Wanneer wij van Joep alleen
deze edele deugden en karaktertrekken naar voren
zouden brengen, dan zouden wij onvolledig zijn,
want bovenal werd bij gesteund door een echt diep
geloof.
Juist in de moeilijkste opdrachten en teleurstellingen was het de raad van zijn geestelijke leidsman,
die hij eerst ging in"l'blnen, alvorens verdere stappen te doen. Op zulke mannen mag heel ons
vaderland trots zijn en bijzonder zijn geboorteplaats
Vaals. Diep te betreuren is het dan ook, dat bJJ in
de laatste dagen voor de bevrijding, samen met
zijn trouwe medewerker, Sjeng Coenen, in handen
moest vallen van de vijand, die hen als spionnen
op de meest beestachtige wijze vermoord heeft.
Dit gebeurde te Valkenburg op 6 September 1944.
Om anderen te redden, het vaderland te bevrijden,
gaf hij zijn kostbaar leven. Het Kruis op de Cauberg te Valkenburg toont de plaats, waar onze hel•
den deze strijd beëindigden om de Hemelse vrede
te gaan genieten. Moge allen, die hem kenden en
heel ons Vaderland, de gedachtenis van deze jonge
held ln ere houden en moge God hem reeds be•
loond hebben voor wat hij uit de edelste motieven
voor Kerk en Vaderland gedaan beeft.

j Mei 1947.

Hij ruste in Vrede!

-Bij

degenen, die op 21 Juli 1944 in het district Gulpen werden gearresteerd, behoorde
ook Jan van Houtem. Sa.men met Kapelaan
Frank, die op het nippertje aan zijn arrestatie ontsnapte, was hij duikhoofd van de LO te Wijlré.
Voordien was hij lid van verzetsgroepen te Schaesberg en Meerssen. Na zijn gevangenneming en op.sluiting in het Huis van Bewaring te Maastricht,
werd hij, evenals alle anderen, die bij dit geval betrokken waren, overgebracht naar Vught.
Van hieruit transporteerde men hem naar Oraniënburg. In dft't kamp was bij gedurende enige tijd
ziek. Toen de militaire situatie van Duitsland hoe
langer hoe meer 1onhoudbaar werd, moesten verschillende kampen worden ontruimd en joeg men
de uitgeputte gevangenen in lange dagmarsen door
OUitsland. Ook de gevangenen in Oraniënburg
trof dit lot. Jan maakte deze ontzettende tocht mee,
een opgave. die hem meermalen bijna te zwaar
werd, waarop hij dan door uitputting dreigde te
moeten opgeven, ofschoon hij wist, dat de Duitsers
geen enkele gevangene levend achterlieten en met
een revolverschot een eind aan hun leven maakten. Toch heeft hij volgehouden en in het bos van
Below bij Wittstock werden zij door de Russen
bevrijd.
Het Zweedse Rode Kruis ontfermde zich ook over
hem en hij werd op 6 Mei 1945 naar het Noodziekenhuis te Lübeck overgebracht.
Reeds totaal uJtgeput overleed hij h'ier op 28 Mei.
Door een geeste)ijke werd hij op het Vorwerkersfriedhof in een apart graf begraven.
Allen, die met hem hebben samengewerkt, weten,
dat hij een fel en principieel tege.nstandet van hef"
naziregime was. Hij was een van die naturen, die
geen compromis kennen. Uit deze geestesgesteldheid werd de taaie, vasthoudende ve.rzetter geboren. Zeker van zijn doel, met vuur en volharding
vechtend en alle tegenslagen bestrijdend met een
onverwoestbaar optimisme. Wars van alle vertoon en onnodige drukte, maar één, waarop men
onder alle omstandigheden kon bouwen.
Het voorbeeld van zijn karakter sterke ons, die
achterbleven, in deze karakterloze tijd.

..
Ze zagen niet de hooggetaste bloemen,
Ze hcorden niet het hen ter eer gesproken woord,
Ze sliepen v9ort de slaap van de millioenen,
Met hen gesneuveld, verhonger4 of vermoord.

Ze zagen niet de bloesemende bomen,
Ze hoorden niet de blijcbchap van vogeljubeltaal,
Ze droomden voort aan hnnne eeuwige dromen,
Onder oneindige koepel van goddelijke zaal.
We
We
We
Van

hadden graag gestaan met minder lege honden,
waren (Jraag gegaan met onbezwaard gemoed.
voelden soms de angst voor de nabije schande,
ontrouw aan het kostbaar, voor ons vergoten blo~d.

GEORGINA JANSEN.

W.

I

.

'
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ONZE MEI-ACTIE

ADVERTINTIII

INLICETINGEN VERSCHAFFEN?
De maand Mei is thans achter de rug en hiermee zijn wij tevens aan het eind gekomen van
onze eerste grote propaganda-actie met "De
Zwerver".
Uit de publicaties in ons weekblad hebben onze
~ezers voortdurend de ontwikkeling en resultaten
:itun.ien volgen. Het is dus niet noodzàkelijk,
hierover in deze publicatie nogmaals uit te meiden. De successen, die geoogst zijn, hebben onze
verwachtingen verre overtroffen en wij willen
niet nalaten, deze gelegenheid te benutten, de
vele medewerkers onze zeer hartelijke dank aan
te bieden voor hun spontane medewerking. Hun
activiteit heeft onze grote waardering en de
redactie bewondert de energie, die door de propagandisten - een ieder op zijn manier en met
verschillende resultaten - aan de dag .is gelegd. -'t Heeft ons weer eens te meer overtuigd
van de groeiende interesse, waarin zich ons blad
mag verheugen en 't geeft ons voor de toekomst
nieuwe moed, om op de ingeslagen ~g met "De
Zwerver" voort te gaan.
De wap.rde van dit succes ligt namelijk naar ons •
oordeel ook in de hoop, die wij t.a.v. de toekomst
mogen koesteren.
We moeten verder. Ons blad moet nog grotere
bekendheid verkrijgen.
Hierop komen wij echter t.z.t. nog nader terug.

In de afgelopen week waren we in de gelegenheid de duizendste nieuwe abonné te boeken.
Hiermee is ons ideaal bereikt. De prijs van
f 25.-, die wij hiervoor hebben aangekondigd, is
te beurt gevallen aan J. v. d. Brink, Aalsmeerderweg 455, Rijk-Haarlemmermeér.

*

De Hoofdprijzen zijn ten deel gevallen aan hen,
die in Mei, 40 of meer nieuwe abonné's hebben
opgegeven.
We zijn thans in de gelegenheid hun namen bekemi te maken.
le prijs: J. J. Muts, R. Visserlaan 17,
Bussum: f 150.-.
2e . prijs: P. N. v. d. Weide, Plataanlaan '.1:9,
Zaandam: f 100.-.
3e prijs: Mw. A. A. J. Driebergenv. d. Meiden, Zuidsingel 36,
Amersfoort: / 50.-.

*

"Den Vijand Wederstaan" wordt het bezit van
elk, die ten minste 25 abonné's heeft aangebracht. Desgewenst kan men ook een ander boek
van gelijke prijs kiezen. We verwachten hierover gaarne binnen 8 dagen een opgave. De
winnaars van dit boek zijn:

1. Mw. A. A. J. Driebergen-v. d. Meiden, Zuldsingel 36, Amersfoort.
2. R. Faber, Beilerstraat 63, Assen.
3. H. Haan, Comm. Kamp "Wierde.", Wolvega.
4. Tj. Holwerda, Tolakkerweg 45, Maartensdijk.
5. W. J. v. d. Maal, Oudenoord 73 bis, Utrecht.
6. J. J. Muts, R. Visserlaan 17, Bussum.
7. Th. J. Sitvast, Nw. Karsela.an 67, Amstelveen.
8. H. M. M. Visser, Dr. Scha.epmanstraat 3,
Weesp.
9. P. N. v. d. Weide, Plataanlaan 49, Zaandam.

834 Coenraad van Cleef, gewoond hebbende te Amsterdam, Weesperstraat 96, gearr. te Amsterdam,
tlfdens jodenrazzia's, weggevoerd naar Westerbork, overleden te Sobibor.

835 Fredrika van Cleef, geb. Goudket, wcggevoe~
naar Westerbork, verdere inlichtingen ontbreken.
Tevens inlichtingen gevraagd over haar kinderen
Eva. Jeanne en Karel van Cleef.

836 Alida Lizzer, geb. Reindorp en de kinderen
Roza Lizzer, geb. in September 1930 en Hansje
Lizzer, geb. in Maart 1940. Zij woonden te
Amsterda~: Nieuwe Kerkst~aat 1 b, allen weggevoerd bJdens Jodenrazzia s, en overleden te
Sobitor.

837 G. v. d. Hulst, geb. 6 Juni
1897, inlichtingen gevraagd
over zijn laatste weken en
over zijn verblijf in Oranienburg, waarheen hij met
vele anderen vervoerd
is
uit Vught io Sept. 19-H.
Vermoedelijk in Februari
1915 op transport na;:tr
Buchenwalde en aldaar op
8 Maart 1945 overleden.

De Heer en Mevrouw Lecke,......van Dam geven met
blijdschap kennis van de geboorte van hun zoon
ANDRIES LAURENS WILHELM
Wij noemen hem Dries.
Naarden, 5 Juni 1947.
Jul. v. Stolberglaan 53.
Tijdelijk: A'dam, Messchaertstr. 18, p/a Fam. v. Dam.

J,

DE GRAAF
en

•

JANNY KIERS
geven, mede nameos hun Ouders, kennis van hun
voornemen D.V. Dinsdag 24 Juni 1947, voormiddags
11 uur, te Diever (Dr.) in het huwelijk te treden.
Kerkelijke inzegening in de Ger. Kerk aldaar te 11.30
uur door den Weleerwaarden Heer Ds. L. Zwanenburg te Holwerd (Fr.).
Utrecht, Tolsteegsingel 6.
Amsterdam, Gerrit van der Veenstraat 161 I,
Gelegenheid t~ gelukwensen op de trouwdag van
12.30,...... 1.30 · uur in Hotel "Centrum"' te Diever.
Toekomstig adres: Tolsteegsingel 6, Utrecht.
Tot onze
dochtertje

grote

vreugde schonk

God

ons een

CATHARINA JOHANNA

6. R. Faber, Beilerstraat 63, Assen.
7. G. B. Godwaldt, Hasstenhoekweg~29, Den
Haag.
8. T. A. Goudket, Landzichtstr. 27, Overschie.
} 9. H. Haan, Comm. Kamp "Wierda", Wolvega.
' 10. Tj. Holwerda, Tolakkerw. 45, Maartensdijk.
11. C, W. Krol, Ananasstr. 107, Den Haag.
12. J. 't Lam, H. Maasdijk A 95, Wijk bij
Heusden.
13. W. J. v. d. Maal, Oudenoord 73 bis, Utrecht.
14. J. J. Muts, R. Visserlaan 17, Bussum.
15. J. Pol, v. Karnebeekstr. 103, Zwolle.
16. Th. J. Sitvast, Nieuw Karselaan 67, Amstelve~.
17. J. J. Suyker, Fr. v. E edenstr. 61, Arnhem.
18. F. Verb~k, Postbox 5001, A'dam-Z.
19. H. M. M. Visser, Dr. Schaepmanstraat 8,
Weesp.
20. P. N. v. d. Weide, Pl~taanlaa.n 49, Zaandam.
_Daarenboven ontvangen alle propagandisten
voor elke aangebrachte abonné een waarde·
coupon van f 0.50, met dien verstande, dat voor
de eerste aangebrachte abonné, een fotomapje
van de Landdag te Zeist beschikbaar is.
Deze foto-mapjes ztjn thans aan de diverse
medewerkers verzonden.
De overige prijzen worden zo spoedig mogelijk
verzonden. Wermee moet worden gewacbt, totdat
de nieuwe abonné's het derae )<wart.aal hebben
voldaan. De toezending kan dus vóór het eind
van Augustus worden verwacht.
De redactie wenst alle prijswinnaars zeer hartelijk geluk met de door hen bereikte resultaten.

Wij noemen haar Cathrientje.
R. C. de Bruyn
J. J. de Bruyn,......Dirksen.
Eindhoven, 2 Juni 1947.
Torricellistraat 1. ,...... Tijd.: Diaconessenhuis ~indhoven.
PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN
(prêjs / 0./0 p. m.m.)
Gevraagd voor spoedige indiensttreding

Maatschappelijk Werkster
Zij, die het diplo~a Maatsch. Werkster bezitten en
illegaal gewerkt hebben, genieten de voorkeur. Uitvoerige schr. soli. met vermelding van ref. aan
STICHTING 1940-1945, Prov. Bureau, Maliebaan
15. UTRECHT.
DIVERSEN
Na 15 Juli goedkoop VACANTIE KOSTHUIS aangeboden aan een paar eenvoudige meisjes of echtpaar van Christelijke beginselen in de bossen in
Midden Drente. Br. o. no. 265. bureau "De Zwer.ver".

Plaatst U toch .eens
een

ADVERTENTIE
in ons blad

Geef "De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter Inzage en laat hem(haar)
onderstaande bon Ingevuld zenden aan de administratie vau "De Zwerver",
Prins Hendrlltkade 152 Ie Etage, Amsterdam.

*

Naam,

Een omslag voo1· ,,De Zwerver" .is de extra-prijs
voor ieder, die minstens 10 abonné's heeft opgegeven.
Deze prijs vlei te beurt aan:
1. L. G. v. d. Beek, B 35, Genderen.
2. J. Budding, Schermerstraat 50, A'dam.
3. Mw. A. A. J. Driebergen-v. d. Meiden,
1
Zuidsingel 36, Amersfoort.
4. C. van Elswijk, Kerkweg 83, Waddinxveen.
ts. M. W. Enserink, ,.De Huurne", Almen, Gld.

FAMILIE-ADVERTENTIES
(prija f 0.10 p. m.m.)

"71#

Waarde "Zwerver"-vrienden,

...

Adres:

Plaats,
Provincie:
Ingang abonnement :

1

Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bil aanbieding van een postkwttantle betaald.
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LKP-Stlchtlng.
(Doorhalen wat niet verlangd wordt).
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DE ATOOMBOM
M

en vermoeit ons zeer met de atoombom.
Men ( dat is de mensheid, waartoe wij behoren) heeft er een oorlog mee beëindigd,
en zo een begin van vrede gemaakt. Thans is men
bezig hem tot een stok achter de deur voor de
vrede te maken en indien nodig tot een radicaal
oorlogswapen.
Maar bovenal pleegt men er geestelijke vivisectie
op.
Er is iets wellustigs in de wijze, waarop de mensheid zich meester maakt van die bom. Zij is het
troetelkind van de massa geworden. Deze coquetteert er mee, en pers en radio reageren daar
prompt op met griezelstukjes of half wetenschappelijke voorlichting, juist zoals dat van goede zakenlui in die contreien verwacht mag worden.
Mt>n koestert dat kleine dingetje, alsof men er
wonder wat van verwacht. Men koestert het, zoals
....•.de mens gewend is de zonde te koesteren. De
zonde is niet afzichtelijk, lezer.
Zij is zeer aanlokkelijk. Het gif zit eerst in de
staart. Als U zich een zeer concrete verleiding
voorstelt, dan zult U het wel met mij eens kunnen zijn, dat vrees voor haar gevolgen en bekoring
<roor haar geheimen juist de labiele toestand geven, waardoor we tegelijk aangetrokken en afgestoten worden.
Zo ongeveer is het ook met de atoombom. Dat
mag een wonderlijke vergelijking schijnen, maar
zij verklaart niettemin iets van de geheimzinni·
ge bekoring, die deze bom op het mensdom uitoefent. De atoombom is een symbool. Een symbool, dat zuiver afgesteld is op de geestelijke gesteldheid van onze dagen. Een symbool van het
nihilisme. Dacht U, dat de mensheid alleen maar
bevreesd is voor de uitwerking van die bom?
Dan hebt U het glad mis.
Zij is er ook verliefd op, zoals ze verliefd is geraakt op het geheim van de vernietjging. Dat is
natuurlijk een vorm van reactie.
Men is niet altijd zo geweest. De mens van de
twintigste eeuw is zo geworden. Men is het gepraat schoon zat. Men wil daden zien. Men gelooft niet meer in praten en daden ter verbetering der mensheid. Al het ondernemen in idealen, die toch als zeepbellen uiteenspatten, al het
geloven in de edelmoedigheid der mensen, 't iS
zo ijdel als zesduizend jaren wereldgeschiedenis.
Men verwacht geen betere wereld, men verwacht
een slechtere en men is daar nieuwsgierig naar,
als een kind, dat zijn speelgoed vernielt. Men
wil wel eens zien, wat ervan komt. 't "Iets" is
mislukt, nu is 't "niets" aan de beurt en alhoewel
men huivert voor 't "niets", voor de dóó<l, men
ls er nieuwsgierig naar in perverse belangstelling
voor dat, wat thans nog boeien kan. De man, die
zelfmoord pleegt is ook nieuwsgierig.
Maar zoals één zwaluw nog geen lente brengt,
e;o brengt één zelfmoordenaar nog niet het
,,niets". Dat moet massaal gebeuren. En dat verwacht men van de atoombom.
Men wil de brokken wel eens zien.
Daarom is men verzot op alles, wat over die
bom verteld wordt en zo worden wij dan heden
ten dage zeer vermoeid met dit stukje moderne
techniek.

Een zwartgallige blik op de wereld, zegt iemand
misschien. Pas op. Verklaar Uw veilige wereldje
niet voor de wereld.
De grote Men in de wereld is op dat station aangekomen en de massa komt weliswaar met vertraging binnen, omdat ze nog wat sportvelden,
bioscopen en oorden van vermaak aan moet doen,
maar meer staat er toch niet op het programma.
't Is wel een groot woord om hier van nihilisme
te spreken en de man, die hard werkt in zijn
baan en daarbuiten intens geniet van wat er te
genieten valt, zal er mij misschien om uitlachen,
als ik dat woord op hem toepas. Wellicht meent
men, dat het alleen geldt voor hem, die onder
het oppervlak van het dagelijks leven wil zoeken
naar een bodem, naar een anker en die zo iets
niet kan vinden, zodat hij h, ;•.,t diepst van zijn
wezen In vertwijfeling voor het "niets" komt te
staan.
Ik geloof niet, dat er zoveel verschil is tussen
de man, die naar een bodem zoekt en de man,
die weigert zich de vraag daarnaar te stellen.
Er is vertwijfeling in het niet vinden en er is
vertwijfeling in het niet willen zoeken. In de
angstkreet van de man, die geen grond meer
onder zich voelt, is dezelfde intonatie als in de
kreet van de mens om een nieuwe sensatie.
Want de laatste heeft angst voor het afbreken
van de roes, van de jacht, waardoor ook hij voor
het "niets" in zijn leven komt te staan.
Voor hem is een huis een slaaphol, een radio, of
een sensatieroman. Voor hem is een gezin verveling. Daarbuiten, daar begint 't pas, 't leven,
de sensatie. Hij wil niet meer aan het denken
toekomen, hij schuwt het stilzijn, hij heeft een
hondse angst voor de eenzaamheid, want in dit
alles zal het "niets" hem aangapen en dat kan hem
alleen maar bekoren als toeschouwer in de sensatie van het vernietigen: de atoombom, maar
niet als vrijheidsstrijder in de worsteling om een
geloof, een zekerheid.
Ja, ten diepste wenst hij de vrijhei..._d niet meer,
hij wenst zich te laten leven. Zelfs als hij met de.
massa door leuzen meegesleept wordt tot begeestering voor een ideaal, is dat nog maar een
surrogaat van zelfstandigheid en vrijheid. Hij
brult dan alleen zo hard, omdat hij verloren gaat
in de massa, omdat er een leider is, die zijn verantwoordelijkheid overgenomen heeft. Hij verkoopt zijn vrijheid, als hij maar niet met de
martelende vraag lastig gevallen wordt: waarom leef ik.
Ik heb hiermede een uiterste geschilderd, ik ben
het mij bewust.
Het nuchtere Nederland is nog zo ver niet en de
man van het land aal zeggen: Dit raakt mij zeker
niet.
Maar op die wijze ontkomt toch niemand aan dit
probleem. Wij zijn met elkaar in de greep van
onze tijd gevangen en wat vandaag in New York
levensmode is, is het morgen in Amsterdam en
overmorgen op de Mookerhei. Alle schijnzekerheid
van een bloeiende boerderij, gezinsgeluk en dorpsgenoegen staat op het punt weggespoeld te wora
den. Want de uitdragers van deze angstwekken-

de levenshouding reiken reeds tot in onze dorpen,
door radio, pers, boek en film. Wie zijn ogen open
heeft, weet zijn leven reeds bedreigd door de
roes, het tempo der vergetelheid en de vaart der
sensatie. En als we niet voor anker liggen, wanneer de stroom ons huis en onze vermeende
zekerheden opneemt, dan zullen we <?P drift raken,
zoals millioenen op drift geraakt zijn.
Wij hebben het anders gekend. Er is een tijd geweest in ons leven, dat we in vrijheid een opdracht op ons namen, de opdracht om een vijand
te weerstaan, die onze vrijheid bedreigde. Velen werden daardoor uit een sleur gegrepen, en
het verzet was voor hen het ontwaken uit een
roes. Ergens vonden zij een vast punt, waaruit
ze weerstand konden bieden. Ergens was eeu
wet, die zij gehoorzaamden. Zo werd het verzet
werkelijk leven.
En laat ieder zich nu afvragen of hij die zekerheid dat bewuste leven nog kent, of dat hij
teruggevallen is in een leegte, waarin hij zijn
vrijheid niet meer beleven kan, waarin zijn da. den sleur en geen vrij gehoorzamen meer zijn.
Ik vrees, dat uit vclN angst bs om in de normale
verhoudingen van ,,,. """atschappij terug te keren. Wij moeten eerbied hebben voor die angst.
Het is een getuig~nis der vrijheid. En wie de
vrijheid gesmaakt heeft., schuwt de slavernij. Hij
verzet zich uit alle macht tegen de vangarmen
van de sleur tegen de lokstem van de roes, waarin men zich~elf nooit kan zijn, omdat men zich
laat leven, laat dragen .van de ene sensatie in de
andere. De maatschappij staat klaar om ons te
ontvangen, om ons in het gareel te wringen, en
als we ons schikken, krijgen we als zoethoudertje een prachtig programma roet spannende
nummers, zonder inspanning onzerzijds te verstouwen, en als troostprijs de atoombom.
Wie in de laag leeft, waar nog vrijheid is, kan
nooit geheel peilen, welk een verschrikkingen dat
andere leven verbergt. Men brult om loonsverhoging en prijsverlaging. Men moest brullen om
de vrijheid, want aan 't andere zit de geur van
het surrogaat; 't geeft geen vrijheid, maar nog
meer mogelljkheden van zichzelf te verliezen en
onder te duiken in de vaart van onze tijd.
Maar ik draai als een mug om de kaars.
We moeten terug. En sommigen moeten heel bewust weten, dat hun uiterlijke vrijheid schipbreuk zal lijden op vele klippen.
Daardoor zullen ze gevaar lopen ook hun innerlijke vrijheid te verliezen, de duur gekochte vrija
heid in het verzet geboren. Ik bedoel niet de bevrijding van de klok, van een baan, van een baas.
Ik bedoel de bevrijding van het hart, waardoor
de persoonlijke daad kon ontstaan, de daad,
waárvoor wij zelf verantwoordelijk waren en
waarvan we intuïtief wisten, dat ze juist was.
Die wortel der vrijheid behoeven we niet te verliezen bij de omschakeling. En als die zich niet in
ons werk kan uiten, (en zo hard is het leven voor
velen) zoek dan tot elke prijs een uitweg er voor
in het leven, daarbuiten om. Weiger daarin dan
je te laten leven, je vol te laten pompen met genietingen, waarin je zelf passief bent. Zoek
daarin je terreinen van actie, om er jezelf in to
zijn. En roep je zelf dagelijks in herinnering, dat
je iets kostbaars gewonnen hebt, dat je met al je
kracht tegen het leven verdedigen moet. Dan
zul je leren lachen om de atoombom, want die
kan ons in dit opzicht niets roven, als we ons
zelf niet eerst beroofd hebben.
Maar die bodem dan? Die is niemand aan te praten. Er is ten aanzien daarvan één ding belangrijk. De voorwaarde om grond onder de voeten
te krijgen is, dat we weigeren ons te laten leven.
Als we zo staan, in de onrust van het zoeken
naar een grond, dan, wel dan heb ik hier niets
meer te zeggen.
H. v. R.

DE WERELD IN DE BRANDIN.G
HONGARIJE
De laatste man en de
laatste stelling.

In het Hongaarse parlement stond een
man op om het woord te nemen over de
communistische staatsgreep in zijn land.
Deze man heet Soelyck. Onthoudt die
naam, want hij is een symbool.
Een symbool van de vrijheid.
Soalyck heeft, terwijl hij daarmee in feite
zijn liquidatiepapieren zelf tekende, de
terreur aan de kaak gesteld, waardoor de
communisten een regering en een natie
om hals brachten. Een regering en een natie, die worstelen om een vorm te vinden voor volksvrijheden en een democratische staatsinrichting. Hij heeft de
methode geopenbaard, waardoor de communisten onrust kweekten, corruptie opwekten door een vijfde colonne, vrije
mannen, die hen in de weg stonden, lieten arresteren, de pers muilkorfden en
een staatsgreep uitvoerden.
't Communistische argument voor de
staatsgreep was belachelijk. Nagy, de
vorige 'minister-president, moest verwijderd worden, omdat hij een illegale actie
tegen de staat voorbereidde. Wat voor
plezier kan Nagy erin gehad hebben
zichzelf beentje te lichten?
Deze rede van Soelyck kan de terreur
niet meer 'keren. Zij is voorlopig geen
fundament voor een nieuwe tijd in Hongarije, zij is slechts een monument van
menselijke moed en vrijheidsdrang. Een
monument in de woestijn. Zeker, maar
dit zijn ook eerst echte monumenten.
Sta er eens even bij stil, lezer, dat thans
in Hongarije duizenden in angst en vreze
leven voor de dag, waarop de grijparmen
van de geheime politie hen omvatten, omdat ze anders denken dan de communisten.
Denk dan ook aan de man, die liever
strijdend ten onder ging, dan zich als
slaaf aan het communisme te verkopen.
En neem U voor, Uw vrijheid zo duur te
verkopen, als hij deed.

het communisme, is machtiger dan ooit en
we wilJen hem met open vizier tegemoet
treden. Het communisme moet weten, wat
het aan Nederland heeft. Het zal wel bezorgdheid bij ons vinden voor een reëel
gevaar, waarin de vrijheid verkeert, maar
geen vrees en geen compromis.
Wij bestrijden in de eerste plaats geen
mensen. Wij bestrijden het communistis~h beginsel. Maar omdat dat beginsel
verdervend is, moet ook de communist
zelf verzieken. En daar hij dit niet ziet,
moet ook hij bestreden worden. Men kan
persoonlijke waardering hebben voor een
Wagenaar en een Gi1lieron, maar dat
mag nooit de kracht verslappen van onze
strijd tegen hen als vijanden der vrijheid.
Men kan die strijd verkeerd verstaan. Hij
is zo fel als men zich maar denken kan,
omdat het kostbare stuk van de vrijheid
op het spel staat. Hij zal nog feller worden. Maar hij mag nooit ons medelijden
uitsluiten met de duizenden, met de massa, die meehobbelt en meejubelt op de
fanfares van de leiding, waarin met veel
geschetter alle middelen der demagogie
gebruikt worden, het gehele arsenaal der
massabegoocheling uitgestald wordt, om
het publiek te lokken.
De communist is voorwerp van bestrijding en van democratische opvoeding
beide.
H. v. R.

(Adv. in "Trouw").
We hebben er direct op gescl)reven. Zoeken al /a'lg
een motor, waarnaast het "goed lopen" moet zijn.

•

Robut Rownd. Wjtns um\Jtrsitaire 11ud1t door ttn oorfog wtrd
011derbrokt.n. beeft tindtJijlt :ijn diploma voor ltUtrtu van de
unh·tuiit1t tt Meacvjllc In Pfflnsylvaniè gekregen. Du zou
\'Olstrekt nitt vermeldenswaard z-ijn. wan: htt niet. dar de:
gediplomeerd• 102 jaar oud was •n dat de oorlog. ten gevolge
wa.-.rv~n hij zijn studlt nit:t kon voortzetten. de burgeroorlog
van J86i was.

(Krantenbericht).
Waren er toen ook al "loyaliteitsverklaringen"? Niet
wanhopen, mislukte studenten uit de jaren 1940-'45.
Je kunt er blijkbaar oud bij worden.

•
Boven Vll.ssjngcn ztJn dc:t-t dagen
lucbt$piegelingen waargtnomtl'.I.

utt de richting

Bro,k-ens

(Krantenbericht).
Wij hebben ze al veel eerder waargenomen, doch niet
boven Breskens. doch in de richting Den Haag.

•
De bladen berichtten:
Churchill voo( operatie io ziekt:nhufs opgenomen..
Met ingang van 13 Juni wordt sigarendistributie opgeheven.

Ik vraag: zou er enig verband bestaan? Maar nee ..... ,
Volgende berichten:
Chur(bill vtrbaasde 2.ustt:rs en doktoren. doo.r reeds 24 uur na
zijn op~tallt om ten sigaar te vragen.
o~ aJgannha.ndelaau: tl"lodu1 zich baJ de 1,1Qa.rcnve.d::oop nog
grote bepukingen opleggen.

[k zeg tot mij zelf: Er kan toch geen verband bestaan
tussen die twee feiten. Of zou er toch ......

UTRECHTSE VERZETSFILM

,~en

b~anl) \ntbtt,..,

~taan

NEDERLAND
De stelling betrokken.
Men vraagt ons wel eens, waarom wij zo
fe} reageren op het communisme. Maar
dat mag toch geen vraag zijn. De eerste
vijand van de vrijheid, het nationaalsocialisme, ligt zieltogend ter aarde. Wij
hebben hem tot op dat punt bestreden.
Wel zijn er nog gevaarlijke rèsten over,
en die mogen niet aan onze aandacht ontsnappen, maar van een serieuze organisatie van deze vijand is geen sprake;
meer. En natrappen, in 't bijzonder als de
tegenstander op de grond ligt, moet ons
verre zijn.
T.a.v. de nationaal-sociaJisten hebben we
thans een andere taak.
Maar de tweede vijand van de vrijheid,

Te koop. modern orgel en zwore i:notor, goed lopt:nd, tonder
wie-Jen.

1
Lage, sombere, donkere cellen. De ra,.
men niet alleee van tralies voorzien,
maar bovendien dichtgetimmerd met
planken.
leder contact met de bo.lt.enwereld
was uitgesloten.
Slechts weinigen zijn bier levend uitgekomen.
,,DE VISSER".

Met vrij primitieve middelen hebben enkele KP'ers
uit Utrecht, onmiddellijk na de bevrijding, een eenvoudige film vervaardigd, voornamelijk handelend
over de werkzaamheden der KP.
Deze film geeft o.m. enkele beelden van een overval
op een distributiekantoor, een bevrijding van gevangenen uit een politiebureau, wapendroppings, vervoer van wapens en diverse andere onderdelen van
het omvangrijk KP-werk.
Aanvankelijk werd deze film slechts in interne kring
vertoond. Men verbond dan aan de voorstelling In
de regel een propagandawoord voor de Stichting
1940-'45 en zodoende werd de interesse voor de
werkzaamheden dezer Stichting bij de verzetsmensen
in Utrecht levend gehouden.
Nadat een openbare vertoning in één der kleinere
gemeenten in de provincie Utrecht een groot su.:ces
was geworden, kwam men op de gedachte de film met een muzikale omlijsting - voor de Stichtingspropaganda te gebruiken. Voor dit doel is hij door de
KP'ers, die de film hadden gemaakt, onmiddellijk
belangeloos afgestaan.
Het bestuur van de Stichting riep een commissie in
het leven en onder auspiciën van deze comm1Ss1e
heeft in diverse gemeenten inmiddels een vertoning
plaats gehad.
De hiervoor georganiseerde avonden :zijn alle buitengewoon geslaagd en het Stichtingswerk ond..:rvindt
er regelmatig een flinke steun van.
De commissie verzocht de redactie van "De Zwerver" door middel van deze publicatie, bekendheid aan
dit werk te geven. Het spreekt vanzelf, dat de
redactie gaarne bereid is aan dit verzoek gehoor te
geven. Voor meerdere propaganda-avonden - ook
buiten de provincie Utrecht - is de film beschikbaar.
Men richte zich voor aanvragen en inlichtingen tot
den Heer J. Knol, Stationsplein 20 bis, Utrecht.

1.

DRUIVEN
BALLADE VAN

,,de Slome"

In het land van ooft en groenten zijn vele zegswijzen
aan dit edele product ontleend. Zo zegt men van
iemand. met wie men moet oppassen, dat het "kwaad

D O O R L. K R U I D E N I R R

Hij was maar een gewone bankbediende,
zoa1s er twalef gaan in een dozijn.
Hij had geen houding en hij was bijziende.
Z'n levenswandel ging in rechte lijn.
Hij was correct. Ging nooit buiten z'n boekje.
Was · nooit uitbundig en u1erd nimmer kwaad.
Hij zat maar onopvallend in z'n hoekje
E11 11,erkte neties en zéér accuraat.
Hij kwam nooit in café·s ol bioscopen.
In sport en spelen vond hij geen vermaak.
Des zomers ging hij soms een eindje lopen
En 's winters speelde hij 'n padijtic scliaak.
Hij was maar zelden uit de plooi gekomen.
Een goeie mop was niet aan hem besteed.
En z'n collega's noemden hem "de Slome",
,.Een sukkel, die veel dooie visjcs eet".
Dt? oorlog scheen !rem onberoerd te laten.
Hij ging, als a/fijr/, f,,-el gewoon z'n gan{T.
Je hoorde hem nooit ergens over praten.
Men wist niet of hij moedig was of bang.

Als z'n omgeving jubelde of morde.
Gaf hij nooit blijk van vreugd' of ergernis.
Was hij nu pro- of anti-nieuwe-orde?
!,fen zei van hem: ..HÎJ is noch ;-1lees, noch vis".

kersen eten" is met hem. En bij gebeurtenissen,
welke een Ietwat wrange uitdrukking op iemands ge·
zicht te voorschijn kunnen roepen heet het: .. De druiven z!jn zuur". Om maar te zwijgen van het appeltje, dat met iemand ge schild moet worden, de
muilperen. die verkocht en de noten, die gekrookt wor·
den.
Met dat fruit nu gaat het van kwaad tot erger. H~t
moge dan al niet zuur zijn. :iuur is het wel.
En nu lazen we in de kranten, dat er geen kersenplukkers genoeg zijn, omdat z•
twintig gulden in de week
(pardon: per dag) willen
verdienen. En dat er in het
Westland geen druivenkrentsters genoeg zijn. om•
dat de meisjes lonen vragen,
welke de kweker niet wil
betalen.
Of weet ge niet wat drul•
ven-krenten is?
Laat ik het dan even ver•
tellen. Van de druiventros
moeten, wil de tros tol juiste ontwikkeling komen, de
kleintjes verwijderd worden,
om de groten meer ruimte
te geven.
Ge ziet, al net als in de
mensenwereld.
En nu deed een oud-KP'er
ons een oplossing aan de
hand om de Westlandse
druiven nog tijdig te redden.
Geen druivenkrentsters be~
schikbaar? Stuur er de re•
chercheurs van de P .R.A.
maar heen, zei hij.
Wij begrepen hem niet on•
middellijk. Maar dat lag aan
ons.
Zij immers. zo lichtte bij
toe, worden er op uitgestuurd om de kleintjes er
uit te pikken en de groten
te laten zitten.
Jan Rot tekende er een spotprent blj.
Als we er de druivenoogst
mee kunnen redden, vooruit
dan maar.
Maar niet al te "krenterig"
wezen, heren.

AD,

Maar "tille waters hebben diepe gronden.
( ..De Slome" was z é é r stil in deze tijd).
Hij ving de nieuw:,berichten op uit Londen.
Die werden clandestien door hem verspreid.
Zo stond hij dus op 't pad der illegalen
En deed daarop al gauw de tweede stap.
Hij diende bÎJ een valse-pas-centrale.
En in dit werk was /rij bijzonder knf#p.
Intussen bleef de nood in Holland stijgen.
Maar 't saboteren hield gelijken tred.
De mof zou Holland er nóóit onder krijgen.
Want met d'el/ende groeide het ver=ct.
Hij werd in ë illegale werk bedreven
En ging bij elk karweitje steeds vooraan.
Hij leefde overdag z'n kalme leven.
Maar na kantoortijd was hij partisaan.
Dan streed hij tegen mof en molfenknechten. .
Het felst verzet was hem niet fel genoeg.
Verbeten en methodisch was z'n vechten.
Hij werd de ziel. de motor van z'n ploeg.
Hij spionneerde en hij zette kraken
En velen heeft hij uit de cel verlost.
Hij wist trotyl en wapens buit te maken.
Bij elke ,,dropping" was hij op z'n post.·
Maar eindelijk heeft 't Noodlot hem getroffen.
Er was verraad in 't spel en 't ging 11erkettd.
Toen viel hij in de handen van de mollen.
Die hebben hem terstond gefusilleerd.

Toen dit door z'n collega's werd vernomen,
Stond iedereen, van hoog tot laag. versteld.
Wie had ooit kunnen denken, dat "de Slome"
voor 't Vaderlar1d zou vallen als een Held?
Hij
En
Hij
En

had geen houding en hij was bijziende.
zonder ophef deed hij trouw z'n plicht.
was maar een gewone bankbediende
niemand weet. waar !tij begraven ligt.

In "Een Schenking", opgenomen in "De Zwerver" van 7 Tuni J.I. staat een zeer storende
fout. Er staat in, dat de schenking van de
Amerikanen eeo derde is van onze staatsschuld.
Z ij Is echter niet meer dan een dertigste daarvan, daar deze staatsschuld tegen de dertig
milllard loopt. Voor de buitenlandse schuld
zou de gegeven verhouding beter opgaan.
..De Zwerver" is wel geen hlad vnor financiële aangelegenheden, maar dat rechtvaardigt
toch deze volksmisleiding niet. Onze excuses
dus voor de fout.
En wat de dankbaarheid betreft, de Amerika·
nen kunnen niet meer geven, dan wij ze schuldig zijn en wij kunnen dus moeilijk minder dankbaar zijn. Maar ik heb toch de vlag maar
ingetrokken. want dertig milliard is blijkbaar
een heel ding, als zelfs de Amerikanen die last
niet kunnen verlichten.
H. v. R.

WELK BOEK WERD

HET MEEST GELEZENf
,,Den Vijand Wederst.aan" stond In

April op de derde plaats.
In Mei kwam ons boek op de tweede
plaats.
Voor .Juni Is het mee Uw taak het
op. tie e e r s t e plaats te brengen.

......... bij een famll!e In de [}polder gedurende de
bezetting tientallen mensen dagelijks naar de radiouitzendingen uit Engeland kwamen luisteren;
.. ....... het binnen soms zo vol was, dat men de ramen moest openen om degenen, die buiten in het
gras gezeten waren, ook mee te laten luisteren;
.........deze bijeenkomsten benut werden om adressen
te verzamelen voor onderduikers;
. ........ een kennis van deze familie opgeroepen werd
voor de arbeidsin:z;et in Duitsland, hem een duikadrés
werd aangeboden. doch deze hiervan geen gebruik
wenste te maken en vertrok;
.. .......deze persoon na de bevrijding is teruggekeerd
en nu als dienstplichtige naar Indië moet;
......... hij enige weken geleden bij de bovengenoemde
familie met het verzoek kwam hem aan een duikadres te helpen;
. ........ hij ten antwoord kreeg, dat hij een paar jaar
te laat was:
.. .......... hij zich eerder had moeten bedenken en nu
maar zijn plicht in Indië tiÎoest doen.

•

......... het to Mei 19'¼7 kon gebeuren, dat twee parketwachters niet de beschikking konden krijgen over
een auto om twee beruchte SD'ers, Mund en Lange
en de voor kort tot 20 Jaar veroordeelde Haagse Politie-Inspecteur Schoo · naar Amsterdam te vervoe•
ren;
.........deze SO'ers moesten worden overgebracht In
de overvolle trein en tram tot grote bezorgdheid van
de twee begeleidende parketwachters;
. ....... .het met het autopark wel treurig gesteld moet
zijn, wanneer voor het vervoeren van zulke zware
Jongens geen auto disponibel Is.

.

WEERDE ZICH M
Twee eigen Marine-bases.

Toen het Koninkrijk in oorlog geraakte, beschikte het gebiedsdeel Curaçao (zo groot als
Zeeuws Vlaanderen) slechts over een detachement mariniers van ongeveer 160 man, terwijl het artillerie-instructieschip Van Kinsbergen te Willemstad baseerde. Een vrijwilligerscorps bestond nog sedert de dagen van Urbina's overval in 1929.
Toch bleek Curaçao paraat. In de nacht van
10 Mei 1940 werden- alle Duitsers geïnterneetd,
radiotoestellen van binnenvarende schepen
verzegeld. Duitse schepen buit gemaakt. Nog
dezelfde dag landden 150 Franse mariniers
van de kruiser Jeanne d'Arc op Aruba. Later
in het jaar kwam de artillerie van het Koninklijke Nederlands Indische Leger. Engelsen
en Schotten arriveerden. Deze toestand bleef
tot de Verenigde Staten in oorlog geraakten,
toen een algemeen Caraïbisch front gevormd
werd, zodat Noordamerikaanse legereenheden
onze geringe troepensterkte kwamen aanvullen.
Het aanzien van de voornaamste twee eilanden - Aruba en Curaçao - veranderde. Barakken moesten worden gebouwd, vliegvelden
vergroot. De dienst der Openbare Werken van
Curaçao arrangeerde een en ander zo, dat de
gebouwen, welke in die tijd werden gezet,
thans een nieuwe bestemming voor vredesdoeleinden kunnen krijgen.

CRI DE COEUR
Naar aanleiding van ons artikel· ,.Schipbreuk. tenzij......... m "De
Zwerver" van 17 Mei j.l. ontvingen wij een brief. waarvan het de
moeite loont er enkele gedeelten uit te citeren. Hij is geschreven door
een weduwe, wier man is omgekomen in het verzet. Beter dan een
,,waarnemer" vermag te doen, is deze vrouw er in geslaagd uitdrukking
te geven aan de gevoelens, die haar en vele harer lotgenoten beheer.
sen in haar dikwijls moeilijke positie.
Veel reeds is er geschreven en gesproken over de in het verzet gevallenen en hun nabestaanden, teveel misschien. Maar al te vaak echter
Is de enige reactie een steriel medelijden. En dat is wel het laatst~,
waaraan behoefte bestaat. Het is daarom goed ook eens een stem uit
het kamp der getroffenen te laten horen, opdat worde beseft, welke
houding eigenlijk dient te worden aangenomen, als wij de nabestaanden werkelijk tot steun willen zijn.
Wij cit~ren:

_ Weet U wat mij zo vaak opvalt? Dit, dat wij als nabestaanden
meestal worden beschouwd als slachtoffers. Inderdaad, veel vrouwen
gedragen en voelen zich zo. En toch is dat fout, want immers onze
mannen zijn door God waardig gekeurd om te vallen voor de vrijheid
van het vaderland, dus hebben wij dat als een eer te beschouwen en
ons ook daarnaar te gedragen -

Eigen Curaçaose Krijgsmacht.

Een eigen Curaçaose krijgsmacht werd gevormd op grond van het betreffende artikel
der Staatsregeling, de z.g. Schutterij. De eerste lichting kwam al in December 1940 op. In
het geheel zijn er zeven jaarklassen in negen
lichtingen opgekomen, terwijl de grootste
sterkte ongeveer 3000 man was. Dit is uitzonderlijk voor een bevolking van 130.000 zielen,
nl. 2,3%, wanneer men in aanmerking neemt,
dat het zoveel grotere Nederland slechts een
4,4% onder de wapenen riep. In de schu~terij
dienden landskinderen van de Curaçaose eilanden, tezamen met Surinamers en Europese
N ederlanders.
Op Parera werd een marinebasis gebouwd, die
met inventaris erbij, op 2.500.000 gulden
kwam. Vlak er naast bouwden de Noordamerikanen hun eigen marinebasis, die inmiddels
door het Gouvernement van Curaçao werd
overgenomen en als logeepgebouw voor officiële gasten werd ingericht.
De lasten van de oorlog werden door de bevolking zelf gedragen. Van 1.223.665 gulden in
1941 stegen deze laste!!- tot 5 .099.890 gulden in
1945. Bovendien droeg Curaçao nog bij in d e
algemene onkosten van de oorlogvoering var.

Schrijvende over de herdenking van 4 Mei vervolgt zij:
- Ik heb, beu van alle toespraken enz. de radio afgezet; ik kon het
niet meer aanhoren en ik dacht: welk een mooie woorden en hoe weinig komt er 't ronde jaar van terecht. Eenmaal staan onze doden en wij
in 't middelpunt van de belangstelling en verder mogen we 't hele jaar
zelf onze zaakjes opknappen. Gi:,lukkig 'behoeven Wij 't niet alleen
te doen. Een is er bij Wie we altijd terecht kunnen met onze moeilijkheden, maar toch doet het je zo oneindig goed, dat ook je medemensen
'iegrip tonen voor de berg van problemen, waarvoor je je als vrouw
geplaatst ziet. We hebben aller meeleven zo hard nodig . 't Hoeft niet
in grote dingen te bestaan. Een hartelijk woord, eens even aanlopen,
zodat de vrouw gelegenheid krijgt even fijn te bomen over de dingen,
die haar bezig houden; 't kan je zo goed doen en je montert er helemaal van op, je gaat de dingen weer veel lichter zien.

Briefschrijfster, die zeer veel waardering voor de alles omvattende hulp
van de Stichting heeft. waarschuwt er verder voor de zelfwerkzaamheid
van de te helpen vrouwen niet te doen verslappen, want: - op haar
rust de dure plicht zelf haar zaakjes in 't reine te brengen, al is het
ook met vallen en opstaan. Dat m o e t, wil ze niet helemaal haar zelf·
respect verliezen. In bezettingstijd zetten wij als vrouwen de tanden
op elkaar, dat moet ook nu. U moet niet denken, dat ik het nooit
moeilijk heb. Soms ben ik zo moedeloos en alle levensvreugde kwijt, ik,
die vroeger altijd zo onbezorgd kon zijn en kinderlijk gelovig; maar
als ik dan naar de kinderen kijk, schud ik mezelf eens door elkaar en
denk: hoe zou je man het vinden, dat je zo in de put zit: die verwacht
heel iets anders van je. Het belangrijkste wat deze_ vrouw meent te moeten en te mogen vragen is: - meeleven, 't hele ronde jaar door en niet alleen op gedenkdagen en op je eigen en je man's verjaardag. Kunt U begrijpen, dat
ik op mijn verjaardag altijd enigszins bitter gestemd ben ( misschien
vindt U me ondankbaar). Dan kan 't huis de bloemen en de bezoeksters bijna niet bevatten en dan denk ik, 'k wou dat dit alles over 't
hele jaar verdeeld was. Nu kan 'k geen rustig ogenblik prnten en
later zit je avonqen alleen. Dit zou ik U dan willen vragzn, zoekt U
met Uw vrienden de gezinnen regelmatig op, daar steunt en helpt U
meer mee dan U zelf vermoeden kunt. En laten dan, wanneer U en
Uw vrienden getrouwd en verloofd mochten zijn, de vrouwen en meisjes met blijdschap haar mannen eens een half uurtje afstaan aan de
gezinnen, die alleen achterbleven. Zij hebben nog zoveel, wat andere
gezinnen moeten missen.

het Koninkrijk. En dit op een zo geringe bevolking als van Curaçao!
Na de komst der Noordamerikanen - 11 Februari 1942 - werd het een va et vient van
oorlogsbodems. De oude Gouvernementssecretarie binnen het Fort Amsterdam moest worden ontruimd om als Algemeen Militair Commando te dienen. Curaçao, midden op de route naar het Panama-kanaal gelegen, moest op
alles bedacht zijn. Curaçao's defensiestelsel
werd een onderdeel van de "Caribbean Sea
Frontier'' en de Curaçaose Militaire Commandant werd Chef-Staf van de Noordamerikaanse Commandant, die afwisselend een
Schout-bij-Nacht dan wei een Commandantvan-de-Brede-Wimpel (een z.g. Commodore)
was. Zijn dagelijkse titel was CAFAC, d.w.z.
Commander of All Forces Aruba and Curaçao. De Noordamerikaanse infanterie werd op
Suffisant gelegerd, waar uitgestrekte barakken werden gebouwd, alle voorzien van een
luxe, zoals alleen het Noordamerikaans leger
die kent.
De Noordamerikaanse artillerie kreeg uitgestrekte kampen op St. Michielsbaai op Domi
(Habaai) en andere punten, alles omtuind
door hoge prikkel- en andere draadversperringen, schildwachten enz. Geboren Nederlanders mochten zonder meer niet naar het vliegveld Hato toe, want vlak voor de bocht naar
het stationsgebouw was een tolboom, die door
een Noordamerikaans soldaat werd bewaakt.
In de stad liepen MP's en SP's (military police en ship's police) in kahki en witte uniformen om orde en tucht te bewaken onder de
Noordamerikaanse manschappen. Men moet
erkennen, dat de Noordamerikanen in weerwil van deze onsympathiek aandoende, maar
naar hun mening vermoedelijk noodzakelijke
maatregelen, de sympathie der Curaçaose bevolking hebben verworven. In vele Arubaanse en Curaçaose gezinnen was de Noordamerikaan een welkome gast.
De kusten beroerd.
De maatregelen waren niet tevergeefs genomen. In de nacht van 16 Februari 1942 lanceerden de Duitsers hun eerste torpedo op
het Westelijk halfrond. Het ding belandde op
Aruba's kust. Enkele tankschepen in de ha-ven van Sint Nicolaas en op de rede bij Druif
t.w. de Nicolaas, de Oranjestad, de Tia Juana
en de Pedernales, werden in brand geschoten
of getorpedeerd. Enkele uren later, omstreeks
vier uur in de morgen, werd een tankschip
van de Curaçaose Scheepvaart Maatschappij
vlak voor de haven van Curaçao getorpedeerd.
De volgende dag lieten bij het demonteren van
een vijandelijke torpedo op de kust van Aruba, een officier, een onderofficier en verschil -

•

Over de financiële zijde van het Stichtingswerk zegt zij: Deze week
sprak ik nog iemand, die ook haar man in de strijd verloor. Ze z~i,
dat 't haar zo pijnlijk trof, dat gebedel van de Stichting voor ,de rad10.
'k Zei haar, dat hier de Stichting geen blaam trof, maar wel t Nederlandse volk, dat zo gauw vergeet, dat een dergelijke opwekking voortdurend nodig is. Mij persoonlijk treft het altijd weer, dat je als Stichtingsgeval zo in een glazen kastje leeft. Er wordt nauwkeurig op de
levensstandaard, die je voert, gelet . Gelukkig heb ik dat van begi'1 af
aan aangevoeld en kleed ik ons le·v en zo in, dat er niet gezegd Kan
worden: .,kijk die eens een fijn leventje leiden". 't Is zo 1ammer, want
dit is de ópzet van de Stichting niet en gelukkig als je "De Zwet··
ver" trouw leest, dan weet je wel beter; die ademt de goede geest en
daar knap je altijd weer van op als je eens moedeloos bent. Meeleven, meeleven en nog eens: meeleven. Dat is het, wat van ons
wordt gevraagd. Niet meer, maar dan ook niet minder. Mochten alle
vorige artikelen nog niet bij machte zijn geweest U daarvan te overtuigen, laat dan de.:e cri de coeur van een alleenstaande moeder mogen
doordring~n tot Uw hart.
TOON. ·

Curaçaose schutters op veldoefening in de wildernis van de N ederlandse A_ntil(~n. Me_?
lette op de verschil/ende gelaatskleuren: op N ederlands gebied strijdt blank en bru,n ZIJ aan ZIJ.
Engelse bondgenoten oefenen tezamen met de Nederlandse.

--

'llO-OJt ck

ET HAND EN TAND
Hartog.
- - - -door
-Dr.-J.- - - -)

De negen laatste bezet•
tingsjaren, de barre
winter van 19-H-19-t5 en
het dodelijk angstige
voorjaar 19-fS, door H.
Diemer. Uitg. v. Druk,
kerij Libertas, Utrecht.

Een afdeling van het Vrouwencorps staat aangetreden. De meeste van deze dames komen
uit Suriname. Op de achtergrond Persotficier Huug Corsten met vertegenwoordigers van
Curaçaose bladen.

Fürstner op Curaçao.

Voor de defensie van het Westelijk halfrond
bleek Curaçao een effectief punt te zijn. Het
is niet tot offensief optreden gekomen, doch
waar bleek, wat de toenmalige Minister van
Marine Luitenant-Admiraal Johannes Th.
Fürstner bij zijn bezoek in September 1942
zeide aan de pers: ,,Curaçao is een uitvalspoort om de zeewegen in de Caraïbische zee
open te houden en om het duikbotengevaar te
bestrijden". Mede dank zij Curaçao zijn deze
zeewegen opengehouden en is het duikbotengevaar bezworen. Ten koste van mensenlevens weliswaar, maar in het belang der Verenigde NatieR.
Op de eilanden zelf waren bovendien interne
maatregelen getroffen: de luchtbeschermingsdienst, die in Januari 1939 in opdracht van
de toenmalige Gouverneur Gielliam J. J.
Wouters door zijn Adjudant-Kapitein Emile C.
J. M. van de Laarschot als hoofd van de
luchtbeschermingsdienst georganiseerd werd,
waartoe een bedrag van 150.000 gld. werd uitgetrokken. De autoriteiten werden door Kapitein Van de Laarschot door lezingen van een
en ander ingelicht. Een ontwerp-landsverordening werd ingediend, maar omdat de oorlog
eerder uitbrak dan de Staten haar hadden be-
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OP DEN RAND VU LEVEN EN DOOD;
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lende manschappen het leven. Uit Sint Nicolaas begon de bevolking angstig weg te trekken naar Santa Cruz.
De oorlog was begonnen. Ook voor de eilanden van Curaçao.
Van tijd tot tijd deed een duikboot een aanval. Zo werd op 12 November 1942 vlak vooi::_
de kust de Noordamerikaanse torpedobootjager Erie getroffen, die brandend afdreef, ergens vastgeraakte en een vlammend schouwspel opleverde tegen de avondlucht. Met veel
geraas vloog op een gegeven moment het munitiemagazijn in de lucht. Later werd het geraamte van het schip de haven binnengesleept
en naar de marinebasis gebracht. Een andere
aanval op Bullenbaai, waar een kustbatterij
was, werd door de waakzaamheid van een
sergeant-schntter afgeslagen. Bij Sint Maarten kwamen in September 1942 vijftien schipbreukelingen van een Brits schip aan wal,
later nog een 24 van een Nederlands schip
en op een andere keer nog een 49 van een
Noordamerikaans schip, dat bij Angvilla, een
Engels eiland in de buurt, in de grond geboord was. Op St. Eustatius kwamen eens de
overlevenden van een verongelukt vliegtuig
veilig aan wal. De reddingsboot van Curaçao
moest ettelijke malen, diep in de nacht, zee
kiezen om hulp te bieden tot bij Westpunt toe.

~te

handeld, bij besli.it afgekond~d en later in
landsverordening bekrachtigd.
Het eiland en het stadsdistrict werden . in
rayons verdeeld, waarbij rekening werd gehouden, dat de Schipbrug bij een bombardement zou worden opengedraaid om brandende
schep~n naar buiten te kunnen..,zenden. Hoofden van alle rayons werden aangesteld, een
hoofdkwartier even buiten de stad opgericht,
extra telefoonlijnen en ordonnansen hielpen.
Het geheel van de luchtbeschermingsdienst op
Aruba en Curaçao - Bonaire kreeg later alleen verduistering - bestond uit de volgende
takken en onderdelen :
1. De Geneeskundige Dienst (met tien eerste

hulpposten, die bij alarm bezet werden door
het Rode Kruis en eerste helpers, waar materiaal was, 34 noodambulances). Ook waren er
drie noodhospitalen, o.a. op Santa Rosa, omdat het Sanatorium en het St. Elisabethsgasthuis beide aan dezelfde kant van de haven
liggen en de Thelmakliniek inmiddels was opgeheven. Tevens ressorteerde hieronder de
transportcolonne van honderd man.
2. De Politiedienst, om de militaire politie te
helpen: de Lupo of Luchtbeschermingspolitie
en de Bupol van de Burgerwacht.
3. De Brandweer, die aanzienlijk uitgebreid
werd, waarnaast een blokbrandweer. In grote
gebouwen werden binnenbrandleidingen aangebracht, brandblusapparaten geplaatst. Hoe
. goed alles werkte bleek bij demonstraties met
brandende verf, brandbommen van 1 kg. midden in de stad en de Walter Kidde brandblusapparaten. Verwant hiermede was de alarmeringsdienst, waaronder ook de uitkijkdienst
ressorteerde, zodat men de gehele stad kon
overzien. Zestien sirenes werden geplaatst in
verschillende wijken en centraal bediend uit
het hoofdbureau van politie.
4. Vervolgens had men de opruimingsploegen,
die ingestorte huizen moesten opruimen. Arbeiders van Openbare Werken werkten in deze
ploegen, die beschikten over vrachtauto's enz.
5. Een afzonderlijke tak zorgde voor de telefoon. Een ander voor de electriciteit. Nog
weer een ander voor de waterleiding. Godsdienstige verzorging was geregeld. Dertien
schuilkelders, elk voor zestig personen, werden opgericht. Een veterinaire dienst dacht
aan het vee in tijden van alarm. Aparte ploegen bewaakten de haven in de havendienst.
(Wordt vervolgd).

Zoals de ondertitel reeds
aangeeft, zal de lezer
van dit boek de moeitevolle tocht weer maken
van Dolle Dinsdag naar
Bevrijdingsdag, van 5
September 1944 naar 5
Mei 1945.
Gedurende
deze periode maakte de
schrijver dagelijks zijn
aanteke!\ingen en publiceerde ze gedeeltelijk
telkens een jaar daarna
in "De Rotterdammer" .
Zoals hij in het voorwoord opmerkt, bundelde
hij ze en deed ze in
boekvorm verschijnen op
,·erzoek van velen, die
de herinnering aan deze
maanden waarheidsgetrouw wilden bewaren.
De schrijver is geen insider geweest in de
verzetsbeweging. Pretenties dienaangaande heeft hij ook niet. Hij volgt slechts de
feiten van dag tot dag, zoals de gewone
goede vaderlander die beleefde. Zijn eigen
ervaringen, zijn correspondentie met ken•
nissen en familie en het nieuws der verboden radiozenders zijn de voornaamste
bronnen, waaruit hij deze kroniek samenstelde. Dat het boek vlot geschreven is,
behoeft niet te verwonderen, wanneer wij
weten, dat Diemer een journalist is van
de oude stempel. Zijn levensbeschouwing
steekt hij niet onder stoelen of banken.
Hij weet deze bloedige oorlogsmaanden gevolg van ongeloof en revolutie, veroorzaakt
door antischristelijke machten.
Dat hij de verschillende gebeurtenissen en
ervaringen dezelfde dag schreef, waarop
deze plaats vonden, is zowel een voor- als
een nadeel. Aan de ene zijiie plaatst men
het gebeurde in de sfeer, waarin men het
beleefde, doch aan de andere zijde komt
men er spoedig toe door onjuiste inlichtingen de feiten te· verminken of bepaalde
gebeurlijkheden gekleurd te laten zien. Om
dit euvel zoveel mogelijk te ondervangen,
voegde de schrijver een dertigtal "Aantekeningen" toe, die minder juiste of onduidelijke passages in de kroniek corrigeren of verhelderen. Daar het gehele boek
eerlijk en zonder overbodige details is geschreven, valt het te meer op, dat de "aantekening" betrekking hebbend op de aanslag op Rauter zo zeer in strijd is met de
werkelijkheid. Na het verschijnen van "Ik
draag U op" en publicaties hierover in
verschillende dag- en weekbladen had de
schrijver toch kunnen weten, dat de aan•
slag op Rauter geschiedde door enkele
leden van de Apeldoornse K.P., die door
een samenloop van omstandigheden noodgedwongen enkele Duitsers doodden en
Rauter zwaar verwondden.
Doordat de schrijver in Rotterdam woonde gedurende de bezetting, heeft het boek
een sterk regionaal karakter. Vooral
Rotterdammers zullen in dit boek veel'
weervinden van wat zij hoorden en zagen
in de na-Septemberdagen.
Aan het einde van het boek is een serie
van vier en vijftig foto's opgenomen. De
uitvoering van het boek is welverzorgd.
BR.
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DE LEIDER VAN
WINTERHULP NEDERLAND
"Ik kan mij voorstellen, dat men over twee bunkerbouwers, die

:Jl.etw.edtoon,,de~''
I.

Historische ontwikkeling.

Uit een simpel "Mededelingen"-blad is
"De Zwerver" gegroeid, zoals we hem
nu kennen. Van een technisch illegaal
orgaan werd hij een bezinnigs- en reürtistenorgaan. Juist in die "bezinning"
liggen de moeilijkheden, maar 66k de
mogelijkheden voor een orgaan als het
onze. Waren we alléén een "reünie''orgaan, dan zou dat op den duur een
levenloze boel worden, zoals dat bij allerlei reünisten-organisaties het geval is,
die de één na de ander dan ook verlopen.
Met de dus nodige "bezinning" kan het
echter, naar onze mening, alleen goed
gaan, indien we goed zien, dat we ons op
beperkt terrein blijven bewegen. Dit beperkte terrein zouden we willen aanduiden als het algemene, goed nationale. Alvorens hiervoor een bredere fundering te geven, willen we opmerken,
dat ook in het verzet samenwerking in
deze zin mogelijk was en een goed en
productief karakter had. Het goed-nationale was toen: de gezamenlijke bestrijding van de vijand op last en verzoek
van onze wettige overheid.

lil.

De taak van ,,De Zwerver".

Het is plicht ons te spiegelen aan anderen, die faalden in hun wil tot nationale
samenwerking. We denken aan de
volksbeweging, die een nationaal ont•
moetingscentrum wilde worden. Maar
men belandde in de partijpolitiek. We
zullen in het midden laten in hoeverre
reactionnaire, particularistische en roepingloze tendenzen aan de andere zijde
daar mede schuldig aan zijn. Vast staat:
een nationaal ontmoetingscentrum is
goed. Ook het volk Israël kwam samen
in de poort om over algemene zaken te
spreken.
Ook het nationaal instituut heeft een
poging in bovengenoemde richting gedaan. Afgezien ran technische fouten
en partijpolitieke eenzijdigheid had men
daar moeten begrijpen, dat in een nationaal leven de dingen, klein en eenvoudig beginnende, organisch moeten
groeien. Dit is een soort proef op de
som, die "De Zwerver" in eerste en
tweede phase heeft doorstaan, n.l. in de
illegaliteit èn in zijn bestaan tot heden.
Laten we niet op lauweren gaan rusten.
nóch onszelf prijzen. Ook "De Zwerver"
heeft een bepaalde eenzijdigheid, die door
fris bloed tegengegaan kan worden.
Voorwaarde moet echter blijven: concrete en vooral practische samenwer-

langs eenzelfde weg hebben gewerkt, een geheel verschillend oordeel zou moeten vellen. De een kan bijvoorbeeld een aannemersfirma hebben gehad, die er niets voor voelde om voor de Duitsers te
werken, doch langzamerhand om derwille van zijn bestaan gedwongen zijn dit werk te verrichten; de ander kan bij wijze van spreken
een N.V. hebben opgericht, speciaal met het doel bunkers te bouwen voor de bezette_!' ...... " - Met deze duidelijke vergelijking begon de procureur-fiscaal bij de Bijzondere Raad van Cassatie te
Den Haag, prof. Langemeyer, Maandag J.l. zijn scherpgest~ld requisitoir tegen Care! Piek, de leider van de Wioterhulp, c!Je door
zijn verdediger, mr. C. H. Telders, geschilderd was als een onbaatzuchtig Nederlander, van wie niemand enig kwaad heeft ondervonden.
Care] Piek, voor wie wij in de bezettitigstijd geen enkel goed woord
over hadden - hoe treffend drukte de volksmond het niet uit met
..Geen piek voor Piek" - is misschien niet zo'n grote schurk ge•
weest als waarvoor wij hem destijds gehouden hebben - bij de
behandeling van zijn zaak voor het Bijzonder Gerechtshof is begrip
getoond voor het argument van de verdediging, dat hij betrekkelijk
vroeg bij de Winterhulp is weggegaan - maar dat neemt toch niet
weg, dat hij bepaaldelijk een zeer gevaarlljk "Streber" is geweest.
Zijn geval behoort hierdoor tot een aparte categorie van wat rnen
samenvat onder "Hulpverlening aan de Vijand". Wie vaak in de
gelegenheid is de zittingen van de Raad van Cassatie bij te wonen,
verliest op den duur de lust nog iets te schrijven over al die ge•
menigheden, die daar aan het licht komen, maar bij Piek kan men,
hoe triest de verrichtingen van deze man ook geweest zijn, nog
wel eens scbamperlachen, zij het niet om de arrogantie, waarmede dit heerschap voor zijn rechters treedt. dan toch zeker wel
om de wijze, waarop zijn raadsman zich uitslooft deze figuur niet
alleen aanvaardbaar te maken, maar hem ook nog te omkransen
met het aureool van de sociale werker, die vocht voor "Freedom
of Want" in Nederland.
Men krijgt echter beslist een gevoel van onbehagen wanneer een
man als Piek als een verdienstelijk Nederlander wordt uitgetekend
en dan denken wij bij ons zelf: ook dit is alleen maar mogelijk, om•
dat het allemaal al weer zo lang geleden is. Maar zo zijn wij de
gebew tenissen uit de oorlogsjaren toch niet vergeten, dat wij ons
niet zouden herinneren, dat het Nederlandse volk in zijn breedste
gdedingén "Piek van de Winterhulp" niet als zodanig gezien heeft.
En het zal ieder toehoorder op deze zitting goed hebben gedaan te
boren, dat de Raad van Cassatie daar ook zo over dacht, hetgeen
alleen reeds bleek uit de toon, waarop de ondervraging gevoerd
werd. Wanneer een politiek delinquent zo zeldzaam aanmatigend
voor zijn rechters treedt als Piek het deed en in een stortvloed van
woorden zijn handelingen mooi gaat praten, dan behoeft de Raad,
z:onder dat ook maar een ogenblik de onpartijdigheid van de rechter in het geding komt, ook niet tot in het onredelijke consideratie
te gebruiken. Dit is dan ook niet geschied en men kon zich haast
vermaken met die ondertoon van sarcasme, die doorklonk in vragen als: .,Hoe kwam U, die zich nimmer met sociale arbeid hadt
bezig gehouden, er toch toe zich ineens op dat "sociale werk" van
de Winterhulp te werpen?", .,Wat is het toch verwonderlijk, dat
U z:ich niets herinnert van rapporten, die U schreef voor de Inlichtingendienst van de Germaanse SS" en "Dus juist omdat de
Nazi's U niet mochten, gaven zij U alsmaar baantjes ...... ".
Piek bleef onder dit alles dodelijk ernstig en trachtte haast het
medelijden van de Raad op te wekken, omdat die vervelende Neder~
!anders, die het na de bevtijding voor het zeggen hebben, zo maar
zijn archief door elkaar hebben gegooid, zodat hij zich thans aller~
lei dingen niet meer zo goed kan herinneren.
Misschien is deze Care! Piek, die zich zo bijster goed van het
woord weet te bedienen, wel veel gevaarlijker dan wij vermoeden,
als wij zo over zijn druktemakerij de schouders ophalen. Wel
trachtte de raadsman van deze requirant hem voor te stellen als de
man, die slechts de politiek van de secretaris-generaal, mr. Snouck
Hourgrogne, heeft uitgevoerd, en deze gaat immers vrij uit, maar
de procureur-fiscaal, prof. Langemeyer, stelde daar, naar onze op·
vatting, zo klaar als water, tegenover, dat mr. Snouck Hourgrogne
bepaalde concessies heeft moeten doen, omdat hij nu eenmaal reeds
secretaris-generaal was, terwijl Piek een doodgewone particulier
was, die zich onnodig met zaken bemoeid heeft, \\taarvan hij kon
voorzien, dat ze ten gunste van de Duitsers zouden strekken. Men
zou zich moeilijk kunnen voorstellen, dat als Piek .se-cr::taris-generaal was geweest, mr. Snouck Hourgrogne -bij hem zou gesollici•
teerd hebben naar een baantje bij Winterhulp Nederhmd'.
Zo werd Care! Piek de figuur van de bunkerbouwer, die een N.V.
oprichtte ten gerieve van de Duitsers, reden om de door het Bij•
zond.er Gerechtshof opgelegde straf te handhaven, dat is, acht jaren
gevangenisstraf.
Als over vier weken de uit.spraak is gedaan, is hiermede wrer een
van die onfrisse zaken uit de oorlogsjaren afgewerkt en kan men
zich gelukkig prijzen, dat de Raad van Cassatie zich nie-t op sleeptouw heeft laten nemen door de bewering "het was allemaal zo erg
niet".
T. ELIAS.

Het z.g. cultuurmandaat, de scheppingsopdracht voor een volk luidt: het
zal zich ontplooien in zijn geheel en
bloeien tot Gods eer. Daarom staat er
in de bijbel: God zal de volken oordelen
in rechtmatigheid. De heerlijkheid en
de eer van de volken zal voor Gods aangezicht gesteld worden. Hieruit blijkt,
dat we als volk, naar aard en vermogen,
een roeping hebben, welke bovenal vast•
gelegd is in de Heilige Schrift. Hiermede
menen we dan ook gekomen te zijn
tot de sluitrede over wat: algemeen en
goed-nationaal is. Dat zijn eenvoudig
die practische en concrete punten, waarover (voor Nederland toegepast) christenen en humanisten het eens kunnen
worden inzake het nationale leven. Hiermede blijven we ook in de lijn van de
christelijke kerk, wanneer deze belijdt,
dat God door Zijn genade ook ongelo·
vigen nog enige kennis van H em geeft,
Zij het geen zaligmakende kennis.
(Dordtse leerregels hfdst. 3, p. 4 begin).
Laten we elkander met vertrouwen
tegemoet treden, zodat we goed samenwerken, opdat ons volk rijkelijk bloeie
en een verkwikking zij voor het zieltogende Europa!

Wilt U nu GEEN abonnementsgeld meer storten?
De Kwitanties zijn onderweg.

Vorige week pl,;atsten wij een verslag van een afscheidsavond in "De Pietersberg" te Oosterbeek, waar een zestigtal weduwen een vacantieweek hadden doorgebracht. Alvorens te schei•
den hebben zij zich eerst nog even laten vereeuwigrn, om een levende herinnering te houden
8811 deze wclge~laagde kampweek.

D. Wat Is nu het algemene goed-nationale ?'

•

king.

Het gebied, waarop we on!i bewegen i.s
klein en willen we een blad blijven uitgeven met geestdrift en zin vervuld, dan
moeten we over een uitgebreid en eerste
klas medewerkerscorps beschikken. Samen hopen we dan zoveel vindingrijkheid en talent (vooral door strenge
schifting) aan de dag te leggen, dat
"De Zwerver" steeds meer lezenswaard
wordt.
Ds. van der Ziel in Groningen heeft ge~
zegd te willen samengaan met ieder,
die nog luisteren wil. Dit lijkt ons een
goed standpunt.
Ook Christus deed dit.
Zo kunnen we, staande temidden van
ons volk een lichtend licht zijn, ons hoedende voor vals isolement. Wanneer wij
van anderen vragen naar ons te luisteren, dan moeten we ook naar hen luisteren. Dat zullen we ook doen, onder
voorwaarde, dat de standpunten duidelijk naar voren gebracht worden en mogen worden. Men moet zich hoeden voor
verwatering, • waardoor het algemene
leidt tot een of andere schijnreligie of
zelf religie wordt.
AB WOLTING.
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IN MEMORIAM

Marten Lijnema

Jacob Arie VeroJme
{Joop)

J

OOP kwam uit een gezin, waarin terstond na
het uitbreken van de
oorlog, slechts één devies
gold: ,,Strijdt te11en de gehate vijand".
Als student in de theologie
weigerde hij de Duitse eisen
te gehoorzamen en was daardoor genoodzaakt onder te
duiken. Maar Joop kon ni-et
werkloos blijven toezien; hij
ging op het pad voor onderdwkers en werd al spoedig
een der voornaamste figuren
in de LO op Voorne en Putten.

1

Hij meende echter, dat hij met
dit werk nog niet voldoende
deed voor het Vaderland en
sloot zich aan bij de LKP.
Hierbij had bij o.a. het leeuwen aandeel in de bevrijding
uit het Haagse Veer van twee
FJakkese verzetslieden, die ter
dood veroordeeld waren. Door
zijn onversaagdheid en grote
kalmte werd hij spoedig ploegleider. Hij heeft helaas zijn
jongéns niet lang kunnen aanvoeren. Toen hij op 8 Nov.
19-H een boodschap doorgaf
aan een koerierster, die geschaduwd werd door de SD,
werd ook hij mede gearres,
teerd.
Wij wisten welk bezwarend
materiaal hij bij zich droeg en
vreesden het ergste. Nimmer
werd door ons iets van hem
gehoord, wel vernamen we na
de bevrijding van een SD-er,
hoe hij tijdens het verhoor
had gezegd: .,Mij kunt ge
doden, maar mijn vrienden
verraden, dat nooit/" Hij
zweeg en werd weggevoerd
naar Scheveningen. Pas in
November vorig- jaar werd
hij geïdentificeerd in een massagraf op de Waalsdorpervlakte. Het bleek, dat men
hem daar reeds enige dagen
na zijn arrestatie heeft ver•
moord.
Een moedige vrouw en 2 kinderen liet hij achter.
Voor hen is slechts één troost:
,.Zijn bloed doordrenkte daar,
het grauwe zand.
Maar hij verwierf een 'beter
Vaderland...

JAN PAR.

uit Kantens.

Reinier Da1huisen
geb. 25 November 1917.

H

IJ was maar een eenvoudig wachtmeester bij de artilierie, maar
soldaat in hart en nieren, vol liefde voor zijn vaderland en
daarom ook voor zijn werk. Door zijn sterk rechtvaardigbeidsge~
voel en prettige omgang met zijn minderen, won hij de harten van zijn
jongens, die met al hun moeilijkheden bij hem kwamen en hem als een
vriend beschouwden.
Toen de oorlog uitbrak, was hij als zovele anderen bereid zijn plicht te
doen voor zijn Koningin en vaderland.
In Juni 1940 werd ons leger opgeheven en moest hij zijn jongens, zijn
werk en ~ijn paarden, waar hij zo van hield, verlaten. Het was ook heel
erg voor hem zijn trouwe viervoeters in handen der moffen over te
zien gaan, want alle dieren kenden hem aan zijn stap en stem, wanneer
hij de stallen · binnen' kwam.
Rein werd grenskommies te Wernhout (N.B.) en kreeg contact met enkele
jonge mensen, die zich ook tegen de bezetter keerden en zo ontstond er
een verzetsgroepje. Met Gerrit Kleisen, zijn vriend en collega (gefusilleerd in Juni 19"14) stond hij in 1942 al op de bres, al was het aanvankelijk maar eenvoudig werk, wat ze deden: krantjes verspreiden, berichten
doorgeven en Jodenhulp.
Vele Joden werden door hen en de Belg Oscar over de grens geholpen,
maar helaas strandden vele van deze mensen door verraad en kwamen
niet verder dan België of Frankrijk. Ook schroomde een der medewerkers
niet om achter onze rug om deze Joden voor duizenden guldens af te
zetten voor de grensovertocht, van welke bedragen hij thans nog ongestraft profiteert.
Toen Rein, Gerrit en Oscar dat bemerkten, bezochten ze de medewerker
en waarschuwden hem om de Joodse mensen niet langer uit te schudden,
dáar ze hem anders na de oorlog ter verantwoording zouden roepen.
Merkwaardig is, dat de S.D. kort daarop verscheen om Rein en zijn
vrienden te arresteren.
Gerrit en Oscar konden ontkomen, doch Rein werd 29 April 1943 gearresteerd en naar het Huis van Bewaring in Breda ovo?rgebracht.
De huiszoeking leverde niets op, al zat het huis vol met wapens, munitie,
illegale bladen, Margriettegels, blanco P.B.'s en valse passen. Het werk
had zich n.l. in de loop der tijden steeds meer uitgebreid en Rein was
ook medewerker geworden van I.D., ,,Trouw", en "V.N.'', en werkte
sinds kort onder de groep "Oom Henk"' te Breda.
Verder had hij in die tijd 27 geallieerde vliegers aan kleding en onderdak
geholpen en later geassisteerd bij hun vlucht. Twee Amerikanen, die hlj
in zijn huis had verborgen, waren gelukkig vlak vóór zijn arrPstatie 1_1aar
België gebracht.
In Mei 1943 werd Rein naar Vught gevoerd, waar hij tot 5 September
1944 verbleef en zich veel vrienden verwierf. Toen, bij de nadering der
geallieerden, terwijl het geschut in de verte hem als muziek in de oren
klonk, werd hij met zijn medegevangenen naar Sachsenhausen getransporteerd en te werk gesteld in Rathenow. De Se Februari 1945 werd hij
weer naar Sacbsenhausen gebracht en moest door de vele ontberingen
op ziekentransport. Vermoedelijk is hij naar Bergen.Belsen vervoerd, uit•
geput en geheel verzwakt, maar zijn geest was nog ongebroken.
Zijn vriend schreef, dat hij had gezegd: ,.Lichamelijk kunnert zij mij ver•
nietigen, maar geestelijk nooit. En wat met mij gebeuren moge, ik ben
bereid, want ik weet, dat de Kroon der rechtvaardigen voor mij is weggelegd." In zijn eJlende had hij daar de kracht van het geloof leren
kennen en het als een genadegift Gods dankbaar aanvaard.
Zijn vrouw en kleine dochtertje, dat hij verliet, toen ze juist haar eerste
stapjes kon zetten en haar eerste woordjes prevelde, heeft hij niet meer
teruggez.ien en z.ij wachten tevergeefs.
Maar hij is trouw gebleven aan zijn lijfspreuk, die wij zo vaak van hem
hoorden: ,,Den Vaderlant ghetrouwe, blijf ick tot ln den doet".
Voor vrijheid en recht gaf hij zijn jonge leven.
Wij gedenken hem als een zorgzame echtgenoot en vader, geliefde zoon
en broer en trouwe vriend, die wij niet zullen vergeten.
Mogen wlj zijn idealen verder uitdragen en in zijn geest voortleven, houwend aan wat hij ee!]s begon, dan is zijn offer nooit tevergeefs geweest.
Voor 't aangezicht der ongerechtigheid
Werd de rechtvaardige weggenomen
En in vrede zal zijn gedachtenis zijn.
In vrede is zijn rustplaats bereid
en in Sion is zijn woning.

T,

M

ARTEN LIJNEMA was
een kerel uit één stuk.
Niet een man van veel
woorden en ook wars van alle
grootsprekerij.
Eenvoudig ging hij zijn weg.
Dit tipeerde hem ook in zijn
verzetsstrijd. Hij koos met beslistheid en was zich bewust, dat
het hem alles kon kosten.
Op het gebied van het distribueren van bonkaarten, vervalsen
van P.B.'s e.d. was hij steeds
actief.
Zijn huis stond open voor onder•
duikers. Zo kreeg hij op zekere
avond in 1943 thuis o?en gedes.-r·
teerde P.K.K.-er, die in het bezit
was van een revolver met munitie. Natuurlijk legde Marten beslag op het wapen en zorgde
ervoor, dat het zijn weg vond
naar een knokploeg.
In de nacht van 31 Januari op
l Februari werd hij gearrt!steerd
en naar Groningen overgebracht.
Aanleiding tot zijn arrestatie was
de activiteit van den NSB-burgemeester de Graaf van Kantens.
Deze rangschikte hem onder de
terroristen en dacht door dit verraderswerk een wit voetje bij de
Guitsers te halen. Het toev11l
wilde, dat de man, die de gedeserteerde PKK-er bij Mart~n thuis
had gebracht, later één der vertrouwelingen van de genoemde
was
geworden,
Burgemeester
waardoor natuurlijk ook de aanwezigheid van een vuurwapen
bij de SD niet onbekend was.
Tijdens de verhoren op 't Scholtenshuis, waarbij ook lichamelijke
martelingen hem niet werden bespaard, hield hij moedig stand,
Hij wist. wat hij op zich genomen
had en het geloof, dat God hem
tot dit werk had geroepen, gaf
hem kracht.
Dolgraag wilde hij naar zijn
vrouw en dochter weer terugkeren, maar toch beheerste hem de
gedachte. dat deze kans voor
· hem niet groot was.
Op 15 Mei 1944 werd hij naar
Amsterdam gevoerd.
De dag daarop is hij gevallen als
een moedig strijder, die onverzettelijk zijn moeilijke weg is gegaan in Gods kracht.
Zo ging Marten heen.
Hij ligt begraven op de Erebegraafplaats te Overveen.
Wij eren zijn gedachtenis door
ook hem te plaatsen in de rl) van
ben, die hun leven hebben ge•
offerd voor de bevrijding van ons
Vaderland.

G.

•
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INLICIITINGEN VERSCHAFFEN?
·DAAGSE RUBRlfl( VAn l>f' CONTACTCOl'\MISSIE
OER 81 COMP. GElAGSTROEPEN (DUTR.ORENTE)
S.cr.: J. WIELINGA, Taco Mesdagstr. 8, Groningen
Belevenissen met de Comp. (3) H.Dz.
Ov,rvallen op geheime distlll«rderijen vonden ook vaak
plaats. vooral in de. omgeving van Vlagtwe:ddt:. waar z.o 'n
beetje aan de lopende band werd gewtrkt. Ook hier kwam.en de nodige stnsatits aon tr pas. Zo werd er tens ergens minder vlug open gedaan, kennelijk met de bedoeling
ttu c.n andu te ve:rstoppe:.n. Toen gre:t:p de cooundt, resoluut i.a en sprong dwars door de: deur! Aan de::e: ,.jenever-Jachten", zoals wij dat noemden. werd vooral graag deel9e:nome:n door on.te: Adr.nînistratr ur. Wat deze ltantoo.rldttk
tfge:nlijlt ine:t de: dienst te: maken had, begrepen we niet,
maar boze tonge.n be:we:erde:n. dat hij e:e.n uge voorliefde:
voor dat vocht bad.
Vergeten mag ook niet worden be:t vuvoer van S.S. lieden
na.ar We~ep. Geco man moebt kans k.i:ijgt.n te onl$nappcn.
Nu. daar was voor ge:otgd.
Vooc en achter de auto mtt gevangenen reed f'en auto met
mat.1scbappen. voorzien van brenguns, stenguns. geweren t:.n
handgranaten. zodat een ontsnappingspoging met een volte
Jaag van allerlei geschut nld zo gemakkelijk zou gaa.n. Maat
de htctn wai:en wijselijk muisslil en :o :oet als laa101e:tje:s
tijden, h•t transport.
[n één van onze vorige stukjes hebben we gescbceven over
een •• dienstdoende"' officier. Dit was voor lei:nand aanJeJ"
ding mij te schrijven, dat een ollicier altijd dienst doet,
z<l(s als bij slaapt! Dus kan het woordje "dienstdoende"
gevoeglijk achterweg• blijven.
Ik zal niet iogaan of eeo ofElcltr inderdaad altijd dienst
doet. mtJn ervaringen iijn anders. maar de schrijver heeft
de bedoeling van het woordje "dienstdoende" niet begr~
pea en daarom bier ee.a ver Ida dng.
Het komt wel eens voor dat er geen officict aanwez.[g ls en
biJv. een Sergt. Maj. (nsttuc:teur opgedragen wordt de dienst
van officîe:r waar te nemen. Zo'n S.M.J. is dan eeo djenstdoende officier, wnt bij doet alleen de dienst als officier.
maar is tn werkelijkhtid S.M.l. Het l:.omt me voor dat dit
duidelijk genoeg voor :ichtefr spreekt en verder commentaar
overbodig is.
Sommige dienstdoende officieren hebben dikwijls tot lachen,
maar ook vaak tot ergernis aanleiding gegeven. Want het
was met de. vorming va.n bet leger :o. althans in den ~..
glnne. dat personen tot Off. wtrden gebombardeerd, die
geen enkele ervariag hadden betrtffende de mihtain dienst,
0 zd«r. tr waren lieden bij, die in de illegaliteit bergen
w,rk verzet hadden en de nodige dosis durf bij zich droegen.
maar de taak van orf. waar te nemen. :ondtr ooit dt eerste
beginselen van de krijgstucht te kennen Is toch altijd nog
ielJ anders.
Ja. dienstdoende off, hebben vaak de lachspieren In beweging gebracht. Onze Comp. bad het genoegen ook zo'n
officier zonder militaire kennis te bu.ittt.n. Slecht! enkele
feiten volgen. jf' zou er "D, Zwerver·· mee vol kunnen
:etten.
Zo hadden we e.eos Ptlotonsexc:ucitie.. Nadat bij ons enige
malen rechtsomkeert bad laten maken. dacht hij blijkbaar,
dat het ook wel e.ens voor de afwisseling anden kon eo
plotseling klonk het: .. Linksomkeert...... mors". een com·
tnando dat in het geheel nret bestaat. Somroigt.n onzer volgden het commando op, althans trachtten het te doen. anderen
dathten: .,Nou ja, hij b•doelt het go•d. 01aar zegt bet ver·
ketrd e.n maakten rechtsomkeert. Het w&s een warboel. ge,.
weren kletterden tegen elkaar. het was. wat de slagz:in fn
de comp. was. een •. mooi stukJUe'·.
Ben andu maal werd u eens ,e:ctfegewijs geoefend en toen
het wa•(SCbuwfngscommando van "StctJe...... •• guoepen werd
en wij ln afwachUng van bet uftvoedngscommando rustig
doorhepen en niet anders verwachtten dan •• Recbtsomkecrf"
of "Halt", klonk er: .. Ho". Resultaat, dat sommigen doorliepea.. -aadecen bleven staan, dus botsingen. die weer aan•
leiding gaven tot aoldatesl:.e uitroepen.
Op etn nacht on1 eto uur of 12 werd er alarm gei:naakt.
Onze d.d. off. kwam met een ernstlg gezicht de hmtr op
en spcak: •• Mannen. zo vlug mogelijk eanttt:den voor ttn
gewichtige z.a ak". We dachten minstens dat de naburige
kampleiding weer io vriendelijk was geweest om enige
S.S.ers te laten wandelen, maar bet kwa01 heel anders uit.
Het we.rd een nacblmars. dwars door Winschoten. Waar dat
voor nodig wa$ begreep niemand. maar we vermoedden, dat
Je kaarslantaarns. dit bij de fourler vandaan gekomen war~n geprobeerd moeste.n worden. want daar sjouwden we
er enige van mtt, Maar daa.t klonk plotseUng het commando:
Zingen"'. Wat was dat nou7 Zou hij dat nemen? Zingen
midden in de nacht? Wie haalt dat nou in zijo hersens.
Mout de hele stad wakker worden? Eolin. vooruit dan
aaaad En daar Htpe.n we. 's nachts om I uur. een he.Ie
<omp. luid zingende: .,We zijn """ Rot- van Rot- van Rot•
terdam vertrokl:.en .....:· en dergelijke "culturele" liederen
mter. De comp. zong. ::oals er nog nooit gezongen was •
.oiets van ••dat de stukken er a,( vliege:n ··, want ttn ieder
voelde zich danig genomen om daar '• nachts te gaan
kuie.ren en wilde zijn ergernis eens goed uitkraaien. En de
,rnd ontwaakte. Lichten gingen aan, gordijnen werden opzij
geschoven. hoofden uit de ramen; de mensen .staarden verbaasd naar buitrn en sommigtn maa.k ttn een beweging met
de wijsvinger naar bct voorhoofd, Iets waaa: we volkomen
mtc instemden. Deze "gewichtige zaak" werd de volgende
morgen pas goed gewl<btig toen bletk, dat bewoners zich
bij de politie beklaagd hadden. Ons officiertl• heeft nooit
meer voor gewichtige. zaakfes laten aantreden.

De S.M.I. One O.A. IS in lncüt aangekomen en zijn adres
luidt: No. 090809002 2e Res. Comp. Veldpost Batavia, H ij
houdt een dagboek bij. waarvan bij ona regelmatlg abcht,ftcn zendt. Wij zullen binnenkort hiervan een artikel samensu::lltA. want er staan gegevens ,n. die zeker al1t lezers
:ulle.n lntuesseren.
Ook van de S.M,A. Luschen H. No. 13586 3-fll-7 R.l.
Veldpost Semarang kwam een brief, dat bij reeds lange tijd_
In lndil zit en <ljn oog gevallen was op on?C rubriek. Hij
\'ottd het fd«: reusachtig om op deze wij:.e de voornaamste
herinneringen op schrift te 5tellen, iodat tr altijd een aandenken aan de eomp. blijft bestaen. In totaal zijn er dus reed•
23 oud-leden v•n de comp. in lndi<,
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238 Gerrit Tijhot, geb. 27 November 1905 te Steenderen, door de· SD gearresteerd op 13 December
1944 te Beekbergen, Dorpsstraat 41.
Overgebracht naar de Willem lil-kazerne te
Apeldoorn. Vandaar naar Amersfoort en ver•
moedelijk naar Neuengamme vervoerd. Nadien
niets meer vernomen.

Onze geliefde ouders
J. VAN VLIET
en
A. VAN VLIET-BRANDSE
ho~n D.V. 5 Juli a.s. de dag te herdenken, dat zij 35
jaar geleden in de echt werden verbonden.
Dat God hen nog lang mag sparen, is de wens van
hun dankbare kinderen.
P. VAN VLIET
en
J. VAN VLIET-VERMEULEN.
BROERS EN ZUSTERS. ·
Vinkeveen, Juni 1947.
DIVERSEN
PONSINRICHTING te Amsterdam heeft nog
gelegenheid opdrachten uit te voeren. Uitsluitend
voor het ponsen van B-plaatjes. Snelle en accurate behandeling.
Br. onder no. 271. Bureau van dit Blad.
KINDERUITWISSELING: Voor jongetje van
4 jaar wordt plaats gevraagd in gezin in Gelderland, voor 1 maand tegen aangeboden plaats,
nabij zee, voor 1 kind of voor 2 kinderen gedurende 14 dagen. Br. aan Mej. Helmers, Velserweg 18, BEVERWITK.
VACANTIE-WONINGRUIL ARNHEM.
Aangeb. heel boekh. bev. 2 k., 4 slpk., bdk., rand Arnhem bij bos en parken, door gez. met 4 kinderen van
16-30 Aug.
Gevr. gelijkw. huis aan Noordzeekust.
W. L. NIJDAM, Mesdaglaan 9, Arnhem, Tel. 77.
Te koop of te huur gevraagd een winkelhuis op goede
stand in flinke plaats.
Brieven onder No. 277 Bureau van dit blad.
Oud-illegaal werker vraagt zaak of gedeelte van zaak
ter overname. Voldoende contanten aanwezig.
Brieven onder No. 276 Bureau van "De Zwerver".
PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN
(prijs f 0.10 p. m.m.)

Biedt zich aan PARTICULIER CHAUFFEUR
met jarenlange ervaring. Leeftijd 54 jaar; genegen tevens andere lichte werkzaamheden te
verrichten. Brieven onder no. 272, bur. v. d. blad .

Geen mens scheide,
Quod Deus conjunxit
wat God verbonden heeft
homo non separet.
Marc. 10 : 9.
HENK VAN WESSEL
en

DORA VAN ONNA
geven hiermede kennis. dat zij elkaar het H.
Sacrament van 't Huwelijk zullen toedienen, in
de Parochiekerk van de H. Martinus te Didam
op Dinsdag 1 Juli a.s., des morgens te h'alf 10.
Daarna zal tot hun intentie een plechtige H. Mis
worden opgedragen om Gods zegen over hun
Huwelijk te vragen.
Didam, Juni 1947.
F. 176
C 63
Toekomstig adres: Bakenbergseweg 195, Arnhem.
GETROUWD:
P. H. KUIPERS, weduwnaar van
Helena Th. Rietberg (Tante Riek)
en
A. VAN LEEUWEN, weduwe van
Jac. Wiersma
Winterswijk, 19 Juni.
Willinkstraat 8.
ONDERTROUWD:
D. M. BORGER
en
INY BORG.
Huwelijksvoltrekking D.V. 3 Juli a.s. te 2 ut:tr.
Kerkelijke inzegening door den Weleerw. Heer Ds.
G. W. Rijksen te 2.30 uur in de Ger. Kerk
( Molenkamppark).
Almelo, 29 Mei 1947.
Tulpenstraat 3.
Ambtstraat 155.
Toek. adres: T ulpenstraat 3.
Receptie: Utrecht, Nieuwe Gracht 15 op 28 Juni a.s.
van 7-8.30 uur.
Almelo. Chr. Ver. Gebouw. Grotestraat 152
op 3 Juli a.s. van 5.15-6.15 uur.
Voor de vele hartelijke blijken van belangstelling
voor en bij ons huwelijk ondervonden, betuigen
wij, uitsluitend langs deze weg, onze welgemeende dank.
M. J. van Til,
P. H. van Til-Wierenga.
,.Zonnehoek",
Middelstum, Juni 1947.

De Vereniging van
Oud-Illegale Werkers
te Den Helder geeft met diepe ontroering
kennis van het plotseling overlijden van haar
zeer gewaardeerde Voorzitter
E GBERT LOESBE RG
Namens het bestuur:

De Stichting 1940-1945, Afdeling 's-Gravenhage en
Omstreken, zoekt voor spoedige indiensttreding een
SECRETARESSE met kantoorervaring, ruime alg.
ontwikkeling, sociale belangstelling en in staat zelfstandig te corresponderen. Brieven met uitvoerige inlichtingen te richten aan de Directeur, Sweelinckstraat 25 te 's,-Gravenhage.

E. J. H. VOLKMAARS, 2e Voorz.
C. JONKER, Secr.
Den HELDER, 15 Jun! 1947.

Geef "De Zwerver" aan ee.n van Uw !tennissen ter inzage en laat heni(haar)
onderstaande bon Ingevuld zenden aan de admlnlstraUe van "De Zwerver"
Nicolaas Witsenstraat 21. Amsterdam
Naam,
Adres,

r

Plaats,

1

Provincie:

g

Ingang abonnement :

~

Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bif aanbieding van een post- [
ltwltanue betaald.
-Gironummer 109588 t.n.v. LO.-Ll:P-Stlchtlng.
{Doorhalen wat niet verlangd wordt).
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Zo leven onze jongens in Indië,
als ze op patrouilte zijn.

edert het jaar 1939 is zeer veel gebeurd, tlat
het leven van onze jonge mannen diep-ingrijpend heeft gewijzigd. In dat jaar werden reeds
velen door de voor-mobilisatie uit het normale leven
gerukt. Daarop volgden de oorlogsdagen en de be·
zettingsjaren, die de één het pad der illegaliteit, de
ander het onderduikerspad en weer anderen de weg
naar Duitsland opstuwden. En nu weer zijn tienduizenden van onze jonge mannen gegaan naar de verre
landen van de Indische Archipel.
Men moet wel ver in onze historie teruggrijpen, wil
men omstandigheden aantreffen. die zo sterk het )even
van onze vaderlandse jeugd beïnvloedden als die der
laatste Jaren.
Dat kan ons met zorg vervullen.
Want, alles wat er in die jaren passeerde, brak telkens opnieuw de band, welke bestond tussen hen en
het gezin, waartoe zij behoorden. Dat deed de mobilisatie, de illegaliteit meermalen, het onderduikerzijn, het gaan naar Duitsland, de dienstplicht voor
Indië.
En niemand zal ontkennen, dat het te vroeg verbreken van die band meermalen funeste gevolgen kan
hebben.
Toch zijn er In die reeks van omstandigheden twee,
welke de meeste zorg wekken; twee, waarin de kansen op ontreddering het grootst zijn en waren. En
die twee zijn: de gang van velen in de jaren 1942---1945 naar Duitsland en het verblijf nu in Indië.
Waarom juist die twee?
Wel, de mobilisatie van 1939.-1940 liet altijd nog de
mogelijkheid van meer of minder innig contact mE't
.,thuis", gaf de ouders oog een kans zich op de hoogte te stellen van het leven, dat hun jongen leidde.
De illegaliteit bergde in zich ongetwijfeld veel grotere
gevaren, doch in die tijd was het een ontzaglijk voorrecht, dat "onze jongens" veelal konden worden opgevangen in een organisatie, welke in vele opzichten de taak der ouders kon overnemen. Ze kwamen
er meest ,,in de eigen sfeer", kwamen daar dan bovendien veelal gedreven door eigen innerlijke overtuiging.

Ook de onderduiker bad het ongetwijfeld moeilijk,
maar hoevelen van hen zijn niet door het werk der
tllegaliteit in een ander hecht familieleven .- al was
het dan niet het hunne - opgenomen en hebben daarvan de vruchten geplukt?
Doch de jongens, die naar Duitsland gingen, hoe
hebben zij het eraf gebracht? Wie iets te maken
heeft gehad met de zorg voor deze repatriërenden
zal daarover geen optimistisch geluid kunnen laten horen. Menigeen is moreel, soms ook lichamelijk, te
gronde gegaan in een land. waar zij de plaatswrvangers waren voor het manlijk deel der bevolking,
dat aan het front was, waar bovendien levensop, ilt·
tingen heersten, welke hen van kwaad tot erger voerden. En daar wreekte zich wel zeer sterk het ontbreken van de band met en de bewareode kracht van
,.thuis".
En nu zijn reeds weer tussen de 80 en 100.000 van
onze Jongens in de gevaarlijkste leeftijd ver van huis
gelegerd en vraagt menig ouderhart zicb af, welke
Invloed dit alles op hun jongen zal hebben, hoe hij
zal zijn veranderd als hij straks (wanneer?) weer
naar huis komt. Wij behoeven er niet langs heim te

praten. De gevaren zijn, door de omstandigheden,
waaronder zij moeten leven, zoveel groter dan h:er.
Ze leven er in een "mannen"-maatschapplj, in legerverband, meestal zonder een vaste pleisterplaRts,
die iets van het gemis van de bewarende huiselijke
band, kan vergoeden. Eo wie zich onvoldoende kan
voorstellen, wat dat betekent, herinnere zich slechts
de "Canadese tijd" in ons land.
Er is zorg, om niet te zeggen bezorgdheid in het
hart van vele vaders en moeders.
Zorg om hun jongens, niet allereerst om de gevar~n,
welke dreigen uit onverhoedi.e aar,vallen md extremisten, van mijnen of tropische ziekten. Doch zorg om
het geestelijk heil van hun kind allereerst.
Dit alles ging ons door het hoofd, toen wij dezer dagen van de Dienst voor Legercontacten een serie artikelen ontvingen, waarin de vraag van vele ouders
hoe hun jongens straks veranderd zullen blijken, beantwoord wordt door iemand, die tot voor kort bij
de troep deze veranderingen heeft kunnen gadeslaan.
[n deze artikelen troffen wij vele wetenswaardige
dingen, waarvan wij hieronder er enkele zullen "."eergeven, maar toch krijgen wij de indruk, dat het eigenlijke probleem omzeild wordt. Dat er nog andere
factoren zijn, die een veel belangrijker rol spelen,
welke hier niet ter sprake komen. Dat de vage onrust der ouders op geheel ander terrein ligt.
De schrijver gaat na, hoe deze jongens, allen van
19 tot 22 jaar, in een periode zijn, zeer gevoelig
voor indrukken. Zij zullen niet terugkomen als ridders, wier harnas hen behoedde voor innerlijke veranderingen, doch als mannen met andere levensopvattingen en met een in vele dingen dikwijls veel
bredere kijk op het leven. De achtergeblevenen in
Nederland zullen moeten trachten zich voor te stellen, waarom zij anders geworden zijn en wat hiervan de oorzaak is. Dat zal er toe bijdragen om thans
ongerustheid, later moeilijkheden of teleurstellingen
te voorkomen.
In de artikelenserie wordt dan nagegaan, hoe allereerst het soldatenleven in Nederland hen reeds omvormde. Na zes weken kazerne-leven merken ze bij
een volgende lichting al op hoe er van tien negen
met de handen in de zakken staan. ,.Wat een sloom
gezicht" ...... En de jongen, die zich eerst geneerde
om zich in de grote slaapzaal uit de kleden, als de
anderen het zagen, loopt nu in Indië de halve dag
vanwege de warmte alleen nog maar met een sportbroekje aan.
Dan zijn er de ervaringen van de reis: het afscheid,
Port-Said, de Oceaan, Taodjong Priok. De vertrouwelijke weekends thuis zijn voorbij. Ze zijn nu soldaten in Indië en moeten zelfstandig zijn. Huis-tuinen keukenprobleempjes bestaan voor hen niet meer.
Nu is er wat anders om over te denken: Die grote
stad Batavia met de gemengde bevolking, allen met
hun eigen gewoonten en gebruiken. De Oosterse godsdiensten, de grote hongerellende op de straten, enzovoorts. En dan is daar het grote probleem, waar
alles om draait, nJ. het Indonesische vraagstuk. Zon•
der het te willen, komen ze tot over hun oren midden in dit probleem te zitten. Zij moeten onderscheid
maken tussen vriend en vijand onder de Indonesiërs.
ZIJ horen dagelijks van demarcatielijnen, aanvallen,
beschietingen, botsingen en geschillen tussen de ver-
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schillende volken onderling. Tegelijkertijd maken zij
patrouilles mee door de blubber van de sawahs en
door de stekelige bossen. Er wordt gevochten en hun
gedachten blijven stil staan bij het mysterie van de
gewelddadige dood van een kameraad of tegenstander.
Een klompenmaker, nu militair bij de 7-Dec.-divisie,
vertelde van z·n makker: ,.Gisteren hebben we oog
gepraat over onze toekomst. Vannacht werd hJJ
doodgeschoten. Nog kan ik het me niet voorstellen.
Daar staat z'n bed. Ik lig er, ondanks dat ik het
weet, toch op te wachten, dat hij z'n klamboe voor
de komende nacht zal neerlaten ...... Moge God zich
over hem ontfermen. zo bad ik. Ook bad ik voor
m'n ouders, dat zij steun mogen ontvangen als mijzelf
eens zoiets mocht overkomen."
Een Fries zei: .. Us Heitelao is yo 'e himelen". (Ons
vaderland is in de hemel). .,Ik stond erbij toen mijn
kameraad sneuvelde. Diep doorvoelde Ik op dat
ogenblik, dat ook mijn uur elk moment kon slaan. Ik
besefte de betrekkelijkheid van dit leven. Ik weet nu,
waarvoor God mij naar Indië zond. Ik' moest het
leven leren kennen en mij verzoenen met de dood ... "
Wat zagen onze jongens? Indonesiërs, slapend. ziek
of stervend langs de wegen. Vieze wonden, dikwijls
met een kluit karbouwenmest erop als geneesmiddel
en soms platgeslagen blikjes als verband. Mannen, die
hun gerafelde hoeden ophielden of zelfs hun gaten•
jasjes uittrokken om er een schep overgebleven eten
in te ontvangen.
Van al die belevenissen ontvingen de achtergeblevenen brieven, dikwijls met foto's, maar zij ontvingen
geen kurve, waardoor de veranderingen. die zich ge•
leidelijk voltrekken in het innerlijk van de jongens,
worden weergegeven ......
Uw jongens zijn anders gev.orden.
Dat hebben sommige ouder~ eigenlijk nooit verwacht
en nu ontstaan er vage angstgedachten en voorge•
voelens. Onbewust wordt het woord slechter gedacht
voor het woord anders. Maar dan zijn de ervaringen
er om te zeggen, dat Uw zoon niet slechter is gewor•
den als hij terugkomt maar alleen anders, door het•
geen hij io de wereld daarbuiten meemaakte. Beseft
terdege het verschil tussen deze beide woorden. An•
ders wil niet zeggen slechter. Integendeel. anders zal
in vele gevallen betekenen beter. Een aalmoezenier
zei eens: Een jongen, die goed het leger ingaat, komt
er als een beter mens ult." en dat is zo. Beter wil dan
zoveel zeggen als gelouterd, gekneed, gevormd door
het leven. Maar vanzelfsprekend is hij dan ook anders geworden. De ouders hadden hem weer liefde•
vol in bescherming willen nemen, hem weer wilJea
vertroetelen en hem weer hun wijze vermaningen op
het hart willen drukken. Maar de zoon is twee Jaar
lang zelfstandig geweest en hij heeft h,t niet meer

. ..... Nam Christus in Zijn leven de allesbeheersend.
plaa/11 in? ...., Dan is er geen reden om bezorgd te zlJn ....

nodig, dat vader en moeder hem beschermen. En de
achtergeblevenen moeten dit leren begrijpen om teleur~tefüngen te voorkomen ...... "
Hetgeen in deze citaten en overigens in deze artikelen
gezegd wordt, kan voor ouders van belang zijn. Al
het opgesomde heeft invloed op de vorming van de
jongens. Maar wij geloven niet, dat dit alles de "onbestemde vrees" van vele ouders zal wegnemen. En
wij vinden het jammer, dat in deze artikelenreeks
niet is ingegaan op de morele en geestelijke gevaren,
welke de jongens bedreigen en in hoeverre daaraan
weerstand wordt geboden of wordt toegegeven, De
ouders willen weten hoe de jongens hun vrije tijd
doorbrengen en wat er gedurende die tijd voor hen
gedaan wordt.
Dat ze anders zullen zijn straks, och dat is niet
erg. We verlangen van een zeeman niet, dat hij met
een boog boordje om loopt en een Haags accent
spreekt. Van onze jongens uit Indië verlangen we
niet, dat ze straks zullen vergeten wat hun blik verruimde, dat ze zich onmiddellijk in alles bij onze gewoonten aanpassen.
En nu kan niemand die angstig vragende ouderharten gerust stellen met te zeggen: Ze komen wel anders, maar niet slechter terug, eerder beter. Dat kan.
Waarom oiet7 Maar mogen wij verwachten. dat zulks
over vrijwel de gehele linie opgaat?
Bij dit alles is inderdaad de vraag van groot belang:
Hoe ging hij er heen? Is hij gegaan met het vaste
voornemen ook in Indië te leven zoals Christus het
van hem vraagt? Nam Christus in zijn leven de allesbeheersende plaats in? ~ Dan Is er geen reden om
bezorgd te zijn. want ook waar ouderzorgen wegvallen, blijft Zijn nabijheid. En zo zal men het woord
van de Aalmoezenier moeten verstaan, dat hierboven
geciteerd werd: .,Een jongen, die göed het leger ingaat, komt er als een beter mens uit."
Maar hoevelen zijn er gegaan zonder die steun? Met
een gebroken en geschonden moreel door een verblijf in Duitsland, door de ontreddering in eigen land?
Met het verlangen weer weg te komen onder het
hinderlijk ouderlijk toezicht? Die zich daarginds willen uitleven.
En daarop ziende is er toch geen reden te verwachten, dat deze allen zullen terugkeren als betere mensen.
Daarom blijft er wel reden tot bezorgdheid over onze
JongeD.5 in Indië.
Daarom kan er in Nederland niet genoeg gedaan worden om hun ledige uren te vullen.
Daarom kan er ook voor ben nooit genoeg gebeden
zijn.

Daarom ook hadden wij zo gaarne in de artikelen van

de Dienst Legercontacten iets meer gelezen over de
punten, welke wij In dit artikel als vragen naar voren brachten.
AD.
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Het verzet In on8 land 18 lanp;aam gegroeid. Het paste zich aan bij de Duitse
methoden. Na de Jodenrazzla'8 kwamen
de Jood11e onderduikers en de vervalsing
van persoonsbewijzen. Na de verplichte
t.ewerkstelllng In Duitsland, kwamen

de kraken op dlstrlbutlebureaux en gevangelli88en.
ANNE DE VRIES.
De tweede druk Is ter perse, !Zodat binnenkort weer aan alle aanvragen kan
worden voldaan.
De lage prijs van f 4.:SO voor dit voortreffelUk boek blijft gehandhaafd.

NDIE
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Nederlaodse samenwerking in de kampen )

ONDER JAPANSE BEZETTING

H

et is een verschijnsel, dat zich, uitzonderingen
daargelaten, over de gehele linie telkens weer
voordoet: naarmate iemand meer heeft meegemaakt in de oorlog is mj kariger in zijn mededelingen en soberder in zijn bewoordingen daaromtrent.
We herinneren ons gevangenen, die toen zij pas vast
zaten, breedvoerig plachten uit te weiden over hun
belevenissen - een jaar achter prikkeldaad reduceerde hun mededeelzaamheid tot nihil. Tallozen hebben in deze oorlog geleerd elkaar zwijgend te begrijpen.
Het is ongetwijfeld een deugd, deze geslotenheid daarnaast is het echter ook van belang, dat er anderen zijn, die spreken, opdat de buitenstaander een indruk krijgen kan van wat gebeurd is.
Dit is zo een overdenking. waar men toekomt bij een
bezoek aan de tentoonstelling "Indië onder Japanse
bezetting", die deze weken in Den Haag bij Gerzon
gehouden wordt.
De gerepatrieerden uit Indië zijn over het algemeen
niet zo bijster mededeelzaam over wat zij nu precies hebben meegemaakt en àls zij vertellen, dan worden vaak vele dingen bekend verondersteld, die wij
veinzen te begrijpen door gemakshalve voor ons zelf
aan te nemen, dat het "wel hetzelfde zal geweest zijn
als bij de Mof" - globaal gesproken heeft de doorsnee Nederlander dan ook maar een uiterst vaag
beeld van ,.Indië onder Japanse bezetting".

Gelijke nissen en verschillen
Er is inderdaad veel overeenkomst, er zijn echter ook
grote verschillen. Om een goed samenvattend beeld
van het geheel te krijgen is iets meer nodig dan een
vluchtige belangstelling en Indië, waar onze land- en
rijksgenoten waarlijk niet minder zware bezettingsjaren doormaakten dan wij hier, heeft een goed recht
daarop. Het is daarom, dat wij de lezer in gedachten
gruag even meenemen naar bovengenoemde expositie.
Natuurlijk gaat men vergelijken en dan Is het eerste,
wat opvalt, dat de dictatuur overal dezelfde gelaatstrekken heeft. Het is frapperend, welk een grote
overeenkomst Duitser en Jap in dit opzicht vertoonden: Lees het interneringsbevel van een Japanse
autoriteit dat hier te zien is: .. Ik ben van plan U te
bescherm~n en teneinde zulks te doen, beperk ik Uw
bewegingen".
Dat had ook door een Ortskommandant ergens in
Nederland geschreven kunnen zijn. Evenzo de wijze
van propaganda voeren. Wie herinnert zich niet Je
grove leugen van de goedertierenheid der Duitse
wetrmacht. uitgebeeld in de soldaat, die een kind
op zijn arm neemt. We vinden hetzelfde terug bij de
Japanners, die zich glimlachend met kinderen laten
fotograferen. En als wij terugdenken aan de stompzinnige V-actie in bezet Nederland, dan behoeven
we nlet lang te zoeken naar een equivalent. waarvan de Japs zich bedienden: enorme reclames voor
,.Asla Bangoen", dat is het ,.Deutschland erwache"
van het Oosten.
Het enige, waarin de Japanse propaganda zich onderscheidt van de Duitse is, dat zij nog een tikje naïever
Is. Men staat wel eens te kijken als men die Japanse
prentenboeken ziet, die de jeugd vertrouwd moesten
maken met het mHitairisme. Daar is "Moeder vertel
eens wat over Adol{ Hitler" nog niets bij.
De "note-gaie" ontbreekt gelukkig ook niet.
Er is op deze tentoonstelling een tweetal tekeningen
te zien, waarbij een kleine Javaan zegt: ,.Vroeger
moest Vader altijd werken voor de Hollanders - ik
zag hoe droevig hij was; nu werkt hij op het vliegveld voor de Japanners en is zeer gelukkig".
Maar de Engelse vertaler liet zich de gelegenheid
om de bezetter ertussen te nemen niet ontgaan en
vertaalde de laatste zin der toelichting doodleuk met
de woorden: ..as i/ he were very happy" 1
Sigarettenmerken, lucifersdoosjes, alles werd ingeschakeld in het Japanse reclame-apparaat en helaas
nog niet zonder resultaat; zo toont bijvoorbeeld een
foto de inlandse "Jeugdstorm", die schietoefeningen
houdt op stellingen, geïmproviseerd van schoolbanken, die Indië dankte aan de Westerse invloed.
De gehele samenlet·ing in Indië kwam onder .invloed
van de Japs te staan. Behalve dat reeds dadelijk bij
het begin van de bezetting, precies als in Nederland,
de klok verzet werd naar de Japanse tijd, moest ook
de jaartelling op bevel van hogerhand gewijzigd
worden en schreef men, inplaats van het jaar 1942,
2602.
Ach, en natuurlijk draaiden ook de Japanners hetzelfde refrein af, dat ons van de Duitsers oog zo bekend in de oren klinkt.
"Vanwege de onmenselijke behandeling, die Japanse

gevangenen hebben moeten ondergaan, zien wij ons
genoodzaakt.. .............", enz.

De Kampen
En toch bij al deze overeenkomsten is er ook een
groot verschil, dat zo sterk meetelt, dat het z.-lfs
bepalend is voor het karakter van de bezetting in
Indië. Het is het feit, dat de oorlogsjaren ginds voor
de Europeanen geheel staan io het teken van: de
kampen. om de doodeenvoudige reden, dat pracfüch
iedere blanke is vast gezet. Daarom verschilt de
eindindruk van deze tentoonstelling. die werd opgezet
door het "Indisch Instituut'' in zo sterke mate van
de el(positie van "Nederland in Oorlogstijd", d1c in
verschillende plaatsen van ons land gehouden ii,
Veel meer dan hier te lande het geval is geweest
draaide in Indië aJJes om de kampen en de omstandigheid, dat ook alle vrouwen daarin h'ebben ver~
toefd. geeft daaraan een aparte kleur.
Het is goed, wanneer de Nederlander Zi!i:h di,t eens
rustig realiseert: iedere gerepatrieerde heeft zijn zware
aandeel gedragen in de verschrikkingen, die Japan
het Rijk Overzee bracht. Hoewel deze expositie gelukkig zich onthoudt van een realistische voorstelli:ig
van het leed, dat in de kampen geleden is, l;iedt zij
toch genoeg aanwijzingen, dat het er heel erg iS toegegaan. Hoe veelzeggend is niet die bon verstrekt
aan een zieke "Goed voor I rat" en welk een lugubere wereld gaat niet schuil achter dat sobere prcces-verbaal. opgemaakt door een gevangene over zijn
mishandeling door de "Kempeï'' (de Japanse Gestapo).
Maar een fiere, niet te breken geest spreekt uit tal
van documenten en voorwerpen uit de kampen. Sarcastisch is de dagorder van een vrouwelijke kampoudste, die de geïnterneerde dames uitlegt, dat z.lJ
iedere Jap, ook al staat hij met de rug naar haar
toe, moeten groeten, de armen naar beneden, de voeten bij elkaar. en dan maar netjes buigen.
We weten, dat ook de gevangenen in Duitse kampen
vindinfjrijk: waren - men krijgt neiging te zegg,m:
het haalt echter nlet bij wat onze landgenoten o,·erzee hebben gepresteerd. Het sterkst frapperen de bezoeker wel een kun~tgebit, dat gefabriceerd werd uit
een etenspannetje en een bril, gemaakt uit een oude
autoruit.
Bijzonder opvallend is ook, wat nijvere vrouwenhanden bier nog aan waarlijk kunstige stukken handwerk voor elkaar brachten.
Voorts ziet men op de tentoonstelling zeer knap en
kunstzinnig uitgevoerde tekeningen, watervcrfs.:hil- _
<leringen en goede gedichten, ver.schillende makers ervan leven helaas niet meer......
De Nederlandse samenleving is in haar geheel in de
kampen overgeplaatst. haar strijd is daardoor goeddeels een andere geweest, dan die welke wij bier gekend hebben. maar men dient er alle respect voor te
hebben.

Het v erzet
Een vraag, die na dit alles vanzelf opkomt is: en
het verzet?
Van de Indische illegaliteit is op deze tentoonsteJJing
maar heel weinig te zien. maar dat wil oiet zeggen,
dat men het mag voorbijgaan.
De Heer A . S. Docen, secretaris van de "Federatie
van Ex-Illegale Werkers in Indië, afdeling Holland,
beeft ons in het kort het een en ander verteld van dt
drie voornaamste aspecten, die het verzetswerk in
Indië had.
Daar was allereerst de belangrijke taak van het moreel op peil houden. Chinezen, Ambonnezen, Menadonezen en anderen hebben hun aandeel gele\'erd in het
opvangen van radio-berichten en bij de zorg deze in
bambockokertjes de kampen binnen te smokkelen.
Daarnaast bestond vooral op Oost-Java een omvang.
rijke guerilla-activiteit. 20.000 man van alle bevolkingsaarden hebben hieraan deel genomen. Op WestJava bestond een soortgelijke organisatie, die omstreeks de jaarwisseling 1942-1943 tot een gewapend
treffen met de Japanners kwam op de hellingen van
de Sa!ak. Het zijn slechts enkele feiten, die wij hier
aanstippen.
Er zijn, worden en zullen boeken over geschreven
worden, die ons hier nader over kunnen inlichten.
Zo ook óver dat complex van steunacties, dat in
Indië op touw is gezet en waardoor in totaal voor
een drie millioen gulden iJl de kampen is binnengesmokkeld ......
.,Indië onder Japanse bezetting" - wat v.·eet Nederland er nog weinig van. In hYee delen gesplitst heeft
ons volle de strijd moeten voeren tegen twee vijanden,
ieder op zijn eigen wijze. Het belangrijkste is, dat de
strijd gevoerd is en ook: dat, nu wij langzamerhand
weer één gemeenschap gaan vormen, wij niet met
onze ervaringen los van elkaar blijven staan.
TON ELIA S.

WEERDE ZICH MET HAND EN TAND
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Van de Laarschot paraat
Reeds op 23 October 1939 werd een verduisteringsoefening gehouden. In Mei 1940 werd de verduistering
afgekondigd. gelukkig voor kort. In December 19·H,
toen het duikbootgevaar groter werd, bad men weer
verduistering, tot na de reeds vermelde aanval van
16 Februari 1942 de verduistering voor goed werd
Ingevoerd tot aan October 1943: een zware tijd !n
een tropenland. Typerend was het. dat de voorschriften in het Nederlands, het Engels, Spaans en
Papiament werden bekend gemaakt, terwijl in de Chinezenwijk
het beroemde Keukenstraatje - alles
nog eeru; in het Chinees aan de muur geschreven
werd.
Oefeningen werden gehouden. waarvan de grootste
in 1943, toen om twee uur ·s nachts alarm geslagen
werd, branden op straat gesticht waren, barricad,?S
waren opgeworpen enz.
Op het raffinaderij-terrein hadden de C .P .I.M. en de
Lago :i::elf voor schuilplaatsen, hulpposten, brandweer,
noodhospitalen e.d. gezorgd.

Curaçao helpt Australië

percelen wachters aan te stellen, die er de nacht doorbrachten, hetgeen op grote onkosten voor de betrokkenen kwam, maar gewillig gedragen werd. Later
kon volstaan worden door op de deur een affîche te
hangen met de mededeling, waar men de sleutel mits bij buren of dicht in de omgeving - kon krijgen om zich toegang tot buis of winkel te verschaffen.
Deze bewaking ondervond veel critiek en ieder was
blijde, toen zij op 31 Augustus 1943, dus midden in
de verduistering. werd opgeheven. Hoe ongegrond
deze critiek was bleek de schrijver dezes bij een
recent bezoek aan Duitsland. In Berlijn zijn de woonhuizen in de betere wijken volkomen uitgebrand. terwijl daarentegen in de volksbuurten nog wel wat ge•
red kon worden. Degenen, die het konden betalen,
woonden tijdens de aanvallen op Berlijn, buiten. Hun
huizen waren onbewoond en de minste brand had
gelegenheid tot een vuurzee uit te groeien. omdat er
niemand was. die er iets aan deed.
Gelukkig is Curaçao gespaard gebleven van een
proefondervindelijk bewijs, dat bewaking beter is,
maar het toont de vooruitziende en organisatorische
blik van Kapitein Van de Laarschot. dat hij ook hierop was bedacht.
Vaak vroeg men zich tijdens de oorlogsjaren op Curaçao af, of bepaalde militaire maatregelen zin hadden.
Speciaal in de latere oorlogsjaren - Curaçao was nu
eenmaal een der belangrijkste olie-afscheephavens ter
wereld, schreven wij in "De Zwerver" van 15 Maart
j.l., - moesten van militaire zijde uitgebreide veiligheids- en antisabotagemaatregelen toegepast worden,
die vanzelfsprekend niet altijd even populair waren
bij een bevolking, die ver verwijderd van het actuele
oorlogsterrein, moeilijk van de noodzaak dezer maatregelen te overtuigen was.
Algehele verduistering, censuur. verbod om schepen
te bezoeken, toegang tot de haventerreinen, fotografeerverbod e.d. waren maatregelen, die men maar
moeilijk aanvaardde. Niet evenwel om de maatrege•
!en zelve, maar om de wijze, waarop zij werden opgelegd.
Men begreep wel, dat iets noodzakelijk was. maar
men vroeg zich af, waarom dit dan niet ge•
zegd werd op een of andere wijze. Het kwam

Als merkwaardigheid zij vermeld, dat een rapport
betreffende al deze takken van de Luchtbeschermingsdienst op Aruba en Curaçao naar Suriname en zelfs
naar Australië ging, waar op deze grondslag eenzelfde dienst werd opgericht.
Omstreeks November 1943 werden de luchtbeschermingsdiensten practisch opgeheven, al bleven de
schullkelders nog tot diep in 1945 staan.
De kosten werden voor een goed deel gedragen door
de Curaçaose Vereniging voor Luchtbeschenning. die
ai lang voor de oorlog, n.l. in April 1939. door Kapitein Van de Laarschot werd opgericht.
De Vereniging gaf een maandblad "Luchtbescherming" uit met 850 betalende abonnees. In dit blad,
dat ruim drie jaren bestond, werd aan de hand van
artikelen. foto's en tekeningen de nodige voorlichting gegeven. Dan gaf de Vereniging drie brochures
In een oplage van 5.000 exemplaren uit: ,.Politie,
brandweer en luchtbescherming", enige beschouwingen over "Huis- en blokbrandweer.., (van Van de
Laarschot) en ,,Brandbommen... respectievelijk in Mei
1940, Maart 1941 en
Maart 19-12. Wenken
werden per vlugschrift
van
met
oplagen
120.000 stuks verspreid,
22 cursussen werden
gegeven, een bibliotheek
werd opgericht, een
viertal
luchtbescher•
mingstentoonstellingen
werd gehouden, waar
telkens van 5000 tot
6000 personen kwamen.
Een reizende tentoonstelling
bezocht
de
scholen, door midJel
van pers en radio werd
propaganda
gemaakt.
[ntussen onderhield de
dienst nauw contact
met Nederland, totdat
na de val van het moederland contact met de
Oost en na de val daarvan met Engeland en de
Verenigde
Staten
vruchtdragende gevolgen had.
De Westiodische eenheid van Suriname en
Curaçao werd bevorDaar komen de •chullrr• . . , . De Jelle tropenr.on i , geen be/1:mmering \>Oor de •chutter• l>an
derd. doordat Curaçao
Curaçao om Ie marcheren. L el op de korte 1chaduwen, die er op wijr.en, dat de r.on hier hoog ,laat.
hulp bood aan Suriname
te veel als oekase en hoewel zich practisch geen
met publicaties. Ook Aruba moest door Curaçao geenkel geval van sabotage der maatregelen heeft
holpen worden, want de daar door Kapitein Van de
voorgedaan, bleef men zich afvragen, waarom het
Laarschot opgerichte vereniging deed niets en haar
niet wat rustiger kon geschieden. Er was en bleef te
tijdschrift verscheen slechts driemaal.
weinig contact tussen militaire overheid en bevolVermeld zij nog de bewaking der buizen gedurende
king. Dat was de reden van het misnoegen.
de zware verduisteringsfase.
Wanneer in het belang van de oorlog iets gevraagd
werd, was men steeds bereid, hetgeen o.m. bleek uit
Huizenbewaking
het succes van het Prins Bernard Fonds op Curaçao en
E lk huis moest toegankelijk zijn. ook onbewoonde
het Wilhelmina Fond~ op Aruba. dat gelden inzamelde
panden, als winkels. Ieder was dus genoopt in zulke
voor wapenaanmaak. Gezien ook het succes van de

bloedtransfusie. Gezien het feit, dat niettegenstaande
de demoraliserende invloed van de schutterij, die Jarenlang onder de wapenen moest blijven zonder ac.tief te kunnen optreden, vrijwel geen onaangenaam•
heden voorkwamen.
In December 1944 trok Piet Rietkerk met zijn Rode
Kruisploeg van 13 man naar de Oost. Zij kwamen
in werkelijke dienst in Juli 1945. toen Balikpapan be·
vrljd werd.
Men heeft elders opgemerkt, dat Suriname meer belangstelling toonde voor Indië. Wellicht is dit te
wijten aan het feit, dat de bevolking van Suriname het
Indische volk beter kent, doordat vele mensen uit
Indië derwaarts trokken. Het gebrek aan een behoorlijke voorlichtingsdienst, die de bevolking der
onderscheidene gebiedsdelen beter met elkander ver•
trouwd moest maken, deed zich hier pijnlijk gevoelen.
Ook de plaatselijke voorlichting schoot te kort. niet
doordat de hiertoe aangewezen Gouvernementspersdienst tekort schoot, maar omdat van de zijde der
autoriteiten te weinig inlichtingen werden verstrekt.
Over het algemeen evenwel was de verhouding tu:.-sen burgerij en militairen goed. Misschien had van
de zijde der militairen wat meer bekendheid aan hun
werk moeten worden gegeven. De goede verstandhouding bleek o.a. bij sociale functies of bezoek van
buitenlandse oorlogsbodems. (Een Cotombiaan~ oorlogsschip bezocht Curaçao. Twee kruisers van Peru
lagen enige tijd In onze haven).
Het Curaçaose commando heeft gelukkig niet meer
dan negen commuoiqu~·s over vijandelijkheden bin.
oen Curaçaose wateren behoeven te verstrekken.
Toen de Duitsers eenmaal verslagen waren, werd Curaçao wonderlijk snel van allerlei oorlogsmaatregelen
verlost Op 20 Juni 1945 werd de havenbewaking
opgeheven. Op 30 Junj d.a.v. verdween de staat van
beleg Kort nadat de Japanners waren verslagen,
werd op 18 Augustus 1945. de censuur op post, telegraaf en telefoon opgeheven.
In Mei 1945, enkele dagen voor het moederland bevrijd ~,:erd, kon de Gouverneur in een stuk aan de
Staten zeggen, dat de afgelopen vijf Jaren de onmisbaarheid der schutterij hadden bewezen. De Gouverneur achtte het niet mogelijk toen al tot demob11isatle over te gaan. Toch verliep alles spoediger dan
men dacht. Eind Juli 1945 kon de Algemeen ~lilitafr
Commandant aan de pers mededelen, dat van de
negen lichtingen, verdeeld over zeven jaarklasseo,
die sedert het begin van de oorlog onder de wapenen
geroepen waren - tezamen ongeveer 3000 man er op korte termijn twee naar buis zouden gaan, tezamen ongeveer een 850. Tevens werd medegedeeld.
dat in tegenstelling tot voor de oorlog, toen in Curaçao geen dienstplicht bestond, deze voor de toekomst
zou gehandhaafd blijven.
Zulks was trouwens in de Schutterijlandsverordening
van 1ï Juli 19-tO (P.B. 1910. no. 81) reeds voorzien. Aanvankelijk werden tegen voortgezette dienstplicht bezwaren geopperd bij de overigens sumîere
behandeling van deze landsverordening in de Staten.
De Gouveneur zegde evenwel toe om na intrede van
normale omstandigheden wijzigingsvoorstellen in te
dienen. Zo zou de vaststelling van het contingent in
vredestijd in overleg met de Staten geschieden.
In elk geval valt van de tiende Mei 19"10 af door het
gehele apparaat der defensie en ook door de houding
van de bevolking on:i::er Westindische eilanden slechts
die ene lijn te bespeuren, welke onder woorden gebracht werd door Gouverneur Wouters, toen hij den
volke kond deed van de oven·al des vijands: .. Het
hier gevestigd gezag is besloten en in staat op de bestaande voet het bewind te blijven voeren en te blijven waken over het rechtsgebied zo te land als ter
zee:·
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Schipbreuk met de
uKarel Doorman"
Met de stichting KP Utrecht
op de Loosdrechtse plassen
Water, wind en zon.
Is er nog meer nodig om n'importe wat voor een
dag volkomen te doen slagen?
De stichting KP _Utrecht vond het in ieder geval
ruim voldoende en organiseerde een zeiltocht op
de Loosdrechtse plassen voor een 25-tal vrouwen
van gevallen verzetsmannen.
\Voensdag 18 Juni was de dag. Om ongeveer half
elf arriveerde het gezelschap, verdeeld over twee
bussen, aan de plas. Twee boeiers, waarmee gezeild zou worden, lagen reeds klaar.
Het water lag feestelijk te glinsteren in de warme
gloed van de stralende zon. Onder de zachte dwang
van een matige bries vormden zich stilaan-voortbewegende golfjes, die de vele in de haven gemeerde boten tevreden op en neer deden deinen.
Tegen de blauwe einder, ver weg op de plas, staken de hel-witte zeilen van reeds varende jachten
scherp af. Alles scheen mee te willen werken om
deze dag te doen slagen. Vlug werden de boeiers
in gereedheid gebracht en daar zwaaide reeds de
,,Karel Doorman" het haventje uit, ,,op de kiel"
gevolgd door de "Betsy". De grote, bollende zeilen
gaven de vaartuigen direct al een flinke gang. Een
ieder maakte zich het verblijf aan boord zo genoegeltjk mogelijk.
Languit liggend op de voorplecht of leunend over
de reling, genoten ailen met volle teugen. Vrolijk
schalden de stemmen over het water en op de
"Betsy" zocht de blijheid een uitweg in altijd weer
aardig klinkende liedjes van water en bootjes. De
mannelijke geleiders, enkele oud-KP-ers, bleken de
zeilkunst volkomen machtig te zijn. ,,Als katten klommen ze in het want", wat de dames prompt ontlokte tot een ovatie in de vorm van een "Piet Hein·•
couplet. Het lag dan ook niet aan hen, toen de
.,Karel Doorman" op een gegeven moment rustig,
maar vastbesloten op een ondiepe plek in ruste
ging.
Het gezelschap zat in dubbele zin "in de boot". Men
zat vast en men bleef vast, ondanks de manhaftige
pogingen van enkele passagiers om de zaak weer
drijvende te krijgen. Ook ondanks de door de dames gegeven en naar leedvermaak zwemende adviezen, die letterlijk neerregenden op de hoofden
van de tot aan hun borst in het water staande
zwoegers. De een leek het raadzaam om maar weer
terug te wandelen, een ander, die blijkbaar al erg
verknocht was geraakt aan de schuit, om maar
rustig af te wachten tot de een of andere rijke
nabob met een motorjacht de uitgezonden Save Our
Souls zou hebben verstaan.
Inderdaad verscheen na lang wachten een motorjacht, dat na een half uur de boel weer vlot wist
te krijgen. Linea recta ging het toen op de jachthaven "Oké" af, waar gezamenlijk werd geluncht.
Na de lunch werd besloten enige verkoeling in het
water te zoeken. Het was niet alles Rie Mastenbroek wat er zwom, maar nat werd het grootste
deel van het gezelschap toch wel. Opgefrist aanvaardde men daarna de terugvaart. Met een bezoek
aan "De Moordkeet", bij allen bekend om de heerlijke yoghurt (met frambozen of rhabarber) die er
wordt "getapt", besloot men deze zeer prettige,
zeer geslaagde dag.
TOON.

De kinderen naar buiten
In "De Zwerver" van 17 Mei jl. kwam onder de
titel "Schipbreuk, tenzij ...... " een artikel voor, waarin werd verzocht om families, die genegen waren
tijdelijk gastvrijheid te verlenen aan kinderen uit
gezinnen, waarvan de moeder dringend rust behoeft, hetzij in een herstellingsoord, hetzij ergens
anders. Het districtsbureau der Stichting 19401945 te Amsterdam verzoekt ons thans mede te
delen, dat slechts acht lezers hebben gereflecteerd
door hun gezin open te stellen. Acht lezers op
zovele duizenden. We zijn erg bescheiden, maar geloven toch wel, dat het er gemakkelijk tachtig kunnen worden.
Lees nu even niet verder alvorens _een beslissing
in dezen te hebben genomen. Denk er even over
na...... en schrijf een kaartje aan het Districtsbureau der Stichting, Vondelstraat 11, Amsterdam,
onder opgave van grootte en godsdienst van Uw
gezin en het beroep van het gezinshoofd.
Ook zijn er in Amsterdam nog kinderen uit vaderloze gezinnen, wel gezond, maar wier body
schreeuwt om frisse buitenlucht en stevige kost.
Wie verschaft hen voor een paar weken een prettige vacan tie ?

door Joh. van Hulzen en Ad Goede \
,,Oom Frits is gepakt!" ........ .
Een schok gaat door de gelederen, zowel van de LO
als van de Knokploegen in den lande. Men spreekt er
van, niet alleen op de Topvergaderingen, maar .ook op
de interprovinciale, provinciale en
districtsbijeenkomsten.
Want, al kent niet ieder hem persoonlijk, de n a a m
,,Frits" kent ieder.
Het is nauwelijks te geloven: hij nam immers de laatste
tijd niet meer actief deel aan het LO-werk, omdat zijn
positie sinds het najaar van 1943 zo kwetsbaar geworden was. Er was een afspraak in de Top-leiding gemaakt, dat degene. die zwaar door de SD gezocht werd,
zowel terwille van de veiligheid van het werk als om
eigen veiligheid zijn plaats aan een ander zou afstaan.
En dit gold in versterkte mate, nu het de figuur van
Frits betrof. Want, de LO, dat was voor de SD "Organisation-Frits". En welke Frits er ook gepakt mocht
worden, in geen geval mocht het dié Frits zijn!
De Zwerver bleef hij, natuurlijk, het was zijn lot, zolang
de bloedhonden naar een spoor van hem zouden zoeken.
Toegegeven ook, dat hij niet helemaal als "ambteloos
burger" leefde. Hier, daar, overal, dook er 'n "vreemde'
dominee uit de kanselbak op, maar daar stak (betrekkelijk) géen kwaad in, tenzij er onder zijn gehoor een sujet was, dat "Frits" kende, herkende en bereid bleek,
hem te verraden...... Maar zover was het nog niet gekomen in de kerk.
En toch - gepakt ! Hoe was het mogelijk?
Ja, hoe was het gegaan ...... ? Och, eigenlijk doodgewoon,
een geval als honderden in dat (voor de moffen kra:1kzinnige) jaar 1944. Het gebeurde op de eerste kalenJerdag van de maand Mei, door "de nieuwe orde" tot
.,dag van de Arbeid" geproclameerd.
Op het rijwielpad, dat van Ruurloo naar het kasted
"De Wildenborg" voert, (bekend als woonplaats van de
dichter Staring) peddelt de illegale predikant, nog met
zijn gedachten verwijlend bij vrouw en kind, die hij zoeven op het station Ruurloo op de trein heeft gebracht.
Daar treden hem twee mannen in politie-uniform tegemoet. Mensen, die een niet al te beste naam hebben in
de kringen, waar "Frits" zijn vrienden heeft...... Stap
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De 40.000ste inwoner
van Almelo.

Op 19 Juni 1947 des morgens om kwart'ever acht
werd de 40.000ste inwoner van Almelo geboren.
Het is de eerste dochter van het echtpaar J. SmitKrabbenbos uit de Bornebroeksestraat no. 52.
Het verheugt ons juist dit feit te kunnen vermelden, omdat dit het eerste kind is van de koerierster van de Almelose KP, Janny Krabbenbos.
Het kind is genaamd EVELIEN en woog bij haar
geboorte 6 pond en een ons.
Onze. beste wensen voor moeder en kind. Wij hopen van harte, dat de kleine voorspoedig mag opgroeien, het voorbeeld van haar moeder mag volgen én dat, indien zulks nodig mocht zijn "het vaderland op haar mag rekenen!"

DE ,:a1LMELOSE KP.
Noot van de Redactie: Onze redactie heeft deze
gelegenheid aangegrepen om "Evelien" een geschenk te zenden. Een ex:emplaar van "Den Vijand Wederstaan". Ze zal er voorlopig nog wel
niet in kunnen lezen, maar straks hopen we, dat
het haar een wegwijzer ~ moge zijn op haar verder
levenspad.

en Achterberg. Stap is nog niet zo heel lang geleden up
de Veluwe nauwelijks ontkomen aan het dodelijke schot
uit het wapen van enkele KP-ers. Achterberg zal er
later minder gelukkig afkomen. Maar dat weet niemand
nu nog. Voor "Frits" zijn de beide mannen niet anders
dan politiemensen, die wel _eens lastig zouden kunnen
worden. En voor hen is de wielrijder niet ,mdcrs dan
een verdacht uitziend persoon.
Ze zien eens naar de zwartgeverfde haren van de man
op het rijwiel, vergelijken zijn foto op het persoonsbe ·ijs
II1ft het gezicht, dat hen aanziet en ...... twijfelen aan .. .
de arische afstamming van dê man. Ze hebben vage "ermoedens, dat ze een Jood-KP-er uit Enter, in de veren
hebben. En zo'n zaak wikkel je niet af op een rijv-ielpad in de Acherhoekse bossen. Voor alle ~eker eid
maar even fouilleren en dan mee naar de marechau~_eekazerne.
Daar kan de zaak wat grondiger worden bezien. Het
persoonsbewijs wordt aan een onderzoek onderworpen
en het kan de proef helaas niet doorstaan. De Zwerver
moet aanzien, hoe, ze het stukscheuren en de vals eid
aantonen. Jammer. Nico uit Arnhem, die het hem erschafte, had een beter - en nu zonder aanwiji,bare fouten - voor hem klaar liggen. Maar dat korf 1:u g<'en
uitkomst brengen.
-Wie met zo'n vals PB op zak loopt zal allicht wel iets
te verbergen hebben. De arrestant krijgt de revolv
op
de borst en Stap dreigt hem nu de waarheid en nie;:s dan
de waarheid te zeggen. Nu, dat heeft Frits van de aanvang af gedaan. Toen het Persoonsbewijs niet langer
als echt kon worden aangemerkt, heeft hij ruiterlijk erkend, dat hij Ds. Slomp van Heemse is. Maar die ·aarheid vindt geen genade in de ogen van Stap. Het duurt
niet lang of de eenzame wielrijder van straks staat. met
alleen de scho<>nen en sokken nog aan, naast z'n
deltje kleren.
De vangst valt, eerlijk gezegd, niet tegen.
Wat voor schotschrift komt daar onder de kleren ·:an
die man, die zich dominee noemt, vandaan? Aha. Een
brochure: ,,Mogen wij zo verder gaan?"
Zo verder gaan? Nee, natuurlijk niet. Daar zal Stap ·el
een stokje voor steken.
,.Wat moet hij met dat "fijne" vod? Aan de Gere::>rmeerde Kerken. Jawel, verzetsrommel. Vrome ophitserij.
En het blijft niet bij één exemplaar. Daar komt nog ro
iets voor de draad. Toe maar jongens.
Wat ze niet weten is, dat de copy van de eerste rochure al bij de drukker is. Henk Veldhuisen (Vosje, zou
daarvoor zorgen. Maar een tweede drukker, ergens in
Varsseveld, zal er ook nog een aantal verzorgen. En
voor hem was de duplicaat-copy. En de copy voor een
tweede brochure, bedoeld als een vervolg op de terste,
ligt hier nu op het bureau in de marechaus5ee-kazeroe,
waar men er wel niet veel voor zal voelen om het een
drukker in handen te geven. De SD zal er -\\,·el raad mee
weten.
Onze Frits weet, dat hij recht in z'n schoenen staat.
Maar niet alleen daarom is hij erg dankbaar, dat hi; z'r,
schoem:11 maq aanhouden. Want. . .... in dtt schoenen is
ook nog een vijftal bonkaarten v~rborge1. voor de ge •allen, die je zo onderweg wel eens tegen komt.
De ceîrle,ir ~l-ld epen . En dat Î'- met onwdkom, ·ar,t
nu is er tenminste even gelegenheid om de nodige maat,
regelen te nemen.
Er ligt een strozak. Wat moffelt hij daar nou onder
weg? ...... Tja, daar gaan ze ...... een, twee, drie, vier.
vijf. Vijf bonkaarten. Tja, wat zui je er van ze-g enî
Helemaal brandschoon is hij nou ook weer niet. Die
bonkaarten bijvoorbeeld mogen niet gevonden worden.
liever niet, althans niet bij hem. Daar krijg je maar lastige vragen van. En er kan nog genoeg gevraagd wor,
den ,. . . ., over dat p.b. en die boekskens, en zo meer.
Nauwelijks zijn de kaarten weggemoffeld of Stap staat
al weer in de celdeur om een proces~verbaal tegen de
.,verdachte" op te maken.
Er is haast bij de zaak. Zulke lieden moeten nooit te
lang op een plattelàndspolitiebureau vertoeven. Daa~ kun

De Zwerver
onder de
Arnhemse
Koepel

I
je maar akelige complicaties van krijgen . .,Vanavond nog
naar Arnhem':, luidt het bevel. En zo gaat de Zwerver,
als het klokje· van zeven geslagen heeft, op reis naar
Gelre's hoofdstad, een reis welke hij de laatste jaren
zovele malen maakte, maar onder gans andere omstandighed@n.
Doch de handlangers van de vijand mogen snel zijn,
ook de berichtgeving van de LO mag er zijn. Een betrouwbaar politieman van het bureau heeft al spoedig
door, wat er aan de hand is en zendt een boodschap naar
de organisatie in Lochem en van daar vertrekken onmiddellijk een jaar jongens naar Zutphen om te kijken
of ze daar nog een kans krijgen hun ,,Frits" te bevrijden. Maar ze zijn er helaas iets te laat.
Bij het laatste licht van deze "dag van de arbeid" wordt
hij ingesloten in een Arnhemse cel. Zijn daarmee ook
voor hem de dagen van arbeid geteld? God heeft het anders beschikt.
De Zwerver slaapt. Of waakt hij -?
De volgende morgen komt het LO-apparaat in werking.
Van Lochem gaat het bericht met het ontstellende nieuws
naar Zutphen en vandaar wordt Arnhem op de hoogte
gebracht. Als Nico, de provinciale leider van de LO
voor Gelderland, de tijding krijgt, laat hij er geen gras
over groeien. Er moet onmiddellijk word·en uitgezocht
waar Frits zit en dan moet er contact met hem tot stand
komen en - als het nog mogelijk is - maar dat moet
- zullen ze hem aan de klauwen van de SD ontrukken.
Jelt, de KP-leider voor het Oosten des lands resideert
in Arnhem en naar hem is zijn eerste gang. En Jelt begrijpt onmiddellijk, dat er voor hem en de zijnen werk
aan de winkel komt.
Spanning ·in het bedrijf, hoogconjunctuur zelfs. In actie
dus.
Jelt heeft een contactman in de Arnhemse Koepel, dat
beruchte gevangenishol der Nazi's. Die contactman, Joop,
is een kerel, die zijn gewicht in goud waard is, en méér
dan goud. Voor de KP wel te verstaan. De man is namelijk onderwijzer bij het Arnhemse "gevangeniswezen";
heeft deswege ambtshalve toegang tot alle cellen; kan
de interne situatie dromen ... kan ze ook uittekenen - en
doet dat straks ook
Doch nu willen Jelt en Nico allereerst van hem weten
of Ds. Slomp al in de Koepel is aangekomen. In spanning wachten ze tot Joop
om half zeven in de avond
van zijn werk in de Koepel
terugkeert. Hij moet hen
teleurstellen. In het "gastenboek" staat de naam van
Ds. Slomp niet opgetekend.
Maar er blijft natuurlijk
~en mogelijkheid, dat hij
voorlopig in het gebouw
van de SD zelf is ingeslo-

de nacht, waarin de slaap van h'un ogen wijkt...... de
nacht, waarin de Zwerver rustig slaapt in zijn cel.
Maar de nieuwe dag brengt raad. De "meester" is weer
normaal en stipt naar zijn Koepel-discipelen gestapt en
deze Woensdagmorgen blijkt, dat cel 53 er een nieuwe
bewoner heeft bijgekregen ...... Ds. Slomp.
Tussen de middag breekt Joop er even uit en ontmoet op
het Willemsplein Jelt en Nico, die hem de woorden we)
uit de mond kunnen trekken .
.. Hij is er. Cel 53."
Dit -bericht van Joop is hun een pak van het hart, al
gunnen ze hun broeder in geloof-en-strijd een gezonder
koepel als onderdak, ze hebben hem voorlopig wat dichter bij zich en (dat zegt heel veel). ze hebben contact en
kunnen nu wat voor hem doen. Joop allereerst en allermeest.
Reeds dezelfde middag is Joop op zijn ronde bij cel 53 en
dan neemt hij de "nieuweling" even apart op de gan\l om
hem enkele vragen te stellen, waar zijn celgenoot geen
weet van hoeft te hebben.
.,Bent u dominee Slomp? Kent u Nico? Kent U Jelt ...... ?"
Deze - hoewel, begrijpelijkerwijs zeer vei.rast, voelt, dat
het contact safe is. Nu reeds contact met zijn getrouwen.
Met Jelt zelfs. Die kerels toch.
"Niet over spreken met de celgenoot", waarschuwt Joop
nog. ,,'t Is best mogelijk, dat hij goed is. Maar je kunt
niet voorzichtig genoeg zijn."
En het blijft niet bij woorden, want dezelfde middag maken in cel 53 een pakje boter en wat hardgekookt~ eieren
het droge gevangenisbrood tot een lekkernij.
Zo verstrijkt een week. Een week van veel besprekingen
en het inwinnen van inlichtingen. Een week, waarin de
tekenpen te hulp geroepen wordt om dingen vast te leggen, welke van belang kunnen zijn als het straks ernst
gaat worden met de bevrijdingspogingen voor de Zwerver. Een week, waarin Joop telkens iets bedenkt om een
apartje met Frits te hebben. Ze spreken over de brochure
van Frits, welke op de pers is. Zou het niet verstandiger
zijn, deze nog niet in omloop te brengen? Ja, laat ze het
nog maar even vasthouden, zegt Frits.
Jammer, dat Frits niet aan Joop vertelt van de vijf bon~
kaarten, die in Ruurlo op het bureau van de marechaussee
onder de strozaak in de cel rusten. Allicht was het nog
gelukt ze daar tijdig weg te halen.
Nu worden ze er óók wel weggehaald, maar door Stap,
die er een gerede aanleiding in vindt om die "dominee"
nog eens nader aan de tand te voelen. Op Maandag 8
Mei houdt hij zitting in één van de receptiecellen van de
Koepel en Frits mag daar iets meer over die bonkaarten
komen vertellen.
"Bonkaarten? Onder de stroozak in de Ruurlose cel? Weet
ik niets van. Stap weet toch ook wel, dat hij er -maar een
ogenblikje in vertoefd heeft."
En Stap, de man, die alleen dingen gelooft, welke hem
niet verteld worden, raakt in twijfel. Het wordt een moeilijk uurtje. niet voor de Zwerver, maar voor Stap. Want
dat mannetje met die geverfde haren, waarvan de oor"
spronkelijke kleur zichtbaar gaat worden en met die onarische neus, die notabene beweert een dominee te zijn,
dat mannetje wacht geen verhoor af, maar zegt dingen,
die Stap benauwen, hem de rillingen door het lijf doen
varen, en zweetdruppeltjes op zijn voorhoofd brengen.
Doch hij vermant zich. Zal hij zich de les laten lezen
door dat ventje? Hij hervindt zich zelf in een vloed van
scheldwoorden aan het adres van die aartsleugenaar. Want
een leugenaar is het. al zal ie, wat die bonkaarten betreft,

ten .

Jelt en Nico verkeren in de
hoogste spanning. Als het
bericht van het transport
naar Arnhem maar juist• is!
Als de schavuiten er maar
niet achtergekomen zijn, wat
voor slag z~ in hun stomheid geslagen hebben!
Als...... als ze hem maar
niet ergens anders heenbrengen. Allerlei onderstellingen en gissingen cirkelen door hun kop. 0, dat
wachten, wachten ..... .
. . . . . . En de nacht komt. de
nacht, waarin ze hun hersens pijnigen met de vraag
hoe ze achter zijn verblijfplaats moeten komen ...•••

1
DE PANNEKOEK
EN DE KNIKKER
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Klaas Dijkstra komt ons, naar "Trouw" meedeelt,
in de "Aalsmeerder Courant" vertellen, dat de
aarde geen bol is maar een platte schijf, dobberend
in het water .
En waarom ook niet? We laten ons zoveel wijsmaken. Waarom zouden ze ons ook niet wijsgemaakt hebben, dat de aarde een knikker is? In de
oudheid was ze toch ook een pannekoek?
Welaan, ze zij weer een pannekoek l?n dat heeft
nog voordelen ook.
Maar we moeten de andere kant zien te bereiken
en Klaas beweert, dat zulks ni~t eenvo•1dig is,
omdat op de rand enorme ijsmassa's zijn. IJsbrekers vóór, dus! Alle ijscomannen van de wereld
naar de rand toe!
Als we de rand bereikt hebben, houden we nog
één UNO-vergadering. Dat zal een zeer eenvoudige ceremonie zijn. Kruis of munt; ~ wie verliest
gaat met have en goed naar de andere kant. Dan
zal er eindelijk vrede zijn.
De rand is natuurlijk een moeilijkheid, maar ik
stel voor, dat daarop een wielerbaan gemaakt wor t
en dat er alleen wielrenners op de baan mo~en komen om "de ronde van de wereld"' te rijden. Rt>nners zijn het vreedzaamste slag van de wereld. A
ze verliezen, beginnen ze altijd te huilen en als .:e
winnen zeggen ze door de microfoon: .,Ik en de
"Pijn" zijn onbetwist het sterkste koppel om de
wereld", en er is dan geen verliezer, die ze aanvalt. Bovendien zullen ze wel erg moe zijn na de
ronde.
Moeilijker wordt 't. als er een uitvinding gedaan
wordt. waardoor we om een hoekje kunnen schieten en daar weet ik eerlijk gezegd, geen raad op.
Natuurlijk is het ook mogelijk, dat ze aan deze of
aan de andere kant- gaan grave-n om toch bij elkaar
te komen. Maar dat kan niet zo erg worden, waut
niemand kan er bezwaar tegen hebben, als de
liefhebbers van tijd tot tijd in het gat een robbertje
gaan vechten. Daar hebben we op de pannekoek
geen last van.
0. N. ZIN.

dan ·wel gelijk hebben. Vooruit met hem, weer in de cel.
De SD zal het verder wel met hem klaren.
Ook dat verhoor bij de SD komt. Maar het komt helaas te
onverwacht. Joop weet er niet van en bijgevolg horen
ook Jelt en Nico het eerst als het achter de rug is. Het
was een kans geweest. Want te voet is Frits met zijn
bewakers de halve kilometer, welke de Koepel van het
SD-gebouw scheidde, gegaan. Op de heenweg had het
moeten gebeuren, want op de terugreis blijkt een auto
beschikbaar om de "verdachte"' weer veilig aan de Koe"
pel af te leveren.
Jammer, jamer. Als ze dat toch geweten hadden. Het had
de zaak aanmerkelijk vereenvoudigd.
De dagen in de cel kruipen om. Het wordt tijd aan iets
te denken, dat ingespannen aandacht vraagt. En dan gaan
Frits' verlangens uit naar een Hebreeuwse grammatica.
Als hij toch voor een Israëliet versleten wordt. Of het
niet teveel gevraagd is? Tja, de gevangenisbibliotheek bevat zulke werken niet. Stel je voor. Maar Joop weet er
wel raad op, klopt bij een Katholiek geestelijke aan en
leent daar de heropvoedingslectuur voor cel 53.
Joop heeft ontdekt, dat op dezelfde verdieping, in cel 72,
nog een andere LO~man zit, Henk uit Twente. Hij is,
evenals Frits, één der oud-gedienden in de LO, een man,
die de Beurstijd heeft meegemaakt en enkele weken eer.der dan Frits de Koep-el als verblijfplaats kreeg toegewezen. Het zal, noch voor de organisatie, noch voor de betrokkenen bevorderlijk zijn, wanneer er verband tussen
deze zaken gelegd wordt. Als de heren van de SD tot de
ontdekking komen, dat ze de "Frits" van de organisatie,
waarop ze al zo lang geloerd hebben, in handen hebben,
maken zij een pracht-kans op promotie, maar dan is het
met hun slachtoffér ook onherroepelijk gedaan .
Deze harde kans réaliseren de mannen van LO en KP zich
terdege en dierelfde avond staat het voor he~ vast: hij

moet er uit!
••· ••... Daar treden hem twee mannen in politie-uniform tegemoet.•

(Wordt vervolgd).

MYTHEVORMING
( Als
Het gaat rustig verder met het gratiebeleid
van de Minister van Justitie: de een na de
ander ziet zijn doodvonnis in vrijheidsstraf
veranderen. De Kamer mag er tegen ingaan
- dan beroept de Minister zich op zijn
geweten en onttrekt hij zich aan zijn verantwoordelijkheid jegens het parlement - ;
de publieke opinie kan er tegen in opstand
komen; de procureurs-fiscaal kunnen zich
belachelijk voelen; de voormalige illegaliteit
- kan er verzamelen tegen blazen - de Minister trekt er zich geen grein van aan en
gaat zijns weegs.
Telkens vermelden de bladen nieuwe daden
van zijn onuitputtelijke barmhartigheid.
Gisteren waren het er zeven op één dag;
Bakkers. Luyendijk. Besteman, Kromhout,
Van Lieshout, Van der Sluis en Franken,
allemaal ter dood veroordeeld, allemaal
gratie verleend; allemaal Nederlanders,
voor wie in het bevrijde vaderland geen
plaats meer zou zijn!
Wij nemen er een uit. wiens geval ons om
persoonlijke redenen goed bekend is; het
geval Luyendijk.
Nog onlangs kwam zijn naam in "Het
Parool" voor, toen wij de Tsjechoslowaakse
hoogleraar Fischer, rector van de universiteit van Olomuc. interviewden.
Want hij was de enige. die aan het laaghartig verraad van Luyendijk ontkwam.
Aan dit interview zijn de volgende gegevens
ontleend:

Naar Engeland!
In het einde van 1941 vatten een paar
resenre-marine-officieren plan op, om naar
Engeland over te· steken om zich bij het
vechtende Nederland te voegen.
Het groepje stond onder leiding van de
luitenant-ter-zee le klasse reserve J. F.
Goedhart.
Zijn vrienden hadden volstrekt vertrouwen
in hem; van 10-15 Mei was bij commandant geweest van het IJselmeer-eskader van
vijf schepen.
Twee werden er in de grond geboord; twee
tot zinken gebracht door de eigen bemanning en Hr. Ms. torpedojager 111 werd
op last van de commandant in brand gestoken en als een fakkel recht boven op
de strekdam van Enkhuizen gezet. een paar
uur na de ontvangst van het capitulatiebevel.
Luitenant-ter-zee Goedhart en enkele van
zijn mannen zwommen aan land en gaven
zich vervolgens in Den Helder over.
Eind 1941: hoe komt men naflr Engeland?
De officieren hebben een sloep in ZuidHolland en zullen het ding verdedigbaar en
zeewaardig maken.
Want zij moeten tussen een paar Duitse
wachtschepen door, bemand met overigens
vergrijsde moffen en een mitrailleur kan
dan goede diensten bewijzen.
Maar Zuid-Holland is "Sperrgebiet": wie
geen ausweis beeft mag er niet in en aan
de grens staat een controlepost van de
Wehrmacht.
Hij wil helpen .....
Het groepje vindt een uitweg. Op Waalhaven werkt - voor de Wehrmacht - de
chauffeur Luyendijk. 0, bij is "goed"! Hij
is bereid om te helpen en telkens rijdt hij
de drie officieren door de controle op de
brug bij Spijkenisse naar Simonsdorp. waar
de boot ligt te wachten; het werk vordert
gestadig.
Er moet een nieuwe motor in gebouwd
worden; Luyendijk levert benzine ( ondeugdelijke) [
De officieren, die geen nodeloos risico nemen, laten een monster onderzoeken en dan
blijkt het.

de

doden konden interpelleren .....

Luyendijk verklaart zich onschuldig, haast
zich betere te bezorgen. Weer volgen de
ritten naar Simonsdorp elkaar op. De winter is bar en het vertrek moet worden uitgesteld.
Luitenant Goedhart is in contact gekomen met lieden. die hem militaire gegevens
over Schiphol en andere waardevolle zaken
kunnen meegeven. Best. hij zal ze meenemen.
Hij en de zijnen weten niet, dat Luyendijk,
als het donker is, naar Kriminal-Sekretär
Karl Scholl sluipt en hem precies op de
hoogte houdt van de voortgang van het
werk. Luyendijk speelt zijn dubbele rol
goed.
Dan komt 21 Maart 1942: de dag. Luitenant
Goedhart doet zijn marine-distinctieven in
een doosje, trekt zijn duffel aan, stopt alle
papieren in een met lood verzwaarde en•
veloppe en gaat. De groep is tot over de
tien aangegroeid.
Zij gaan in twee auto's over de brug van
Spijkenisse; de Duitse controleur laat ze op
de Ausweise passeren.
In zijn zak heeft hij de autonummers, door
Luyendijk verstrekt. Als je naar twee kanten werkt is er dubbel geld te verdienen.
Elk der Eng'landvaarders moet Luyendijk
duizend gulden betalen; de moffen geven
Luyendijk drieduizend gulden voor zijn
voorbeeldig verraad en met de benzineknoeierij "verdient" hij en passant er nog
duizend bij.
Toen de hele groep op de boerderij van De_
Graaf bijeen was, klaar om te vertrekken,
omsingelde een bataljon moffen het huis.
Professor Fischer dook in een haverkist en
hij was de enige. die ontkwam.
Na een lachwekkend "proces
werden
Goedhart, Baum. Zeilemeyer, Meyers,
Meyers en Rechter doodgeschoten.
De Graaf en Bravebroer kregen levenslang,
maar hebben het gelukkig overleefd.

Cynisch verrader.
Luyendijk stond 22 Maart terecht: .,de
schoft", zoals Prof. Fischer hem in zijn
interview noemde. Hij was volkomen onbewogen, cynisch, zonder vleugje emotie,
zegt de Paroolverslaggever. die het proces
bijwoonde.
Acht man heeft hij, gans alleen, welbewust,
de dood ingejaagd, het doet hem niets. Een
paar moffen leggen getuigenis af: ja Luyendijk heeft hun alles voortdurend verteld. Hij
was het ......
Luyendijk ontkende bot, onverschillig; de
bewijzen zijn evenwel overmachtig. Doodstraf is de eis. Doodstraf zegt het hof.
Doodstraf zegt in beroep de bijzondere raad
van cassatie.
Neen. gratie, zegt onze barmhartige Minister van Justitie; Luyendijk zal leven[
De staat zal hem onderhouden. De dag zal
komen, dat hij wegens "goed gedrag" op
vrije voeten komt, bij, de achtvoudige moordenaar-om-geld.
En "ergens in Nederland" liggen de lijken
van zes landgenoten, die op 21 Maart 1942
hun weg naar strijdend Nederland gingen
banen en die het bekochten met de kogel.
Ergens in Duitsland liggen de lijken van
twee landgenoten, die deze zes braaf hielpen aan een boot en gastvrij onderdak.
De wereld draait lustig verder.
Doden kunnen niet spreken,
Doden kunnen geen vragen stelJen.
Doden kunnen geen interpellatie houden.
Maar als zij het konden..... .
H. SCHOUTEN.

"De Prinsestad" heeft bezwaar tegen de
wijze, waarop o.a. .,De Zwerver" de nagedachtenis van Colijn behandelt. Zij spreekt
van mythevorming, van het posthuum verlenen van een lauwerkrans en van een poging
om Colijn tot de vader van het verzet te promoveren.
Waar het blad op deze zaak zeer correct ingaat, zijn we geneigd er even op te antwoorden. Op dit punt mogen geen misverstanden
bestaan. Eerst een detail. .,De Prinsestad"
verwijt Colijn, dat hlj de dreiging uit het
Oosten niet doorzag. Dat is dunkt mij onjuist. Hij zag dat gevaar in ieder geval beter
dan de meeste staatslieden in ons land en
niemand heeft als hij, in verband daarmee,
gepleit voor bewapening. Zijn advies: .,Ga
rustig slapen, de regering waakt", betekende,
dat er een regering was, die waakte, en betekende niet, dat we maar verdovende middelen moesten innemen, maar, dat paniek en
angst slechte leidslieden zijn.
Thans het belangrijkste punt.
Rondom de bevrijding zijn tegenover Colijn
twee fouten gemaakt.
Enkele van Colijn's politieke tegenstanders
hebben toen zijn nagedachtenis zeer lichtvaardig en lasterlijk besmeurd. Dat was unfair.
Het gevolg is een onjuiste mythevorming, die
men thans nog herhaaldelijk aantreft. (Lees
onze rubriek: ,.Ik zwerf de wereld rond").
Colijn's medestanders maakten echter ook een
fout. Zij zwegen en dat was dom. Want er
viel niets te verzwijgen.
En zelfs als Colijn fout geweest was, zou
zwijgen onjuist, onchristelijk geweest zijn.
Nu Colijn, ook volgens "De Prinsestad", een
moedig man was tegenover de bezetter en
daarnaast tweemaal faalde op het punt van
inzicht in de situatie, (het artikel over "de
vlucht" van de regering en de brochure). nu
was er alle reden om beide aspecten open.lijk
te behandelen.
(Laat ik intussen mogen opmerken, dat het
,.De Zwerver" op deze punten niet a.an openhartigheid ontbroken heeft.)
Als misvattingen voor een man van het formaat van Colijn, in die tijd ernstig waren,
dan geldt ook, dat de openhartigheid, waarmee hlj de Duitsers bestreed en de initiatieven, die hij voor illegale organisatie nam, hem
tot één der eersten in het verzet stempelden.
Ik ben niet bang voor de balans.
Toen Colijn verontwaardigd schreef over de
.,vlucht" der regering, dacht hij o.a. aan enkele ministers, die hij beter kende dan wij,
en wier geste hij niet voor reltening van hun
wijs beleid bracht. Niettemin, de uitkomst
stelde Colijn in het ongelijk...... maar op het
randje, want de weg via Lissabon en Berlijn
naar Nederland kon slechts door een moedige
Koningin en enkele dappere ministers uitgewist worden.
Colijn schreef een brochure. Dat was een
tactische en een strategische fout. Tactisch,
omdat het tijdstip onjuist was en strategisch,
omdat het vertolkte inzicht onjuist was.
Niettemin werd de brochure prompt door de
Duitsers verboden.
Het eerste dagblad, dat tijdelijk verboden
wt>rd, de Standaard, had dat te danken aan
een artikel van Colijn.
Colijn sprak voor volle zalen, en daar was
geen woord "Frans" bij. Toen dit verboden
werd organiseerde hij met zijn politieke vrienden de "theeuurtjes" als illegale spreektrechter. Uit die bijeenkomsten zijn vele verzetsmensen geboren.
Ik laat het bij deze opsomming. Colijn zou
er zelf bezwaar tegen hebben. Ik schrijf dit
ook niet voor de "modderspUiters", want die
kenden deze feiten en wilden uit hun rel
slechts politieke munt slaan.
Maar ik wilde "De Prinsestad" een weerwoord
toch niet onthouden.
.,De Prinsestad" trekt in feite de conclusie,
dat Colijn een moedig man was, die op bepaalde punten de dingen niet juist zag. Wij
zijn dit met het blad eens.
Maar trek dan, gezien de concrete feiten, de
juiste consequenties en onthoud Colijn niet
de eer van te zijn geweest, een voorman van
het verzet, een man van groot formaat, wiens

houding Nederland siert.
H.

v. R.
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IN MEMORIAM

Paul Herman Cohen de Boer

Hessel van der Z ee

(de Wit; van Vliet; Oaudeux)
geb. 18 October 1917, overleden te Buchenwald
9 Maart 1945.

(Zuster Jo).

F eike Reitsma
~n .het ogenblik af, dat ~e Duit~ers het land
mvielen, was Paul actief. HiJ bleek een
vechter eerste klas te :zijn. Als vaandrig bij
de motordienst, welke tijdens de oorlogsdagen 1940
in de buurt v::in DPlft moe~t optreden. bleek dit
reeds.
Toen de Jodenvervolging begon, ~·enste Paul :zich
daar niet bij neer te leggen en hij trachtte verschillende keren naar Engeland te vluchten. Bij de
laatste keer was, naar ik meen. hij de enige deelnemer, die ontsnapte. Alle andere Engelandvaar•
ders werden op de kant nog gearresteerd, waarbij
de Heer P. :zich van het leven benam. Paul sprong
bij het eerste teken van verraad te water, en wist
:zich verstopt te houden tussen de kant en een
scMp.
Daar hij veel ondergedoken Joodse familie en kennissen had, is hij begonnen, reeds in het begin van
1942 deze mensen van dP nodigr f'"'f'lPren Pn levensmiddelenkaarten te voorzien.
AIJengs breidden :zijn connecties :zich uit en was
hij in contact met zeer veel organisaties in den
lande. Hij prefereerde het individuele werk en
daarom duurde het tot ongeveer Mei 1944, voordat hij :zich min of meer noodgedwongen aansloot
bij de LO. Desniettegenstaande bleef hij toch in
de eerste tijd al zijn eigen onderduikers voorzien
met groot risico voor eigen veiligheid. Hij is dan
ook tot twee maal toe in de trein aangehouden en
eenmaal zelfs verhoord in de Euterpestraat. Amsterdam.
Naast dit burgerlijke verzetswerk, waarbij hij contacten had met alle mogelijke organisaties interesseerde hem het gewapende verzet al gauw en dus
zocht hij contact met Bertus (Delft). Direct daarop nam hij deel aan de overval op het politiebureau te Delft, waarbij hij voor het transport :zou
zorgdragen. Helaas werd de auto door de politie
ingepikt voor het station, nog vóórdat de overval
plaats vond. Tengevolge hiervan is toen nog een
zekere De Haan voor de rest van de oorlog naar
een concentratiekamp gestuurd, omdat zijn naam
op de accu van de auto .stond.
Paul nam deel aan de overval op het kledingmagazijn in de Laan van Meerdervoort te Den Haag,
welke aanval mislukte.
Hij werkte samen met een ploeg jongens uit Den
Haag, die hardnekkig pogingen gedaan hebben
Slachter op te ruimen, helaas zonder positief resultaat.
Een keer werd Paul de weg afgesloten in een
doodlopend laantje door 5 WA-mannen, die allen
hun jachtgeweren op hem gericht hielden. In een
bocht :zag hij kans zijn F.N. te trekken, zich om
te draaien en zich een weg te schieten door de
vijf dappere Tan Hagels. Dit geschiedde te Leidschendam.
Hij was de organisator van de liquidatie van de
Heerbanleider der NSB te Rijswijk: M. H. Elferink. Zaterdag 22 Juli 19H zou onder zijn koelbloedige en nuchtere leldlng dit feit plaats grijpen.
Helaas werd Vrijdag 21 Juli 1944 een van de jon~
gens, n.l. Chris de Boer bij het schaduwen gearresteerd en liep het plan mis.
Toen Paul de volgende dag naar Den Haag gmg
om te zien, of hij iets voor de gearresteerde kon
doen, werd hij zelf herkend door een sergeant uit
de motordienst, een zekere Spaans. die hem direct
als Jood arresteerde.
Hij was een nobel mens, een harde werker en een
dappere strijder.
Wlj mogen hem niet vergeten.

V

J. v.

geboren 28 }uni 1907 te Sexbierum (Fr.).
Gearresteerd te Den Haag, 5 Maart 1945.
Gefusilleerd te Rotterdam, 12 Maart 1945.

eike, zoals hij steeds door zijn vrienden
en medewerkers werd genoemd, was de
laatste jaren van zijn leven, als rechercheur werkzaam aan de afdeling "Vermissing
Distributiebescheiden" van de Economische
Dienst der Haagse Politie.
Zij, die het karakter van Feike kenden, wisten
dan ook, dat hij zich spoedig zou verzetten tegen de door de bezetter genoemde maatregelen.
Zijn Christelijke levensbeschouwing, zijn grote
vaderlandsliefde en sociale gevoelens. waren
dan ook oorzaak, dat hij zich geheel gaf aan
het actieve verzet.
Door zijn werkzaamheden aan genoemde afdeling stond hij dagelijks in contact met de diverse distributie-bureaux en met de afdeling
.,Bevolking" te 's-Gravenhage, waar hij spoedig contact opnam met de daar werkzame ambtenaren, die tevens werkzaam waren in LO-verband.
·
In 1943 was de aandacht van de Haagse Documentatiedienst reeds op hem gevestigd en
werden :zijn gangen gedurende enkele weken
nagegaan. Doch bijtijds gewaarschuwd door een
brigadier van het Hoofdbureau van Politie, was
Fcike op zijn qui vive en de Documentatiedienst
kreeg geen kans.
Feike verzorgde tal van onderduikers. voorzag
hen van de nodige bescheiden en financiëo en
vervoerde hen, onder de meest moeilijke omstandigheden naar voor hen veiliger schuiladressen, terwijl in zijn bescheiden woning oog
een plaatsje voor één hunner was.
Doch niet alleen de verzorging van onderduikers, ook de spionnage bad zijn bijzondere aandacht, terwijl verscheidene inlichtingen. ten behoeve van de illegaliteit, door hem werden verstrekt. Kortom. op Fcike was te allen tijde te
rekenen.
Nooit :zal ik de dag van 5 Maart 1945 vergeten,
toen Feike mijn huis verliet, om enkele bescheiden voor mij te halen, die ik dadelijk nodig harl.
Ik hoorde nog zijn laatste woorden, toen hij
zei: .,Over een goed half uurtje ben ik terug",
toen niet vermoedende dat dit de laatste woorden zouden zijn. die ik van hem zou vernemen.
Juist dit half uurtje werd hem noodlottig, hij
werd In perceel Javastraat 44 alhier gearresteerd door leden der landwacht en met meerdere arrestanten overgebracht naar de landwachtkazeme aan de Frederikstraat. Kort daarna werd hij overgeleverd aan de SD en ingesloten in het Oranje Hotel te Scheveningen en
op 12 Maart daaropvolgend, in verband met
de repressailles voor Rauter, te Rotterdam gefusilleerd.
Voor zijn weduwe, die met hun zes jonge kinderen moest achterblijven, moet het een grote
troost zijn te weten, dat Feike thans juicht voor
Gods troon.
Feike, jij die door je zelf op de achtergrond· te
stellen, juist blijk gaf, dat je Vaderland en je
landgenoten op je konden rekenen In tijden van
gevaar, jij zult bij je vrienden steeds in herinnering blijven, mede door je vastberaden en sympathiek karakter.
GEERT .

F

einige illegale werkers zullen zich, zoals
het Hessel van der Zee gelukt is, zo lange
tijd als vrouw verkleed aan het werk hebben kunnen wijden. Daardoor ook heeft hij als
"zuster Jo" een bekendheid verkregen, welke ver
uitging boven die der plaatselijke iJlegalite1t.

W

Hessel van der Zee werd 2 Maart 1918 te Groningen geboren. Hij was lid der Ned. Herv. Kerk.
Hij was werkzaam als Rijksklerk bij ht.!t Pè!rket
van de Officier van Justitie te Groningen.
Bij het uitbreken van de oorlog, in Mei 1940, was
hij in militaire dienst. Daarom moest hij zich ook
in Juni 1943 melden als krijgsgevangeuc. Het zich
niet melden bracht voor hem als ambte1:aar tevens
de consequentie mede om onder te duiken. Al spoedig kwam hij in aanraking met men~en. die onder~
gronds werkten en in September 1943 stelde hij
zich dan ook geheel voor het iJlegale werk beschikbaar.
Van de aanvang af deed hij het werk in verpleegsteruniform, zodat zelfs vele vao zij 1 naa:;tc medewerkers niet op de hoogte waren van het
feit, dat "zuster Jo Duiker" een...... man was.
Niet alleen voor onderduikers, doch ook voor zieken, die niet aan extra-voeding konden komen,
was ,.Zuster Jo" de reddende engel. Het huis van
zijn oom aan het Martini Kerkhof tr Groningen,
waar hij zijn intrek mocht nemen, wetd al spoedig
een centrum voor het werk. Aanvankelijk werkte
Hessel voor de groepen van Siet co Wim, doch
toen beiden in Januari 1944 moesten onderduiken,
werden beide groepen onder zijn lcidinçi verenigd
in de K-groep. Dit geschiedde op 21 Januari 19H.
Het transport van bonkaarten van en naar Groningen geschiedde meestal door .,zu~ter Jo", ter~
wijl men uiteraard ook gaarne ge!>ru1k maakte van
,.haar" diensten in gevallen, wa.ar event1es onopvaJJend p00lshoogte moest genonte,1 worden.
In de zomer van 1944 kwam Hes.,el i,1 contact met
een student, die zich Van der Woude noemde.
Deze beweerde gegevens over de !,unkcrbouw In
Delfzijl in handen te hebben, waarop Hessel hem
de weg wees naar Oom Cor. E~n volgende bespreking :zou bij de famlie Stee:1 plaatS vinden,
doch op weg daarheen bemerkten Hessd en zijn
metgezel, dat :ze gevolgd wer<leu uoor twee SD·
ers. Het gelukte Ht?ssel aanvankelijk te ontkomen,
doch zijn metgezel werd op de Kapteinsbrug gegrepen. Het echtpaar Steen en hun dochter. alsmede Frits Eysink, werden ten huize van de familie Steen gearresteerd. Ook de verloofde van Hessel, liep hier in de val. Des nachts heeft men
Hessel in het huis van zijn oom gegrep?n. Vrij'\\d
de gehele K-g roep viel in handen van de SD.
Daartoe behoorden o.a. de politiemannen Steen
(reeds genoemd), Gort en Schlaman, Jo v.d. Poel
en Huib Verheul.
Dit alles geschiedde op de 2e Juni. In het Huis van
Bewaring is Hessel no(] in hPt huwelijk getreden,
doch op 4 Augustus werd de gehele groep naar
Amersfoort en op 16 Augustus naar Vught over•
gebracht. Op 22 Augustus werd Hessel daar, sa•
men met Gort, Schlaman, Frits Eysink, Jo v. d.
Poel en Huib Verheul gefusilleerd. Enkele andere
leden van de groep zijn later in Duitsland omgekomen. Alleen de vrouw van Hessel is na de be~
vrijding teruggekeerd.
En zoals eens Hessel :zich gaf aan de zorg voor
hen, die verdrukt en vervolgd werden, zo heeft
zijn vrouw in zijn geest de arbeid voor de nagelaten betrekkingen van onze werkers aangevat.

wk

In het bevolkingsregister der gemeente Veldhoven
(N.B.) komt een persoonskaart voor ten name van
Henricus Goorts, welke kaart misschien afkomstig !s
van de falsificatie-centrale der LO, aangezien de naam
in Veldhoven onbekend is. Genoemde Goorts is onder
deze naam op 11-8-'44 te Vught gefusilleerd. Waarschijnlijk hebben dus zijn familieleden ook nog geen
bericht van zijn dood ontvangen.

JNLICETINGEN VERSCHAFFEN?

•I#

839 Gerrit van Dijk, gewoond

•

hebbende te Rotterdam,
geboren 14 Mei 1909, weggevoerd 10 November ·4-4
naar de omgeving van
Dresden. Tijdens het bombardement van Dresden
vermoedelijk in de gevangenis, aldaar.

Wat moe-st tc.n Jonge dtmocratie btginnen in etn we.reld woar
Hit

Mus,ulrol, eeo Stalin,

tto

Calozor, ,en Colijn tn wtldra

Wij laten hierbij de gegevens volgen van de valse persoonskaart, die U misschien kunnen helpen.
Goorts, Henricus, geboren te Deurne en Liessel 2-2-'17.
Kerk P.G. Beroep: technisch ambtenaar S.B.B. Achtereenvolgende woonph1atsen Leiden, Eindhoven, Breda, Oirschot, Markt A 81, Veldhoven, Broek 79.
Op de beide laatste adressen is deze naam niet bekend.
Brievea met inlichtingen zenden aan het Prov. Bur.
Nrd. Brabant Stichting J940-'45, Broekscheweg 12 te
Eindhoven.

een Hitle-r geduld. zo niet naar dr ogeo werdtP gezien?

( Dr. G.

J

Geers in "Je Maintiendrai").

Men zou ook kunnen zeggen:
Wat moet een periodieke pers beginnen in een land,
waar "Volk en Vaderland", ..Storm", .. De Misthoorn" en weldra...... ,.Je Maintiendrai" geduld, zo
niet naar de ogen werden gezien.
"Want als de lour, bladen uit de bezelhngstijd afgehandeld
zulleo zijn. zullen we prompt aan de foute bladen van het
he-den

mode..n

beginnen.

Da1

zijn

dan.

wel

tt

verstaan.

de-

bladen. die dagelijks kolommen vullen mtt verdraaide en leuQtnacbtigc verhalen ovu fndontsif, met fanta.siefn over be·
noemingen. e.o ontslagen. met :rif gtconstruce-rd nieuws enz." ......

(.,Je Maintiendral"),
•.... .en met laster over goede vaderlanders.

•
De bcoek met luèhlcnculatie is een uitviodîng. dit een Amufk•aru inge.oieur o_p zijn gewttcn hcdt. De zakkea van de
b,oek zijo vao nylon-gaas. De lucht. die in de b,o,kspifpen
opsttjgt. wordt door bet flapperen van die beenbedekking via
d.,t nylongaat naar buiten gc.dte\•tn. waardoor e.en voortdurende
circula.üe van verst: lucht on.staat. De man schijnt er zelf erg
mee ingenome.o te zijn. want bij be.weert: .,Het is net. o( je
met I« blote benen in een ieebdtsje staat.··

840 Gosse Wulder, geboren 13 Januari 1918 te Amsterdam. Signalement: ongeveer 1.80 mt., zomers
helblond en 's winters donkerblond haar, langzame spraak. Beroep kweker, gewoond Amsterdam, Alphen a. d. Rijn, en Boskoop. Vermoedelijk gearr. in Overijssel 1940-'•U. Kreeg correspondentie uit Sachsenhausen, Oraniënburg b.
Berlijn Nr. 37839 BI. 13 dd. Februari 1943. Maart
1943 Hamburg-Neuengamme Nr. 17277 BI. A.
Hoewel de correspondentie uit Hamburg-Neuengamme kwam, werd hij opgemerkt zomer 1943
aan de Franse Kanaalkust. Moet omstreeks Juni,
Juli, Augustus 1944 gefusilleerd zijn nabij Tule,
Frans-Luxemburgse grens .

In verband met het opmaken van de lijsten met de namen van alle gefusilleerden in het Kamp Vught, voor
wie een gedenkteken zal worden opgericht, waarop
deze namen vermeld worden, verzoekt het Comité
.. Monument Kamp Vught 1943-194-4" alle nabestaanden zo spoedig mogelijk de volledige namen, geboorte-

( .. Volkskrant"').

datum, laatste woonplaats en datum van fusillering op
te geven aan:

Een gevaarlijk concurrent voor onze badplaatsen. Je
kunt nu thuis met de "luchtbroek"' dezelfde sensaties
beleven en...... veel goedkoper.

Mevrouw Timmenga-Hiemstra, Taalstraat 17, Vught,
door wie ook nog gaarne giften in ontvangst zullen
worden genomen.

·

Onze Advertentie...rubriek
Tot nu toe zijn in "De Zwerver·· alleen die advertenties opgenomen,
welke ons uit de lezerskring rechtstreeks bereikten.
Met ingang van dit nummer zijn wij tot een andere regeling overgegaan. Ons abonnementental is nu dusdanig, dat het mogelijk moet zijn
voor "De Zwerver'" een advertentie-rubriek van behoorlijke omvang
op te bouwen. Wij zijn thans begonnen met een actie ook advertentiën
op zakelijk gebied in ons blad op te nemen en het spreekt van zelf,
dat onze advertentietarieven nu moeten worden afgestemd op de algemeen geldende normen. Daartoe is het o.m. nodig de kolombreedte
gelijk te maken aan die van andere bladen, zodat deze voortaan 45
m.M. zal zijn.
De tarieven, welke voortaan zullen gelden zijn de volgende:
Famili~berlchten, personeel-aanbiedingen en -aanvragen:
20 cent per m.M.;
Zakenadverenties e.d.

30 cent per m. M.
( bij contract korting) .

Wij doen bij deze een beroep op onze trouwe "Zwerver"-propagandisten om bij hun actie voor ons blad ook de belangen van de advertentie-pagina niet te vergeten. Er zijn ongetwijfeld meerdere zakenlieden, die het op prijs zullen stellen in .,De Zwerver" te adverteren.
Spreekt eens met o n s en met h en over deze mogelijkheden. Onze
administratie is gaarne bereid alle gewenste inlichtingen te verschaffen.
Wil een blad in deze tijd zich kunnen handhaven, dan is niet alleen
een behoorlijk abonnementental nodig, doch dan moet het wekelijks ook
over een goede advertentierubriek kunnen beschikken.
De schouders er onder, .. Zwerver"-lezersl

FAM/llEBBR.ICHTEN
OOM ARIB BN TANTE SJAAN va11
C 7J o,et hun 7 kinderen wenst11 Koningin, Land en Volk en Vrienden
God$ beste 1t9t111
Maasland C

73.

Totkomstlg adres: A. v. d. Kooy.
R.R , 2 Tottenham (Ontado) Canada.

.....

In de nacht van 4 op 5 Mei 19i3 werd een Engelse
bommenwerper neergeschoten bij Amersfoort. Een lid
van de bemanning was Sergeant-Vliegenier George
Rutherford uit Schotland, Dienstnummer 15085062,
geboren 3 November 1914. Hij werd tijdelijk ter aarde besteld op de Begraafplaats te Amersfoort, Graf
101, Rij 13, en later overgebracht naar Leusden,
Grave 101, Row F. Plot 13. Wie kan inlichtingen geven over het neerschieten van de bommenwerper, de
begrafenis en de her-begrafenis? Ooggetuigeverslagen
alsmede foto's zijn zeer welkom.. Brieven aao: Piet
Klaassen, Spieringweg 503, Vijfhuizen-Haarlemmermeer.

ONDERTROUWD:
1. v. U!TERT ( Nico van Utrecht)
met
T. BRUYNE.
Huwelijksvoltrekking d.v. 1 Juli 1947 te
Zullen. Kerkelijke in:ogening doo, den
Weleerwaarden Htt:t Ds. W. Scbouttn.
Gerei. Pred. te Zullen In de Gerei,
Kerk •• 12.30 uur aldaar.

Matbenessedaan 167. Rotterdam.
Pttd. de Lusepsstraat 39, Zuilen.
Celegcnheld tot feliciteren op de trouwdag van 2.30-3.30 uur. Amsttrdamse
Straatweg 699 A te Zuilen.
Toekomstig adcu:
Matbentsserlnn 167. Rotterda111,

DIVERSEN
Gevr. voor vacantie van mijn jongen: Oorlogswed. zoekt voor haar
zoontje van 14 jr. een goed tehuis
voor mnd. Juli en Aug. Liefst in
Geld. omgev. Tiel, daar zij voor
enkele mnd. op Dr. advies in rusthuis moet doorbrengen.
Br. met uitv. inl. s.v.p. aan G.
Groenewold, Brederodestr. 82 111,
Amsterdam.
Ik zoek voor dame ( oorlogsweduwe), 47 jaar, uit gegoede
stand, flinke versch ijning, heer,
ca. zelfde leeftijd, ook fin. onafhank elijk, om bij wederzijdse
genegenheid een huwelijk aan
te gaan. Brieven met referenties, welke op erewoord worden
geheim gehouden en eventueel
geretourneerd, aan No. 281
van dit blad.

De Nederlandse Vereniging tot
Bescherming van Dieren, afd.
Urk, heeft nog af te geven: prima
Honden, groot en klein, jonge
Poesjes en Katten. Deze dieren
zijn te verkrijgen voor weinig of
geen geld, mits deze bij dieren#
vrienden geplaatst kunnen worden,
Anders moeten deze dieren worden afgemaakt. Dierenvrienden
helpt en schrijft ons, en wij zullen
U helpen aan een hond of aan een

Vrijwillig Maatschappelijk Werkster zou gaarne bij één of andere
instelling als beroeps maatschap#
pelijk werkster geplaatst wocden.
Brieven o. no. 282 bur. .. De Zwer#
ver'·.

In de maand Augustus 1944 moet in cel A 1/27 In het
Huis van Bewaring aan de Weteringschans te Amsterdam een Gereformeerd predikant hebben gezeten.
De gevangene, die gelijktijdig met hem in cel A 1/12
zat en van daaruit contact met hem onderhield, wil
gaarne weten, wie deze predikant was. Wie kan ons
inlichten.
Br. aan de Adm. van "De Zwerver".
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2028 Bladz.

ALBUM vau het J>rlnselUk Gezin
,.
KThIDEREN V.A!N ONS VOLK door Ant.oon Coolen en

boeken van andere bekende schrijvers als Stijn Streuvels, Emll van He~ldon,ck. Maurice Roelants e.a.
Romantiek, b\Xlllor. $pannlng en M'ont.uur

:

1
•
•

1 Kinder en van ons Volk. doe beken~ r0100n van Antoon Coolen. - 2. De Vlaschaard. - 3. Minnehandel.
twee vermaal'de boeken van St.Un Streuvels, waarvan
l~rdruk op berdr\tk versch.\jnt. - 4. FllomeentJe (Een
spook op zolder) door M. Math\ls. het grote succes
van Chai-l-0tJte Köhler. - 5 . .Ernest Stau, het bekende
boek van M Bergma-ns. - 6. De Blleckoerts. boerenroman va,n F. Vermeulen. - 7. Berk en Jkem, Familleroman door E. v. Hemeldondk, de "Vlaamse Antootn
Coolen". - 8. Komen en Gaan door de bekroonde
sch!'ijver Maurloe Roelants. - 9. Het Springtij. een
watersnood-roman door Marle Gevers. - 10. TUJe door
Lode BaikelmalllS. Totaal 2028 blz., elk boek formaat
13 x- 19 cm..
fraai gekleurde omslagen. Aan deze
serie wordt toe_e:evoeg<I hi!1 a,anlrekikelijke foto-a,!Jbum
.,Het Prinselijk Gezin". Deze gehele se-rte. welke Is bestemd voor rijpere lezers. kost slechts f 9. 75 desgewenst beta,albaar met f 1.- of meer per maand . Frnnco
toezending van de gehele serie volgt dlreot na ont,.
vangst van / 9.75 of 1e termijn Men vermelde bU besbe!Ung ,.Su.coes Serte Adv. 587 Boekb. B. NELISS.EN,
r lnsen gracllt 6 27 T. A'dnm-c .. Postr. 60092 T, GemJ
Giro N. 2266. Tel. 31781.
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Medewerker der LO-LKP-Stichting kan fabriek overnemen, die
reeds jaren bestaat. H eeft echter
nog klein gedeelte van de koopsom nodig, n.l. f 2500.-. W ie kan
hem hieraan helpen? Ruime overwaarde aan machines aanwezig.
Brieven onder no. 280 Adm. ,.De
Zwerver" of tel. 44566-44102.

Oud KP-er, middenstander, vraagt
huishoudster, 30 jaar, voor de
verzorging van twee kinderen,
leeftijd 6½ en 3½ jaar. Alleen zfj,
die lief en goed voor kinderen
zijn.
Br. aan J. Bouhuys, Insulindeweg 171 I, A'dam.
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Je JAARGANG

Weekblad
der LO-LKP-Stichting
LANDELIJK~ ORGANISATIE VOOR HULP
Loaae

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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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
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Geachte Redactie,
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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•
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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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,,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.

JJBen

bijanO llltOer,.,
Staan
Eens greep de klauw van de Duitse
adelaar ook naar de producten van
onze vaderlandse drukpers.
Die tijd Is g elukkig v oorbU.

Elke boekhandelaar kan het U leve--

ren voor de pr\js van f 4.IIO.

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.

AD.
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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!
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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

*

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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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
eden. Voorzover die bijdrage echter zal kunnen worden
moeil'
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.

~_x:x~~
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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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"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.

l
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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).

IV .

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).
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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.
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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.
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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
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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.
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4E PRINSENKIND

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.

*

1

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.
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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
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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.
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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?
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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
·
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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
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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-

BERICHT

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.

/

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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CV. DRUKJ/.~ ~JNSTREEK"

EN

i

r

2 AUG.
1 9 4 7

No. 31
3eJAARGANG

Weekblad
der LO-LKP-Stichting
LANDELll K~ ORGANISATIE VOOR HULP
LoH e nummers 20 ceat

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

W

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

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

In deze brief komen dus

verschillende argumenten
naar voren. De zorg om in ons land een bedrijf te
kunnen opbouwen; de zorg voor de economische t~
stand in het algemeen en tenslotte - briefschrijver
stelt dit gelukkig in de laatste plaats
de zorg
over de politieke toestand met het oog op de tnternationale verhoudingen.
Inderdaad leven we onder bijzondere omstandigheden,
waarvan we er in het kort nog enkele zullen memore•
ren.
Reeds voor de oorlog was Nederland één der dichtst
bevolkte landen ter wereld, terwijl ook gedurende de
oorlog onze bevolking bleef toenemen. En i:e groeit
nog steeds. Alleen over 1946 bedroeg de aanwas meer
dan 200.000 zielen.
We zijn - Gode zij dank - nog geen stervend volk.
Onze grenzen beginnen zodoende te eng te worden.
De mogelijkheden - vooral voor jonge boeren en
tuinders - om vooruit te komen en om een eigen
bedrijf op te bouwen, zijn hierdoor zeer beperkt. Het
aantal inschrijvingen voor de boerderijen, die vóór de
oorlog in de Wieringermeer beschikbaar waren, ze.gt
b.v. reeds genoeg.
Men houdt er rekening mee, dat ook de Noord-OostPolder in de toekomst zeker niet voldoende mogelijkheden zal bieden. Het feit, dat er in ons land ongeveer 50.000 boerenzoons zijn, waarvan velen met ka•

pitaal. maar .zonder land, dus zonder kans op zelfJ
standigheid, spreekt overigens duidelijke taal.
Ook Indië opent voorlopig nog weinig uitzicht. Wellicht zal dit in de toekomst veranderen. Men mag dit
hopen en verwachten, veel zekerheid hebben wij hJerJ
omtrent thans nog niet. Bovendien is één der ergste
dingen, dat ons achterland is verwoest. Er moet mee
gerekend worden. dat onze oude economische positie,
die in verband stond met de bloei van Duitsland, onze
grootste afnemer van voorheen. voerlopig voor een
belangrijk gedeelte verstoord zal zijn.
Voorts spelen de moeilijkheden met onze deviezen een
belangrijke rol. Ons land Is arm aan deviezen.
Het valt tenslotte niet te ontkennen. dat vele mensen
tijn gedesillusionneerd. O.i. spreekt ook uit de hier;
boven geciteerde brief een zekere desillusie.
De bevrijding· gaf niet, wat men er gedurende de
moeilijke ~ezettingsjaren van bad gehoopt en verwacht. Het vertrouwen in het Vaderland en In h'et
tegenwoordige Europa - men voelt het Russische
gevaar - is geschokt. Men wil weg en liefst zo ver
mogelijk, om de gevaren te ontlopen en om uit de
benarde positie te geraken.
Emigratie is - althans van menselijke kant gezien -- ,
één van de mogelijkheden om hieruit te komen en het
zal misschien nodig zijn, dat in de toekomst velen ons
land verlaten om elders een bestaansmogelijkheid te
vinden.
Wt-llicht zijn de voorbeelden hiermee niet uitgeput.
O.I. zijn de belangrijkste oorzaken toch wel gesignaleerd.
Tenslotte mag men terecht die vraag stellen, of emigratie principieel geoorloofd is.
fs het verantwoord het vaderland te verlaten en hierdoor - we citeren nog even de briefschrijver - ,.de
zaken maar op hun beloop te laten?."
Is het voor de Regering en voor de verschillende organisaties die zich met deze werkzaamheden bezig
houden, verantwoord dit streven te steunen en te bevorderen?
Het zijn in de meeste gevallen niet de mensen van
het slechtste soort. die lust hebben om te emigreren en
ook in werkelijkheid over de moed en het doorzet•
tingsvermogen beschikken, om in den vreemde hun
tenten op te slaan.
Moesten juist deze mensen niet in de eerste plaats hun
taak en levensstemming :zien in de opbouw van het
eigen vaderland?
Uit principiëel en practisch oogpunt zouden wij er dit
van willen zeggen:
De geschiedenis van de schepping der aarde leert ons,
dat emigratie niet alleen principieel geoorloofd, maar
zelfs als een gebod van God - Schepper van hemel
en aarde - moet worden beschouwd.
De drang naar emigratie vindt haar rechtvaardiging in
Gods scheppingsordinantie daar, waar Hij tot de door
Hem geschapen mens spreekt: ,.Weest vruchtbaar en
vermenigvuldigt, en vervult de aarde en onderwerpt
haar" (Gen. 1: 28) .
Het was Gods bedoeling niet, dat de mensen bij elkaar zouden blijven wonen en slechts gedeelten van
Zijn wereld zouden bevolken.
Neer., de ganse aarde moet worden vervuld en tot
ontwikkeling gebracht.
De ceschiedenis van de torenbouw van Babel, bewijst dit ten overvloede. God dreef door een spraakverwarring uiteen hen, die zich tegen dit bevel verzetten. (.. Kom dan. laat ons voor ons een stad bouwen en een toren, welks opperste in de hemel zij; en
laat ons een naam voor ons maken, opdat u,ij niet
misschien over de ganse aarde verstrooid worden."
Gen. l1: 4).
En ook in de latere periode der wereldgeschiedenis
zien wij herhaaldelijk, dat God door bijzondere omstandigheden ( geloofsvervolging, gemis aan staatkundige vrijheid, economische tegenslagen etc.) de
mensheid tot de vervulling van Zijn opdracht dringt.
Hii. volvoert Zijn plannen tegen de weigering van
den mens in, opdat Zijn Naam over de ganse aarde
zal verheerlijkt worden.
Alhoewel o.i. dit argument als het hoogste en belangrijkste moet worden geacht, zouden we er tenslotte,
met het oog op de practische omstandigheden, toch
ook nog het volgende van willen zeggen:
Het is voor vele jonge mensen uitermate moeilijk eea

maatschappelijke positie op te bouwen. Toch is dit
een ontzaglijk belangrijke zaak, waarbij de zorg VOO!"
de politieke en economische toestand - voor zover ze
ervan is te scheiden - op het tweede plan komt te
staan.
Vaderlandsliefde begint in normale tijden heel nuchter in het gezin en bij de bestaansn'logelijkheden.
Wanneer het zich hiertoe echter zou beperken, zou
men haar terecht egoïstisch kunnen noemen. Wat oprechte vaderlandsliefde echter meer is, werd door onze
mensen bewezen door hun houding gedurende de bezettingsjaren, toen het vaderland in gevaar was en
velen alles moesten opofferen om ons land te redden.
Nederland moet echter ook in den vreemde worden
groot .gemaakt. Ook dat is een opdracht, die volkomen wordt gedekt met het ideaal, om in het leven
iets te bereiken. De zaak van ons land en volk wordt
niet alleen binnenslands doch ook buitenslands gediend. Onze geschiedenis bewijst dit voldoende.
Het nationale leven is geen afgeslotenheid, maar een
grootse rijkdom. Het is een uitdragen in en doordringen van andere naties van het centrum der eigen
nationaliteit uit.
En het zal wellicht in de naaste toekomst belangrijker zijn dan ooit, dat ons volk de pinnen elders slaat.
Het bestaan van de moed en de ondernemingsgeest
daartoe, beslist over deze toekomst.
.. FRITS".
• ) 1n een volgend artikel hopen wij in het kort stil
te staan bij de geschiedenis. de organisatie en - uitvoeriger - bij de mogelijkheden van emigratie.

.. Slim"'. 28-jarigc oud-strijd er in het Canadue
leg<r. bad het niet erg getroffen In Londen.
Hij kon geen baantje vinden. HiJ had bijna geen
cent op uk. En overal waar hij kwam u,g bij
Duitse krijgsgevangenen, die hun eerste week
van
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o.m ook maar Duits Jc.rjjgsgevangene te worden.

Hij trok tij,> oude battle•drt.U ult en naaide
tr dt groene ktntektotn van de krijgsgevaogtntn op. voegde tr ttn paar We.hrmachtlaantn
aan toe en ging naar bet We.st Bnd .
R"ultaat: De twee mooiste dagen. die hij In
21jo levtn bad meegemaakt. Hij begon met
naar tt.n bioscoop te gaan. Hij vrotg etn plaats
voor 2s. 9d.. maar dt kassit.t berekende htm
alechu Is. 9d.
Toen hij uit de bioscoop kwam hltld een vrouw
hem aan e.n oodi9dt hem uit om mee te. gaan
eten.
Daarna gingen zij naar ten dancing en bij
droe\f btt costuum van haar «htgenoot om niet
zo op te vpllen. De ecbtgrnoot, vernam blj later, was in de oorlog in Frankrijk omgekomto,
Geheel vreemde tntnun gaven htm rondjes
betuigden bun rotdele.ven met %ijn "droevige
gevangenschap'". Zijn Canadees accent? 0. bij

tn

•

bad io zijo
in Montreal.
Hydt Park.
goed gekltde

Jeugd enkele jaren doorgebracht
De volgende dag ging hij naar
Bfnntn tien n1inute.o kwam u tm
heer en gal hem t 1. Twee meis-

jes

hem

vrotjlt.D

of

hij

c:orrcsponde.ntie ...vrien"

dw in Duitsland voor baar witt.
Ook sioaaaapp•.len.
fo Edgware-rd kocht bij eéll ijsco. Weer boefde bij nlets te betalen. Een taxi-chauffeur stopte: met -:;jjn wogen tn gaf btm een vrije rit
rond het Wtst-End.
Een tabnksbandelaar berekende hem slechts Js.
6d. voot «:e.o pakjt sigartrttn van 3,. 8d. en
de klaotu io een kroeg stonden niet toe, dat
h•J zijn drank beta•lde.
Wee: terug fo zijn eigen kleren :el .,S1hn'':
.. Een gedeelte van deze vriendelijkheid kwam
voott uit edelmoedige belangstell!ng. maar het
merendeel was nlcuw:sgierigheid' '. Ja.'' vtrteldc
Slim mfJ •.. dit is werkelijk een laad voor belden.
maar het zijn Duitse belden, Ik k,eeg ulfs drie
sinaasappelen van ceo vreemde, die :ei: .. Oeie
zijn bestemd voor kladercn. mnar j ,j hebt het
barder nodig."' Ik heb ze geweigerd. Een sou•
teneur io het W est.End stelde mij voor, boe ik
geld kon vudienen In mijn krijgsgevangenenkamp, wanattr ik o.ntmoetiagtn kon bewerkstelligen tussen eo.kelt van zijn prostitut's en
dt ge.vangtne.o."
Slim hoop, spoedig weer near Canada terug
te keren. .,Ik ben er 1tlctr van/' vertelde bij
mjj, ,,dat tr daar nog wel wat tt. btlt\len valt,
voor te.n itt.nl, dfc \'an een beetje avoótuur
In :ijn leven houdt.""
Overgenom"n uit •. THE PEOPLE'".
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,,DE ZWERVER"
"De Zwerver·· is een mooi blad. Zo"n blad kun je
nergens in Nederland vinden. Het heeft zijn eigen in•
houd, eigen stijl, maakt zijn eigen fouten en het bij•
zondere is nu, dat deze fouten eerlijk erkend worden.
Dat vindt men nergens zo, in geen enkel blad.
Daar staat ook wel eens wat fantasie in. Bijvoorbeeld
dat stukje van Bernard Verhoeven getiteld: .. De Patriot"'. Het is mooi geschreven; de man heeft bepaald
schrijvers talent. maar wat een fantasie hij heeft...... ,
't is geweldig. Ik wou, dat ik die gave had, want met
fantasie kun je heel wat geld verdienen en daar zit
ik in mijn werk wel eèns wat om verlegen.
Ik kom bij veel mensen. Gisteravond had ik ook oog
een gesprek met een jong mevrouwtje over de jaren
1940-1945. Ik heb tegen haar gezegd: .,Kind, je moet
,.De Zwerver"' lezen eo "Den Vijand Wederstaan··.
Het bleek me, dat ze van de verzetsactie niets begrepen bad. Nu oog niet in het jaar 1947. Dat is zo ont•
zettend jammer, niet omdat wij misverstaan of miskend worden, dat hindert niet, maar om de mensen
J:elf. Wie vandaag op zijn taak berekend wil zijn,
moet weten wat er in de afgelopen jaren is gebeurd.
Wie vandaag leiding wil geven als vader of moeder
in "t gezin en veçsler in breder zin, moet weten, wat
er gebeurd is. E'r gebeuren zo ontzettend veel ooge•
lukken. door mensen. die de laatste jaren als een boze
droom aan zich voorbij hebben laten gaan.
Iemand heeft, in de oorlog reeds, eens gezegd: er zijn
veel mensen. die menen, dat men de kous weer kan
opnemen en verder breien, waar men haar in 1940
heeft laten liggen. Dat kan wet. Onze tijd kan geen
voortzetting zijn van 't jaar 1940, maar het is een
voortzetting van 1945. Deze vijf jaren zijn van geweldige invloed op ons volk geweest, bij velen helaas
ten kwade, bij anderen ten goede.
De Duitse bezetting met zijn propaganda heeft een
groot de.el van ons volk in een totaal verkeerde rich" ting gestuwd. Vele leiders hebben niet begrepen, waar•
om er gevochten is in die jaren. Als pater Bleys nog
leefde, dan ging ik naar hem toe en ik zou zeggen:
Kom Lodewijk, we gaan samen weer op stap; we gaan
samen weer vechten voor ons ideaal. Er is veel wat
ons scheidt, maar er is genoeg, dat ons verenigt om
samen de bomen van het kruis op te nemen. God wil
niet anders.
Ik heb een grote landdag willen houden. Er kwam
een honderdtal brieven, briefkaarten en -kaartjes,
ja zelfs een prachl.ige tekening met veel namen.
Vrienden, dank, harfelijk dank, maar er had tien maal
meer moeten komen. Hebben we elkaar dan niet weer
nodig? Hebben wij niet nodig, dat wij elkaar eens
even weer in d"ogen zien en elkaar een hand geven?
Hebben wij het niet nodig, dat wij ons opnieuw eens
bezinnen, hoe wij .geleefd hebben en nu nog moeten leven? Ja, zeg ik U, maar velen zwegen en ik vind dit
een bedenkelijk teken. Misschien vergis ik mij. Een
van onze beste medewerkers zei: .. Dit moet nu afgelopen zijn. Wij moeten ge.en aparte groep willen zijn."
Nee maar wel een zoutend zout; nee. maar wel een
groep van mensen, die elkaar moeten steunen. Hebben wij er ook mee schuld aan, dat het nu op velerlei terrein mis gaat? Een groep, minder klagend over
persoonlijke grieven, maar vol heilig enthousiasme
verder strijdend voor de vrijheid, had oneindig veel
me.er kunnen be.reiken.
Nu hebben we nog "De Zwerver"', die ons samen·
bindt.
Elke week, als ik de "In Memoriam"' lees van onze
vrienden, word ik klein. Jij stier! en ik leef nog. Ga
ik de opdracht. die je me stervend naliet vervullen
of ken ik maar één belang, eigenbelang?
We hebben samen een boek uitgegeven "Den Vijand
Wederstaao··. Zorg, dat dit boek ook in de handen
komt van hen, die niet meegeleefd hebben en glj
bouwt zodoende mee.
Kunnen ze het zelf niet betalen, geef dan Uw eigen
exemplaar te leen. Het boek is te goed om prachtig
te wezen in Uw boekenkast.
Deponeer Uw "Zwerver·· bij anderen in de bus.
Zy,erverslectuur kan genezend werken, voor vele
mensen.
Gij hebt in. de verleden tijd de illegale kranten bezorgd
in de brievenbus van anderen? Met levensgevaar?
Waarom? Omdat gij wist, dat dit nodig was voor hen.
Nu, deze lectuur heeft ons volk vandaag nodig. Laat
'de oude liefde voor ons volk weer ontwaken.
Nog iets. Nu een landdag niet mogelijk is, omdat
het bestuur van onze LO-LKP-Stichting in meer~
derheid er niet voor is. kom dan samen in kring en
provinciaal verband, hetgeen door het bestuur altijd
toegejuicht is. Laat elkaar niet los.
Vergeet de weduwen en wezen niet. Bespreek met hen
eens wat 'er vandaag in de wereld gaande is. Zij heb•
ben dit nodig voor de opvoeding van hun kinderen.
Mag ik al de briefschrijvers van harte danken.
Dank ook om de reactie op mijn schrijven in andere
bladen. Ik wou, dat ik jullie allen terug kon schrijven, maar 't gaat niet.
Met hartelijke groeten,
OOM FRITS.

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

PETER NOORD •
OPEN

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

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

Ieder heeft we l ie ts gehoord v a II het
gehe ime telefoonnet vpn de be zellings·
Ujd, Maar dat dit net het hele 11and
bedekte, dat de illegaliteit op · eder
uur van dag of nacht met bijna eder
een
dorpje telefoneren kon en d
corps van duizend man ger ~geld
werkte voor deze CID., dat wete weinigen. En velen zijn nieuwsgierig naar
het naadje van de kous. Welnu , . . ,
.

K. N i>REL.

En dàt viel me hier nu juist op.
Geen stem, geen zucht, - en voor zover ik vermocht

Ge kunt nu weer vrij g ebruik

te constateren -

va n uw te lefoon.

zelfs geen gedachte, welke die

kant uitging. De belangstelling was overweldigend,
en dàt, terwijl we op Ooltgensplaat moesten zijn.
Neen, geef mij maar Rotterdam.
Och die overweldigende belangstelling was er en
- wat meer zegt - ze had maar één wens: ,.Platenaren, we benijden jullie om zo'n burgervader!" En
nu moet U niet denken, dat die wens alleen maar
kwam van een "stelletje" illegalen, neen, er waren
nog andere fatsoenlijke mensen, die ooit in hun
leven met Peter te doen hadden gehad of op een
of andere manier kennis hadden gekregen van zijn
karakter en verleden, en die dachten er ook zo over.
Met name denk ik hier aan die hoge officier, die
zo kalm en zo voornaam sprak. Zijn naam en zijn
rang ben ik vergeten, maar het was mooi en waar
wat hij zei. Hij leek me een eerlijk mens, die nu
eindelijk eens de zeldzame gelegenheid kreeg om
over en tot een ander eerlijk mens, zijn gedachte te
zeggen.
Trouwens er is me bij die sprekers in het algemeen
iets opgevallen. Er waren twee soorten sprekers.
Sprekers, die verwachtten en sprekers, die wisten.
De eerste categorie sprak, omdat hun functie of
ambt dit noodzakelijk maakte. Maar Peter had ze
met zijn kernachtige en oer-gezonde installatie-rede
waarschijnlijk al losgemaakt van hun beduimeld papiertje en voorzichtig vooraf overwogen .gedachten.
Want ze praatten zo maar voor de vuist weg en
aangemoedigd door zijn woorden, repte ieder al zijn
verwachtingen, behalve dan natuurlijk de secretaris .
Doch dit was een vergissing. De man was waarschijnlijk al bezig met zijn recje, welke hij volgen d
jaar hoopt te houden, als hij 40 jaar voor de gemeente de pen hanteert. Maar alles bij elkaar was
het mooi en prettig om de eerlijke toon te horen
welke er uit sprak
'
Dan was er de andere groep. Laat ik ze de vrienden
noemen. Ze kwamen natuurlijk het laatst· maar ik
ben blij, dat ik een veerboot heb laten' schieten
want .toen werd eigenlijk pas gezegd, waar ik op
had zitten wachten, maar wat Peter natuurlijk verschrikkelijk vond. Kort en goed kan ik het zo
omschrijven: Zij gaven Peter, zoals hij is en zoal~ U en ik hem kennen: de man, die weet wat hij
wil - doet, wat hij denkt dat gedaan moet worden
- die zijn étiquette natuurlijk kent, maar voor laag
noch hoog wijkt - en die het woord "IK" niet kent.
Ze gaven Peter als de man, met wie velen in de
KP mochten samenwerken die honderden het
leven redden die als commandant alles aan~urfde, maar tegelijk toch als een vader voor zijn
Jongens bezorgd was, doch die na de bevrijding
waarschijnlijk wel op zijn grootst was: toen hij te
midden van veel schijn de werkelijkheid vasthield
toen hij de dik-doenerij van veel schoon-geuniforme~_rden zonder één woord vernietigend afstrafte
door ZIJD eenvoud - toen hij z ijn verplichte ereplaats
onbezet durfde te laten, omdat men ~n jongens
"vergeten" had - toen hij mlskenning stilzwijgend
duldde, omdat het zijn eigen persoon betrof - toen
hij onvermoeid de trappen van het Zuid-H ol!. Commissariaat beklom, om te pleiten voor anderen en
slechts solliciteerde, omdat "het Rijk" u itdrukkelijk
zeide prijs op hem te stellen.
Burgemeester Peter - je vindt het vervelend dat
ik dit schrijf, maar gun het een k eer aan je v'.rienden. Zo was - zo ben - zo kennen wij je. E n daarom feliciteren wij de Platenaren - daarom feliciteren wij jou en je vrouw, omda t je thans een plaats
en een taak h ebt gekregen, waar je - mèt haar je zelf zal kunnen zijn.
VICTOR.

ken

Gebruik die telefoon voor he t te laat
is, om dit boek bij uw boekband laar
te bes tellen.
Wacht niet tot morgen, want da
ook de tweede druk re eds uitver
zijn.

•

•
TIN, BBN UITSTERVEND METAAL.

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

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

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

•

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

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

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

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

•

VARKBNSSTAPBL GAAT ACHTBRUJT.

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

•

BBSTBL voor Uw vacantietijd
MADEN u WORMEN.

vroegtijdig

bij

n•

Uw

(Adv . .,Dagblad van Rijn en Ga we"),
T en behoeve van de liefhebbers van de iissport
onder onze lezers, hebben wij onmiddell k ge•
informeerd of die wormen per stuk, per ns of
per centimeter worden verkocht.

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

Wie opent de poort?

..

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

door Joh. van Buizen en Ad Goede

Er

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

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

1

ook Arnold ( de latere Frank) en Grote Kees
zijn. Ditmaal hebben ze niet de trein genomen,
doch zijn met de vrachtauto van Grote Kees gekomen, die straks dienst zal moeten doen om de
bevrijdé vrouwelijke gevangenen naar veiliger
oorden over te brengen.
In een rustige kamer bij een L.0.-medewerker
in de Koningstraat wordt een korte bespreking
gehouden, plannen uitgewerkt en instructies
gegeven. Jelt fietst af en aan voor informaties,
welke nog noodzakelijk zijn voor men op pad
kan gaan.
Stuk voor stuk zijn ze overtuigd van de hachelijkheid van deze onderneming. De vijand is~ewaarschuwd door de vorige mislukte poging. De
achtergelaten ladder en de gehavende muur,
waarop de bewaker zijn revolver leeg schoot,
waren onweerlegbare bewijzen. En zijn . extra
veiligheidsmaatregelen genomen in de gevangenis. Het zal een zware opgave worden. Maar er
is geen "terug" voor deze kerels. Ze zijn bezeten van de wil, deze strijd te winnen. Het hart
bonst hen wel eens in de keel, hun handen -trillen wel eens, maar ze bijten de tanden op één,
kijken elkaar eens aan en denken aan de folteringen, waaraan de weerloze gevangenen bloot
staan. Dat jaagt hen het bloed naar de slapen
'van woede. Maar, dat het geen machteloze
woede is, zullen ze tonen.
Zal dan deze nacht het geluk zijn met hen en
degenen, die op bevrijding wachten? Alleen God
weet het.
De berichten zijn gunstig.
De Schalkhaarder staat op wacht; heeft zich
niet bedacht.
Er wordt tot de aanval besloten.
Johannes en Geert, ook nu niet van elkaar te
scheiden, gaan met Frits en Duitse Hans als de
stoottroep de nacht in, om het terrein te verkennen. Zijn er geen onaangename verrassingen, dan zal Frits terugkomen om de overigen
te waarschuwen. Grote Kees zal met zijn wagen
bij de Rijnkade wachten, doch zo, dat het van
de brug af niet opvalt, want op die brug staat
het Duitse gevaar.
Door de stille nacht schuifelt de patrouille door
Arnhems straten. klimt over de nodige hindernissen en ligt tenslotte op het platte dak naast
het Gerechtshof, waar een vorig maal de kink
in de kabel kwam.
Hun harten kloppen tegen het mastiek van de
dakbedekking, als ze er onhoorbaar langs schuivelen. Achter hen ligt de slapende stad, de veilige wereld, welke ze vaarwel hebben gezegd,
voor heJl de genadeloze muren, sterk en wreed
en bciven hen de eindeloze hemelkoepel. Gulzig
ademen ze de sterke geuren van de nacht in.
Nooit ben je zo sterk aan het leven gebonden
dan in de ogenblikken, waarin je weet, dat het
voor 't laatst kan zijn, dat je in vrijheid dat
alles mag zien en ervaren. Je zou willen kreunen van mateloos verlangen naar alles wat je
misschien voorgoed achter je laat. Maar in je
wint altijd de wil om door te gaan, Je leeft intenser dan ooit. Je leven stormt aan je voorbij,
fel getekend in wat er goed was en verkeerd.
Met het naderen van de voêtstappen knapt dat
alles in je af, richt heel je bewustzijn zich
krampachtig op het nu.
Voetstappen op de binnenplaats. Het is de
Schalkhaarder. Hij geeft het afgesproken teken
en dan is Frits er als de pinken bij om de anderen te gaan waarschuwen, die alles in gereedheid hebben om de grote slag te slaan. Als allen
aanwezig zijn, gaat de Stoottroep voort. . Nog
een paar kleine hindernissen en dan staan ze
in een donkere hoek op de bewaker te wachten.
Als hij rustig komt aanstappen, grijpt Johannes hem om het middel en fluistert: ,.Hier zijn
we".
Doch dan komt de grote teleurstelling. De bewaking is verscherpt. Het aanvankelijke plan,
dat Johannes, na de Schalkhaarder chloroform
toegediend te hebben, in diens uniform zich
zou laten aflossen en op deze wijze van de bin-
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De koninklijke weg! Geen wachten, geen portiers, geen muren, geen hekken!
Hij speurt naar de sleutels van de tussendeur,
welke van het Huis naar de woning van de directeur leidt. Doch de "Baas" draagt die,
mits hij niet uitgaat, altijd zorgvuldig bij
zich. Dat bezwaar is echter niet onoverkomenlijk. - Hij mag ze straks zelf aan de
mannen van de K.P. overhandigen. Prettig zal
hij dat wel niet vinden, want hij is een slappeling, beducht voor zijn baantje, die alle gevangenen, boeven of niet, over één kam scheert
en niets wil weten van hulp, op welke wijze dan
ook, aan de goede vaderlanders, welke hij bewaken moet.
De laatste tijd is hij uit zijn gewone doen. Er
broeit iets om de gevangenis. Onlangs is er nog
een poging gedaan met ladders over de muur
te komen. Het moet wel haast verband houden
met de man, die boven zwaar geboeid in z'n
cel zit. Zijn cel is tenminste aan een extra-controle onderworpen.

*

Nu kan Jelt weer in actie komen. Een splinternieuw plan.
Voor de derde keer komen de mannen van de
K.P. naar Gelre's hoofdstad. Enthousiast werpen ze zich op het plan. Nieuw vuur blinkt in

nenplaats af het Huis zou kunnen binnendringen, kan niet doorgaan, omdat er een extra-post
gekomen is tussen de deuren, welke Johannes zou
moeten passeren. Een
gloednieuwe maatregel,
waarvan de surveillant
pas bij het ingaan van
de wacht kennis kreeg.
Ze verbijten hun spijt. 0,
als je klaar bent om alles te geven. Als je hele
zijn zich gericht heeft op
het bereiken van dat ene
grote doel en de draad
knapt af, nog voor je tot
daden hebt kunnen komen, dan is het of je
zenuwen ergens afscheuren. Je benen worden
zwaar, of je bier gedronken hebt en in je armen
hangt de verlamming.
Want je weet niet of er
nog een nieuwe kans zal
komen. Misschien was
het de laatste.
Zwijgend en teleurgesteld gaan ze heen. Ze
hebben het beloofde land
gezien, doch het niet
mogen betreden.
De Schalkhaarder maakt,
om argwaan bij zijn collega, die binnen dienst
doet, te voorkomen, door
het geopende raam, een
wat luidruchtig praatje
met deze over het weer.
Voor de tweede maal
blazen ze de aftocht zonder succes. Het hek over,
de ladders mee, de nacht
!n,_ verspreiden over de
adressen. En de man van
't Hemeldal, wederom
ll.oor Joop gewaarschuwd
zich gereed te houden'
...grijpt hem om het middel en jlui:stert "Hier zijn IDe"
wacht en bidt en luistert
naar de stilte, de zware,wrede stilte. Tot hij weet
hun ogen. Dit is de kans. Het moet gelukken.
en berust. Mislukt -voor de tweede keer.
Johannes zal als predikant verkleed zich bij de
De moedeloosheid dreigt haar verlammende hand
directeur melden om met hem de geestelijke
over onze K.P.-ers te laten vallen. Ze hebben
zorg voor de gevangenen te bespreken.
nu alles geprobeerd. Kan er dan geen weg meer
Het mooiste is natuurlijk als er twee van de
gevonden worden? Zijn ze dan uiteindelijk even
jongens gelijktijdig naar binnen kunnen komen.
onmachtig als al die mensen, die alleen maar
Even wordt dan ook overwogen of één der anmedelijdend kunnen kijken als er weer één in
dere K.P.-ers als vrouw verkleed Johannes zal
handen van de barbaren valt? Waarom zorgt
vergezellen, doch men is bang voor ontdekking.
"de overkant" niet voor wat zware wapens, die
Johannes zal alleen gaan.
- een groots opgezette operatie mogelijk maken?
Doch Geert, Frits en één van diens mensen blijEn dan te weten, dat de verhoren van Z. steeds
ven in de onmiddellijke nabijheid om te kunnen
zwaarder worden. Dan klemmen ze wanhopig de
bijspringen, zodra zulks noodzakelijk mocht
kaken op elkaar. Er moet toch een mogelijkblijken, want men moet ditmaal wel bijzonder
heid zijn. De nachten zijn zwoel en benauwend.
op z'n hoede zijn, daar Jelt de waarschuwing
De slaap onrustig en zonder verkwikking.
heeft ontvangen, dat enkele · ,,duistere figuren"
Ook Joop is uit zijn doen, niet alleen om de
in de buurt van het Huis rondstruinen, Na de
pech met het werk, maar omdat hij geen andere
beide mislukte pogingen is het niet uitgesloten,
dat er stille verklikkers rondwandelen om elke
mogelijkheden meer ontdekken kan. Z. is een
verdachte actie te signaleren.
verloren man, daar komt het op neer. Dan is er
Zo staan dan in de avond drie K.P.-ers zo onnog iets anders, wat hem hindert. Hij ergert zich
opvallend mogelijk ergens op het voorplein, tergruwelijk als hij in enkele cellen hoort, hQe een
wijl Johannes de bel luidt in het huis van de
bewaker zich verrijkt ten koste van de familie
directeur. De zoon opent de deur, niet op een
der gevangenen: die mijnheer is namelijk zo
kiertje, maar wagewijd. Lachend ziet hij Johan"moedig" om pakjes met levensmiddelen bij de
nes aan. De jongens zien het en vragen zich af,
familie af te halen en die aan de gestraften te
waarom de jongeman lacht. Zit daar iets achter?
brengen, maar, voor wat, hoort wat, beweert
,,Ik ben dominee Rademaker uit Rotterdam.
hij. Het "risico moet betaald. Hij vraagt en ontZou ik de directeur even kunnen spreken?":,
vangt voor dit hulpbetoon f 100.- à f 150.vraagt Johannes.
per pakje. De schoft. Aan die afperserij moet
"Het spijt me. Vader is niet thuis. Misschien
een eind komen. Joop spreekt er de directeur
kunt U eens terugkomen? ...... "
over aan.
Juist niet thuis. Dat komt meer voor, o.a. met
Deze zegt: ,,Gaat U even met mij mee, naar mijn
de hele K.P.
huis".
H1!t wil maar niet, het schijnt niet te mogen.
Gangen, deuren - huis. Ze praten samen, doch
Voor de derde maal keren de jongens het Huis
voor Joop is door dit ongezochte voorval een
de rug toe; het huis, waarin zovelen op hen
licht opgegaan. Door het huis naar het Huis!

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

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

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

neel van het Huis scllijnt van de weeromstuit
ook al onrustig. Joop rapporteert tenminste allerlei nieuwe veiligheidsmaatregelen en 's avonds
verdubbeling der wachten.
(Wordt vervolgd.)_

REPLIEI{

.HET

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

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

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

......op 18 November 1941 drie broers van 18, 13 en 11
jaar in un plaatsje In Drente een verzetsorganisatie
stichtten, genaamd .,Het Nachtelijk Offensief"
(H.N.O.);
...... deze knapen er ·s nachts op uit trokken om
ruiten in te gooien bij N.S.8-ers:
......zij later ook de koolzaadoogst van een N.S.B.-er
in brand staken;
......zij in 1944 b·otylbommen fabriceerden en daarmee
aanslagen op N.S.B.-woilingen pleegden;
...... zij het volksfeest van de Ned. Volksdienst in de
war stuurden, door de kabels en stoppen van de motor voor de draaimolen te vernielen;
...... zij een handvol pijpen uit het orgel sloopten, zodat het orgel, toen de draaimolen weer hersteld was,
allerakeligst vals speelde;
...... een der mopjes, toen door het orgel ten gehore
gebracht, was: .. Heb geen zorgen voor de morgen.
Morgen zal het wel weer gaan".
...... tijdens de bezetting een gevangene uit het kamp
Amersfoort trachtte te ontvluchten maar werd neergeschoten en des avonds, zonder verbondea te zijn,
weer werd binnengebracht;
...... hij werd behandeld door een dokter, die vanwege het b!oedvedies bloedtransfusie noodzakelijk
achtte;
...... deze dokter voor dit doel vrijwilligers onder de
gevangenen opriep;
...... het gehele - zoals bekend slecht gevoede
kamp zich als één man aanmeldde;
...... dit van de zijde der bewaking st1·afmaatregelen
uitlokte, omdat het als een demonstratie van kameraadschap werd opgevat.
...... een K.P.-er, die "zwaar·· zat, zich als maagpatiënt bij de gevangenisdokter meldde;
...... hij een mengseltje had gebrouwen, waarmee hij
zo nu en dan een kleine bloedspuwing op touw zette;
. ..... op een gegeven ogenblik een ingewijde zijn cel
binnenstormde met de woorden: .,Kerel, krijg direct
een bloedspuwing, er komt een auto aan om je te
halen. Je wordt gefusilleerd.";
......de bewaker, die hem kwam halen, het middel in
volle werking zag en vroeg, wat dat betekende;
......de K.P.-er kreunde: ,.Allêmaal bloed. Haal mijn
vrouw, ik ga dood";
...... het transport niet doorging en de K.P.-er later
uit het ziekenhuis, waarheen hij werd gebracht, ontvluchtte?!
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STICHTING

E

PRINSENKIND

Oom Frits - de redactie van "De Zwerver"
kan van je leren. Van die mensen krijg je
op zijn hoogst dringende telefoontjes overlopend van smeekbeden. om ze toch a.j.bl.
uit de brand te helpen, want ze zitten hiermee of daar is het vastgelopen; maar een
telefoon heeft een hoorn, welke je desnoods
4Jtijd nog kan neerleggen, als je verstand
"neen" blijft zeggen, doch je hart dreigt te
bezwijken. Maar jij doet het anders . .,Op z·n
Frits'·' zou ik zeggen. Zonder meer laat je
afdrukken: .,Volgende week krijgen jullie
over deze kwestie een brief van Victor:· Punt, en Victor heeft dan maar te zorgen,
dat de brief er is.
Maar, beste man, ook zonder dat had ik over
ons "Vierde Prinsenkind·· geschreven;
want ik kan je de verzekering geven, dat
het eerst uit liefde - langzamerhand in
zorgen en tranen - en nu eindelijk in grote
dankbaarheid een stuk van mijn hart is geworden. Frits, jij bent waarschijnlijk nog
niet op één van onze kampen geweest, omdat je de vrijheid van de straat - zeker voor
Gods Woord - tegen een of andere burgemeester moest verdedigen, maar toch
moet je het weten en moeten jullie LOers en LKP-ers het allemaal weten: .,De
Stichting van "Het vierde Prinsenkind" is
een weldaad". Is, wat wij er in de opzet
mee bedoelden: een geruststelling voor onze
Moeders, wier mannen, waar ter wereld
ook, in de strijd vielen en die, ondanks de
gewaardeerde hulp van de regering, geen
kans zagen, om aan hun kinderen nu eens
een echt prettige en verantwoorde vacanUe te geven - een vreugde voor de kinderen zelf, die 8 dagen lang heerlijk buiten
in een echt kamp de romantiek van hun
jonge leventje echt kunnen uitvieren.
Plicht en noodzaak roepen me elders, maar
in mijn hart verlang ik er naar, om met
die kinderen te kamperen heel die 8 dagen
lang en dan velen van U mee te nemen. Het
zou U goed doen. Die éne bittere trek uit
Uw gezicht, die niet de zwaarte van de
strijd, maar al de ontgoocheling nadien er
in gegrift heeft. zou verdwijnen. Natuurlijk, het is een kamp van oorlogssfachtoffertjes. De één zijn vader sneuvelde bij
Singapore - de ander zijn vader ligt op
de "erebegraafplaats·· in Bloemendaal een derde zijn vader werd gepakt en verdween spoorloos. En gaat zo door: maar
deze kî,nderen genieten op Neder13ndse
grond van N-ederlaodse schoonheid, in
Nederlandse vrijheid. Genietend en spelend
voelen zij iets van wat wij grote mensen
onbewust bedoelden, toen wij "Het vierde
Prinsenkind" stichtten - en dat ongevraagd
en spontaan boven één van hun kampen
neerschreven: .. Jong Nederland".
Inderdaad - .,Jong Nederland" speelt, geniet, ..groeit op in deze kampen. Kunnen
wij onze vrienden en broeders na hun dood
beter eren en danken, dan door deze weldaad aan hun kinderen?
Daarom enige zakelijke punten.
LO-ers en LKP-ers, laat ons niet in de
steek. Dit kost geld: 25 gld. per kind per
week en we hebben er ongeveer 7000.
Rekent dus maar uit. U hebt geen geld.
Jammer, maar heel erg is het niet. U hebt
iets beters: diep verborgen misschien, maar
een warm-voelend hart. Juist! En mag ik
daar een aanval op doen? Leent U ons
Uw hart. Laten de duizenden harten van
onze LO-ers en LKP-ers spreken, pleiten,
desnoods smeken voor onze kinderen.
Geeft bekendheid aan onze Stichting. De
mensen willen best helpen, maar ze moeten het weten en ontelbaren weten oog niets.
Het secretariaat van ons heeft folder~.
Schrijft even een kaartje. Adres is: Wijnstraat 84, Dordrecht ,_. overdag tel. 5925,
's avonds en 's nachts 4806.
Vrienden en vriendinnen - nu niet meer
denken, maar doen, want heus, er is haast
bij. Veronderstelt eens, dat we he\ einde
niet balen en kinderen - .,onze" kinderen
- moeten teleurstellen. Neen, dat kan niet.
U zorgt er voor. Ik weet het.
PASTOOR VICTOR.

IN MEMORIAM

Gerrit van der T uuk

H endrik A 1bert Hartho1t

Geb. 3 Juli 1917 te Onstwedde.

Is ik mij hier neerzet om enige herdenkingswoorden neer
te schrijven van mijn door de Duitsers omgebrachte vriend,
dan is het of zijn stem tot mij spreekt: .,Niet teveel over
mij schrijven, daar houd ik niet van."
Hij was iemand, die zijn deugden niet graag liet noemen. Gerrit
van der Tuuk woonde aan de Postkade te Stadskanaal. Hij werd
3 Juli 1917 te Oude Pekela geboren. Studeerde te Stadskanaal op
de Chr. H.B.S. Daarna studeerde hij te Groningen aan de Universiteit in de Wis- en Natuurkunde. Op 6 April 1943 slaagde hij
voor het Doctoraal examen, waarna hij in September van het-zelfde jaar leraar werd aan de Chr. H.B.S. te Stadskanaal, waar
hij vroeger leerling was.
Hij was mijn intieme vriend en wij werkten jaren lang samen in
de Ger. Jeugdorganisaties.
De laatste tijd van zijn vrije leven hielpen we elkaar in het principiële verzet. Onze beginselen, die voor ons heilig waren, wilden we verdedigen, onze geestelijke vrijheden en rechten werden
• door de vijand met voeten getreden. Onze mannen werden weggevoerd en afgebeuld, onze goederen geroofd. De vijand had het
op onze totale ondergang gemunt.
Daarom schaarde ook hij zich aan de zijde van het totale verzet.
Wat zijn karakter betrof was hij een man van weinig woorden,
met een strenge concentratie op het onderwerp, dat zijn aandaéht
had.
Hij was zeer werkzaam, dacht diep, ook zijn inzicht in problemen
der illegaliteit was zeer juist. Aan zijn werk lag een deugdelijke
studie en nauwgezette leefwijze ten grondslag.
Zijn diepdenkend vermogen had hem de wis- en natuurkunde doen
kiezen. Hij wist zijn geest te beheersen' en was zeer vastberaden.
Dat gaf hem door het geloof de kracht om lichaam en geest te
geven voor het verzet. Met grote ordelijkheid en nauwgezetheid,
zoals dat in alles in heel zijn leven het .geval was, wijdde hij het
beste, wat hij geven kon aan de zaak der Nederlanden. Hij was
een principiële Calvinist.
Hij doorzag het universeel karakter van het Christendom helder
en klaar. Zijn verzet wortelde in de diep doorleefde overtuiging,
dat één zucht slechts zijn lèveo mocht beheersen, de zucht te gaan
ia de wegen des Heren en de roeping Gods hier op aarde te volbrengen.
Een teer gebedsleven eo een kinderlijk vertrouwen wrochten in
hem het wonder om in volle overgave zijn werk te doen als verzetsman. Aan allen, die geplaagd en vervolgd werden door de
bezetter en zijn handlangers bood hij de helpende hand. Bij dit
alles,
maakte hem zijn organisatorisch talent, goede bespraaktheid,
1
gemakkelijke omgang met alle soorten van mensen, zijn ontwikkeling enz., dat hij zeer veel werk doen kon.
Hij had vele vrienden ook bij het onderwijs en de jeugd, die hij
tot voorbeeld was in geloof, ordelijkheid, rechtvaardigheid en
naastenliefde.
Voor zijn beginsel kwam hij eerlijk en rond uit. Op een eenvoudige
wijze kon hij weergeven, wat zijn rijke geest bezat. Zijn leefwijze
was eenvoudig en zeer deugdelijk. Voor ontspanning hield hij
veel van muziek en zang. Zo was het leven en de strijd van deze
jonge man, de enige zoon zijner moeder, die weduwe was. Zij
staat nu alleen, trooste God haar in haar eenzaamheid. Hij had zich
uit het eenvoudige .gezin opgewerkt, zijn gaven, karakter en
krachten door God hem gegeven op de juiste wijze besteed, zijn
ons allen tot een voorbeeld.
Zijn werk werd wreedaardig verstoord op 15 April 1944. Vermoedelijk werd van onze Noordelijke leider. Evert Drenth, ten
huize van zijn neef Uiterwijk aan de Rabenhauptstraat te Gronin•
gen. een papiertje gevonden, waarop zijn naam stond. Genoemde
Drenth en Uiterwijk met zijn echtgenote zijn ook door de Duitsers omgebracht.
Hij verbleef in de gevangenis te Groningen tot 3 Mei 1944, toen
werd hij naar Amersfoort overgebracht. Vermoedelijk werd hij in
October naar Duitsland getransporteerd, overleed volgens de berichtgeving op 6 Maart 1945 in Neuengamme. Zijn moeder ootVing dit bericht op 30 Maart 1945. Uit Amerfsoort kregen zijn
moeder en zijn verloofde ·1vel bericht, uit Duitsland kwam echter
geen bericht door.
Volgens andere gevangenen, die terug kwamen, was hij daar velen tot geestelijke steun. Na de bevrijding kwamen een paar brieven van medegevangenen, die hem de eerste maanden van zijn
verblijf in het Duitse kamp Neuengamme hadden Qntmoet en
vrlendsc-happelrjke betrekkingen met hem hadden gesloten.
Van de laatste levensmaanden ontbreekt tot oog toe elk spoor.
Ter ere van hem werd een rouwdienst gehouden in de Ger. Kerk
te Stadskanaal aan de Poststraat. terwijl hij ook bij de gevallenenherdenking te Stadskanaal herdacht werd op 30 Aug. 1945 bij
monde van één zijner vrienden.

A

R. M. W. S.

Gtb. 25 Januari 1923.

endrik Albert Hartholt, uit Nijverdal, was student in de rechten. Door de
gewraakte handelingen van de bezetter (waartegen bij zich met alle macht
verzette) werd hij genoodzaakt om in de bekende Meidagen van 1943 onder
te duiken. Hij zocht en vond op de dag der melding per eigen gelegenheid een
onderkomen in het hoge noorden, alwaar bij met 4 lotgenoten meer dan zeven
maanden op een ruime zolderkamer verblijf heeft gehouden. Däàr rijpten de plannen om daadwerkelijk aan het verzet deel te nemen. En zo kwam hij (het stilzitten
moe) in Januari 1944 weer naar Nijverdal. Bij zijn vader baarde zijn plannen nog
al enige bezorgdheid, maar deze wist hij te overtuigen met het feit, dat hij het zich
een dure plicht achtte de overweldiger de voet dwars te zetten. Direct daarop meldde hij zich bij de commandant van de ilJe.gale ploeg op de Piksen onder Daarle.
In dàt werk leefde hij. Aan moed en durf mankeerde het hem niet. En met grote
bezieling heeft hij zich van zijn gevaarvolle taak gekweten, dag en nacht. Niets was
hem te veel.
Op 30 November 1944 was hij op een speciaal adres bezig wapens schoon te maken toen dit huis, alwaar (buiten zijn medeweten) ook de millioenen van de roofoverval op de Nederlandse Bank te Almelo waren geborgen, door de groene politie
werd overvallen. Een kik van beneden was voldoende voor hem om de wapens onvindbaar te verbergen, maar...... Henk werd gearresteerd èn gedwongen de mi],.
lioenen, die door verraad konden worden opgespoord te helpen uitgraven en opladen. Daarna volgde overbrenging naar de Strafgevangenis te Almelo. Meerdere
malen is hij daar onder mishandeling in verhoor geweest, maar hij bleef zwijgen.
31 December 19-H werd hij ten behoeve · van àe z.g. arbeidsinzet gevankelijk overgebracht naar Duitsland, waar hij gevangen werd gezet. Echter, hij ta~
kans binnen het uur weer vrij man te zijn, maar stond toen in een vreemd
en vijandig land. Op goed geluk werd koers gezet naar de grens in het donker.
Dicht bij de grensscheiding werd hij helaas gegrepen en onmiddellijk overgegeven
aan de Gestapo. Hoewel hij nu onder strengere bewaking opnieuw werd ingesloten,
zag hij niettemin kans op 2 Januari 1945 van de gevangenis uit, een brief te smokkelen aan zijn vader te Nijverdal, waarin hij o.m. woordelijk schreef: .,Ik ben bij
een ontvluchtingspoging gesnapt en aan de Gestapo overgeleverd. Een strafkamp
is nu mijn toekomst. Maar houd goeden moed, ik probeer het wel weer. Tot ziens."
En Henk heeft woord gehouden.
,
Nadat hij onder de rook van Dortmund in een strafgevangenkamp was overgebracht,
zag hij heel spoedig kans na een grondige voorbereiding (geheel alleen) op een
goede dag weer vrij man te worden door middel van de vlucht. Yanwege de goede voorbereiding ontving hij nu de helpende hand. Van
Dortmupd trok hij op Duits gebied in noordelijke richting, omdat hij daar knooppunten had, waar geholpen zou worden. Af en toe nameo de Duitsers hem per
auto mee, een andere keer werd hij per fiets een eind weg gebracht. Zo kon hij
na 3 dagen zwerven, de grens nabij Enschede onopgemerkt passeren. Via Enschede
wist hij Borne te bereiken en de volgende dag (21 Januari) voltooide hij het laatste
traject naar Nijverdal.
Het was een blij weerzien na zoveel wederwaardigheden...... maar de lust tot
werken voor Nederlands bevrijding was niet gebroken.
Integendeel, met nog meer enthousiasme wilde hij zich geven voor de zaak van het
Vaderland.
Binnen korte tijd was hij voorzien van een nieuw persoonsbewijs. Daarmee trok hij
16 Febr. 1945 naar Meppel om aldaar ingedeeld te worden. Maar daar is bij slechts
kort werkzaam geweest.
In de nacht van 27 op 28 Febr. werden 20 illegale werkers (w.o. ook Henk) van
hun bed gelicht en te Meppel ingesloten. Vandaar uit was geen contact met de bui"
'
tenwereld mogelijk. Daar kwam oo~ het einde.
Vertroostend is het voor de nabestaanden, dat Henk daar In die kleine gemeenschap de ziel was van het gezelschap. Een van zijn celgenoten (Ds. Engelkes
Delft) schrijft het volgende: ,,Ik beo altijd nog dankbaar voor wat ik in de dagen
van gevangenschap van hem heb ontvangen. Hij heeft menigmaal door zijn opgeruimdheid, maar vooral door zijn rustig en blijmoedig belijden, voor ons het donker
verblijf in de gevangenis licht gemaakt."
En zo kwam dan heel kort voor de algehele bevrijding de afsluiting van zijn strijd
op aarde. Wij kunnen de loopbaan van deze strijdbare held onder het Duitse juk
niet beter vertolken dan met de woorden van het "IN MEMORIAM" in de Groninger Studenten Almanak 1946:
,.In de vroege morgen van de vierde April A.D. 1945 werd Henk met een
aantal medestrijders op de weg van Meppel naar Staphorst gefusilleerd. Zo
droeg hij bij in het offer, dat - slechts weinige dagen later - óns de vrijheid 'bracht. Vrijheid en recht - dat waren de idealen, waarvoor hij de laatste twee jaren zijn leven op het spel had gezet.
Tot vóór het vuurpeloton bleef hij, naar het getuigenis van derde dezelfde:
een held, die slechts één doel voor ogen had: Nederlands vrijheid! Als zodanig
zul je in onze herinneringen blijven voortleven, Henk. Onze toekomst - wij
zullen het niet vergeten - is met jouw bloed betaald.
Zij, die je goed kenden, hebben altijd wel geweten, dat achter jouw oppervlakkige luchthartigheid diepten verborgen lagen, waaruit een zee van leven
opbruiste. Je ziel hunkerde naar waarheid, naar dè waarheid, die tevens d~
weg en hèt leven is. Zo heb je ook "de goede strijd" gestreden. Moge je de
prijs behaald en de overwinningskroon verworven hebben.··
Na de bevrijding (16 Mei 1945) is Henk, met enkele gevallen medestrijders,
een eervolle herbegrafenis gegeven op het kerkhof te Hellendoorn. Daar zijn
door velen woorden van hulde, troost en bemoediging gesproken.
Henk was Gode zij dank een soldaat in de Militi Christi.

H

van

WI'KAN
.,,_,,

INUCJITINGEN VERSCHAFFEN?
845 Wilhelmus Gerardus Wenteler. geb. 7 Mei 1916
te Delft, adres: v. d. Mastenstraat 7 te Delft,
gearr. te Delft, in Febr. 1944. overgebracht naar
Amersfoort, vandaar eind Maart 1944 op transport naar Duitsland. Tewerk gesteld bij de
Scheepvaart-Maatschappij: Stinnes - Duisburg Ruhrort. Volgens betrouwbare berichten in Januari 1945 gevlucht met bestemming Nederland.
Nadien ontbreekt echter ieder spoor. Volgens geruchten. die tot op heden oog niet bevestigd zijn,
zou hij gefusilleerd zijn in of nabij Venlo7
846 Teunis Antonie Hartman, geboren te Woudrichem,
16 Fehr. 1924. van beroep visser, gewoond hébbeode te Woudrichem, Hoogstraat 6 werd op 23
Augustus 1944 door de Landwacht te Vuren
gearr . en via Gorinthem overgebracht naar het
Haagse Veer te Rotterdam. Enkele dagen later
werd hij overgebracht naar het kamp te Amersfoort en vandaar naar Duitsland getransporteerd.
Nimmer is iets aangaande hem vernomen.
Van het Roode Kruis werd bericht ontvangen,
dat hij op 7 Maart 1945 te Bergen-Belsen zou
zijn overleden.
Wie kan iets over zijn gevangenschap of overlijden vermelden?
847 Henricus Verspeek, geboren
20 Januari 1906 te Haarlem,
laatste woonadres: Hogezand 92A te ·s-Gravenhage.
Beroep: nachtwaker gecontr.
Nachtveiligheidsdienst. Gearresteerd: 22 November
1944 te ·s-Gravenhage. Gefusilleerd 15 December 1944
op de Laan van Nieuw
Oost Indië te ·s-Gravenhage ( repressaille).
Vermoedelijk bestond het
illegaal werk In het verspreiden van illegale bladen. Werkterrein Deo
Haag.
Zij. die inlichtingen kunnen verstrekken omtrent
het door hem verrichtte verzetswerk of met hem
hebben samengewerkt worden dringend verzocht

Naar bed, naar bed, zei Duimelot.
We moeten nog eten, zei Likkepot.
Ik ga 't wel halen, zei Langelot.
Haal HONIG'S pudding, zei Ringeling.
Die smaakt toch 't beste,
zei 't kleine ding!

(adu.)

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

Plaats,
Provincies
Ingang abonnement :
Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bit aanbieding van een postkwitantie betaald.
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LJtP-Stlchtlng.
(Doorhalen wat niet verlangd wordt).

_____ _____________________
_
ADVERTENTIE~U BRIEK
...;...

FAMlllEBBR.IC HTEN

VACANTIEOORD . CONFERENTIEOORD . JEUGDHUIS.

RIKJB

Vanaf 9 Aug. hebben wij nog een beperkt aantal plaatsen
open, om Uw vacantie in ons vacantieaç>rd door te brengen. O ok voor hele groepen nog gelegenheid. Door odVerwachte uitbreiding is dit nog mo.gelijk. Wij kunnen 250
gasten per dag herbergen en verzorgen.
VRAAGT KOST ELOZE PRO SPECTUS AAN BIJ:
Chr. Kampeercentrum "De Instuif" P utten (Veluwe) .

C. van de Bor. (Gerrit)
J. H. van de Bor-van der Burg.
S-am•veld, 25 Juli 1917,
.i..w•g J/1

w...

DIVERSEN
Wij bebl>eo g• holpen in de jar<n 19f0. 'i6.
W ie w il ODs ou hdpea door ooo BBORJJP,
welke door de Duitsen ia l!>t-f i• vernte.ld
..,• ..,. op te bouw""- door u11 CREOIET
VAN f 6000. - Ie vr ratrekkt.n, Wij zijn
ge-aege:a. om buiten eve.otui le ren.te jaarlijb
va,, ck w ui,t ook oog d ividend uit t e keren.
Br. o. oo. 329 v .d. bl•d

Bekend met centr. verwarming
Verm. woongelegenheid aanw.
Loodgietersbedrijf

doen wij reeds genieten van
een welverdiende rust in hun
door ons ingerichte woning.
Neemt U de moeite eens onze
toonkamers te bezichtigen .
Wij adviseren U graag om met
het door U te besteden bedrag,
prima meubelen te kopen.

DRUKKERIJ H. J. KOER SEM & ZH.

BEKWAAM
LOODGIETER

JOH. VAN DIJK

*

CHR. KAMPURCîNTRUM "0[ INSTUlf'' PUTUN (VEL.)

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

Gevraagd ,

zich zo spoedig mogelijk in verbinding te stellen
met de Stichting 1940-1945, Afdeling ·s-Gravenhage en Omstreken, Afdeling Onderzoek, Sweelinckstraat 25 te ·s-Gravenhage, telefoon 392250.
848 Gerard Mes, \fermoedelijke
schuilnaam "Navane", geboren 27 April 1914 te Leerdam. Woonadres: Louise de
Colignystraat 10 te 's-Gravenhage. Gearresteerd 6
September 1943 in Hotel
..Terminus" te 's-Gravenhage. Gefusilleerd 26 Mei
1944 te Scheveningen.
Reden van arrestatie spionnage, maakte tekeningen
van kustverdediging in samenwerking met een oud
officier genaamd "Spekman". Werkterrein Den
Haag.
Zij, die inlichtingen kunnen verstrekken omtrent
het door hem verrichtte verzetswerk of met hem
hebben samengewerkt worden dringend verzocht
zich zo spoedig mogelijk in verbinding te stellen
met de Stichting 1940-1945, Afdeling 's-Gravenhage en Omstreken, Afdeling Onderzoek. Sweelinckstraat 25 te 's-Gravenhage, telefoon 392250.
849 Johan van de Waart, geboren 8 Mei 1912 te 's-Gravenhage. Woonadres: van
Marumstraat 20 Il te 's-Gravenhage. In zijn woning gearresteerd 27 Augustus 1944
door de Landwacht, zou 4
April 1945 in Duitsland zijn
overleden
(plaats
11101'keod).
Verzorgingswerk is de vermoedelijke reden van zijn
arrestatie. Werkterrein Den
Haag.
Zij. die inlichtingen kunnen verstrekken omtrent
het door hem verrichtte verzetswerk of met hem
hebben samengewerkt worden dringend verzocht
zich zo spoedig mogelijk io verbinding te stellen
met de Stichting 1940-1945. Afdeling 's-Gravenhage en Omstreken, Afdeling Onderzoek, Swee•
linckstraat 25 te 's-Gravenhage, telefoon 392250.
850 Antonius N. J. Groeneodijk,
geboren 30 Juli 1920 te
·s-Gravenhage. Woonadres:
Hoenderlostraat
62
te
's-Gravenhage, ber. Schrijver
Inspectie Oir. Belastingen te
's-Gravenhage, voorbeen in
dienst bij de Koninklij ke
Marine. Gearresteerd: 4
October 1941
op zijn
bureau. O verleden: 12 Aug,
1942 te O ranienburg. Vermoedelijk maakte _hij deel
uit van de groep, Oranje
Garde, Geuzengroep of Vrij
Nederland. Werkterrein
Deo Haag.
Zij, die inlichtingen kunnen verstrekken omtrent
het door hem verrichtte verzetswei:l_t of met hem
hebben samengewerkt worden dringend verzocht
zich zo spoedig mogelijk in verbinding te stellen
met de Stichting 1940-1945, Afdeling ·s-Graven•
hage en O mstreken, Afdeling Onderzoek, Swee•
ünckstraat 25 te 's-Gravenhage, telefoon 392250.
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Weekblad
der LO-LKP-Stichting
LANDELI J°K~ ORGANISATIE VOOR HULP
Lo••• nanunen 20 ceat

BIJ DE GRATIE VAN HUN OFFER
(

DE HERDENKING DER STIJKELGROEP
standen vertegenwoordigend, zich tot één vast
verbond verenigen, omdat zij voelen, dat slechts
hierin een gemeenschappelijl,e taak tot een goed
einde is te brengen. Drs Stijkel heeft dit begrepen en het was zijn streven, allen, die zich
verzetten, onder te brengen in één organisatie.
Door gebrek aan ervaring en door andere oorzaken, bleven arrestaties niet uit en eerst toen
werd de echtheid van de motieven beproefd. De
groep bestond uit intellectuelen, vissers, huisvrouwen en arbeiders en velen zagen elkaar tijdens het proces voor het eerst, maar zij allen
toonden in de eerste weken van hun gevangenschap hun standvastigheid. Ondanks verhoren
en intimidatie wisten zij füm houding te bepalen, opgewekt en zeker van de overwinning, een
houding, die zelfs de meest brute bewaker respect moest afdwingen. Dezelfde overtuiging, die

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

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

Drs. Johan Aald,ik Stijkel
leider der Stijkelgroep

is eens de geschiedenis van het verzet zal zijn geschreven, zodanig dat
wij ons een vrij juist beeld kunnen
vormen van de vijf ooclogsjaren, zal een belangrijk gedeelte van onze aandacht gevestigd moeten zijn op de eerste vormen van
het verzet en de leiders uit deze periode.
Want zij zijn het geweest, die getracht hebben een organisatievorm te vinden om alle
drang naar verzet en individuele verzefsdaden te bundelen, ze daardoor zo effectief
mogelijk makend. Drs. Johan Aaldrik Stijkcl
is één van deze figuren. Behorend tot de
enkelen, die direct na de capitulatie het eni·
ge antwoord op de duitse overval vonden,
moest hij al spoedig ervaren, dat zelfs in
deze uiterst kleine kring mensen waren, bij
wie onzuivere motieven een rol speelden.
Toch heeft dat hem er niet van weerhouden
om naast het verzamelen van militaire ge•
gevens, te blijven streven naar een eenheid
in het verzet, daar hij ervan doordrongen
was, dat een coördinatie van de werkwijzen
een veel groter nut zou kunnen opleveren.
Reeds in Maart en April 1941 sloeg de
Gestapo toe en werden velen gearresteerd,
w.o. Drs. Stijkel. Deze stond op 2 April
1911 juist op het punt met een vissersvaar•
tuig naar Engeland over te steken, toen hij
werd gegrepen. Een jaar lang vertoefden de
arrestanten ,..... ·13 mannen en vier vrouwen
.... in het Oranjehotel, waar zij lange verhoren moesten ondergaan. De zaak werd naar
het hoogste äuifse militai.e gerechtshof verwezen en de Stijkelgroep werd in het vroege voorjaar van 191:2 overgebracht naar
Berlijn.
Na maanden wachten kwam eindelijk het
proces. Van de zeven-en-veertig werden 39
mannen en een vrouw ter dood veroordeeld;
enkelen zagen hun vonnis veranderd in
tuchthuisstraf. Op de 1:e Juni 1943 werden
32 -van hen voor hun beulen geleid, éé,i was
reeds overleden. Tien anderen stierven in
gevangenissen, concentratiekampen of onder andere omstandigheden. Slechts vier van
de 47 keerden terug. Drie-en-veertig offer•
den hun leven. Voor hen zijn de woorden
van de duitse gevangenispredikant, die hen
in hun faatste ogenblikke11 bijstond: .,Het
moet ee11 groot volk zijn, dat zulke mensen
voortbrengt."
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hen dreef tot het verzet, deed h~n ook knielèn
voor Gods besluit toen in Berlijn het doodvonll,Î8
werd uitgesproken. Ir Glazenburg besloot met
erop te wijzen, dat wij allen tegenover hen die
vielen de verplichting hebben te streven naar
rechtvaardigheid en gerechtigheid.
,,Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende, maar hebben
dezelve van verre gezien en geloofd en omhelsd, en hebben beleden dat zij gasten en
vreemdelingen op de aarde waren."
Met het lezen van deze tekst (Hebr. 11 : 13)
opende Ds Straatsma zijn toespraak. Als we enze gedachten bepalen bij de Stijkelgroep, dan
zien we, dat, hQe verschillend haar leden ook
mochten zijn, zij allen leefden met dezelfde belofte, die der komende vrijheid. Spreker heeft de
cellen, waarin de gevangenen hun dagen doorbrachten, gezien. Klein en kaal zijn zij. Zij roepen de woorden van het bekende gedicht van
Jan Campert op: ,,Een cel is maar twee meter
lang en nauw twee meter breed ...... " Maar hoog
achter het raam van deze beslotenheid wisten
de gevangenen de belofte, waarnaar zij hebben
uitgezien. Deze mannen en vrouwen waren geen
desperado's, worstelend met een onontkoombaar
noodlot, neen, zij leefden in de spanning tussen
de zichtbare werkelijkheid van het wereldgebeuren en de onzichtbare werkelijkheid van de belofte, de spanniil1g tussen dood en leven.
,
Als wij in deze-i:ijd woorden van herdenken spreken en een ogenblik stilstaan om ons te beZinnen op hun leven en ~terven, dan is daar iets
bitters in: de profiteurs leven, de voorzichtigen
leven, de helden zijn gestorven. Maar de wereld
bestaat en leeft voort bij de gratie van bun
offer. Zo zeker als zij waren van de belofte achter het celraam, zo zeker en overtuigd deed hen
dat tijdens hun laatste gang ook zingen het
lied, waarmee deze dienst werd begonnen: ,.Een
vaste burcht is onze God". Ds Straatsma durft
dit lied in de dienst nooit te laten zingen, het
kan zo gemakkelijk een Christelijke parade worden! .,Delf vrouw en kind'ren 't graf, neem goed
en bloed ons af ...... " Hoe licht zingt men deze
woorden, als er geen gevaar dreigt, maar hoevelen zullen getrouw zijn, als werkelijk vrouw
en kind, goed eu bloed geofferd moeten worJ
den? Slechts zij, die zeker zijn van de vervulling van de belofte kunnen hun geloof, ook voor
het executiepeloton uitzingen: .,. ..... wij gaan
ten hemel in en erven koninkrijken". Zij, die achterbleven, de familieleden en vrienden van hen,
die in Duitsland vielen zullen zich meermalen
afvragen: ,,Was dit het offer wel waard?" Een
bange en benauwende vraag, die in een tijd als
deze telkens en telkens weer opkomt.
Dit offer is echter niet vergeefs gebracht. Nederland leen en wij leven voort bij de gratie
van dat offer. Dat wij ons dat meer en meer
bewust worden en brenge God ons volk terug
bij de bron waaruit het leefde, toen het sterk
was: Bet Evangelie.
Als het Zaans Kamerkoor heeft gezongen, klinken daar de namen van de 43 slachtoffers der
Stijkelgroep. V\fij herdenken hen en in hen allen,
die vanwege het verzet in het buitenland omkwamen. Staande horen we deze namen aan en
als de laatste geklonken heeft valt er een stilte,
zo diep en zo intens als wij nog zelden beleefden.
In deze woordeloze eerbetuiging bereikt het persoonlijk beleven een hoogtepunt. De gesproken
woorden, het gezongen lied, zij zijn nu in een
ieder persoonlijk, niet verstoord door de klank
van een stem of het rumoer van een menigte. En
de gedachten, nu niet belemmerd door zintuigelijke waarnemingen, gaan weer terug: Dood en
vernieling bij de inval der horden, een aanval
op de kostbaarste geestelijke bezittingen en
slechts enkelen, die hun houding direct Wisten
te bepalen. Hen gedenken wij in dit tijdperk
van karakterloosheid. En in deze stilte, als het
contact met de anderen heel los wordt, als er
geen koor is om· naar te luisteren, geen stem,
die onze aandacht vraagt, zelfs geen voetengeschuifel, dat On$ kan ergeren, blijft alleen het

•
eigene. De eigen fouten en gebreken, het karakterloze en de wankele beginselen en de vraag:
Was dit het offer wel waard? Ben ik dit offer
waard? Ecce, quomodo moritur justus, et nemo
percipit corde! Zie, hoe de rechtvaardige sterft
en niemand neemt het ter harte! De profiteurs
leven, de voorzichtigen leven, de helden zijn weggenomen. Zij stierven; voor het vuurpeloton
zongen zij: .,Neem goed en bloed ons af, het
brengt U geen gewin: wij gaan ten hemel in en
erven koninkrijken". En wij leven! Ja wij leven,
bij de gratie van hun offer. En in de stilte komt
een diepe dank en een huivering. Dank voor dat
offer, huivering voor de wijze, waarop deze dank .
is betoond: "...... en niemand neemt het ter
harte".
Geef geheel Nederland eên herdenking als deze
en twee minuten om heel stil te zijn en geef het
ons telkens weer ......
Wat daarna nog kwam is heel koct samen te
vatten. Het Wilhelmus, door allen staande gezongen. Een kist, bedekt met rood-wit-blauw,
die onder orgelspel de kerk wordt uitgedragen.
Van buiten klinken nu en dan de tonen van de
Marche funèbre vermengd met het gelui der
klokken. Later buiten: een geweldige mensenmenigte. Politie. Militairen, veel militairen. Een
koets, geëscorteerd door acht opperofficieren als
slippendragers, een volgrijtuig beladen met een
weelde van bloemen, grote afdelingen militairen,
een afdeling van de B.S., de nabestaanden, de
vrienden, deputaties, een lange, lange stoet, die
zich langzaam door de straten van de residentie
voortbeweegt. En boven dit alles een stralende
zon boven een vrij Nederland. Op de Algemene
Begraafplaats "Westduin": toespraken en militair eerbetoon. Hoe groots opgezet en getuigend
van een perfecte organisatie, zal dit tot een
flauwe herinnering vervagen. Wat blijft zijn:
het Ecce, quomodo moritur, de woorden en de
stilte.....•
KEES.

OVERPEINZINGEN
In de eerste helft van de maand Augustus a.s.
zal de distributiekring Sint Philipsland worden
opgeheven wegens samenvoegini' met de kring
Zierikzee.
Op zichzelt beschouwd geen betreurenswaardig
feit, doch veeleer verheugend, nu er schijnbaar
zicht in de zaak zal komen voor wat betreft de
voedselvoorziening.
Toch kan en mag ik niet nalaten bij dit voor ons,
oude verzetslieden, zo historische feit en moment, een ogenblik stil te staan.
Onwillekeurig gaan mijn gedachten terug naar
de tijd van barbaarse onderdrukking en overheersing, de jaren 1940-1945.
Ik zie ze in gedachten weer levend voor mij, de
kern van het verzet op dit kleine ambtelijke
bureau.
Ik zie ze voor mij, de onbetrouwbare elementen,
belast met de contröle op deze kleine schare.
Ik zie voor mij, de koppen gebogen om uit te
kienen waar en hoe men de goede zaak zou
kunnen dienen.
Ik zie ze voor mij, die onbetekende groep in het
geheel.
Wat schrijf ik, onbetekenend? Hard als staal,
de kop niet te buigen door geen bezetter van
welk slag dan ook; doorgaande verzet te bieden,
de helpende hand gereed op ieder moment.
Ja, lezers, bekende en onbekende vrienden uit
de illegaliteit, ook deze kleine distributiekring
met zijn ruim 2100 zielen heeft zijn bijgage geleverd en wel in zo'n• mate, dat verschillende grotere diensten hieraan een punt konden zuigen.
Het zou mij te ver voeren om hier een opsomming te geven van het verzet, dat daar is gepleegd en dit heeft dan ook geen zin. Ieder
oud-illegaal beware dit als een schat voor zichzelf, niemand onzer zal hierop prat behoren te
gaan.

Nu echter ons oude broeinest van het verzet te
Sint Philipsland verdwijnt en straks tot het verleden zal behoren, moet het mij van het hart; een
brok historie voor de oude verzetskern in dit
kleine, thans tegen de oud-illegaliteit opstaande
dorpje, gaat teloor, verloren in de maalstroom
van dit leven. We zullen dit node missen.
Directeur en kern, de uiterlijke omgang staat
nu om afgesneden te worden, het middelpunt
gaat verdwijnen, onze wegen gaan scheiden.
Wees er echter van overtuigd, dat je vrienden
uit de oud-illegaliteit je niet zullen vergeten.
De banden, welke God in deze moeilijke uren
heeft gesmeed tussen ons allen, zullen door mensenhanden niet verbroken worden.
·
Ik wens jullie allen Gods beste Zegen toe op de
verdere levensweg en dat je je opnieuw, zij het
dan in andere vor m of functie, zult geven voor
God, Korungin en Vaderland.
Sint Philipsland, 29 Juli 1947.

BAS.

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

M

Men zegt wel, dat schieten tot elke prijs
vermeden had moeten worden. Maar het
schietargument is sentimenteel en het maakt
wel indruk op het publiek. dat slechts gevoelig getroffen wil worden, maar niet op hen,
die deze aangelegenheid te ernstig vonden
om er slechts sentimenteel bij te zijn.
Niet het schieten is een argument, maar
de vraag of Nederland het recht en de
plicht heeft in Indonesië de orde en welvaart te herstellen. Het schietargument is
met name daarom sentimenteel en misleidend, omdat men bij de opmerking (Van
Randwijk), dat thans onschuldigen sterven,
vergeet te vermelden, dat in deze twee jaren in Indië talloze onschuldigen gestorven
zijn, door chaos, rechteloosheid en armoede.
Men zegt, dat er in hoofdzaak twee standpunten ten aanzien van het Indonesische
probleem zijn n.l., het vooruitstrevende en
het reactionnaire of anders, het vredelievende en het oorlogszuchtige, of anders, het
vrijheidslievend en het koloniale, of anders
het zedelijke en het onzedelijke, of anders,
het standpunt van recht en menselijkheid en
het standpunt van geweld en geld verdienen.
Maar ik meen, dat het eerlijker is om te
zeggen, dat de aanhangers van het ene
standpunt zeggen: .,Gij doet de Indonesiërs
onrecht aan, door U met hun binnenlandse
aangelegenheden te bemoeien", en dat de
aanhangers van het andere standpunt zeggen: ,,Gij doet de Indonesiërs onrecht aan,
door U niet met hen te bemoeien; door hen
over té laten aan de repubüek, die twee jaren bewezen httft, chaos, terreur en ar;

moede te brengen; door hen verre te houden van het binnenlandse bestuur, dat gezamenlijk werd opgebouwd voor 1940 en
waarin d_e Indonesiërs ee.n overwegende
plaats hadden."
De eerlijkheid vordert van Ds. Buskes, Van
Randwijk, Van Heuven Goedhart, c.s., dat
zij geen caricatuur maken van het standpunt van hun tegenstander en dat zij niet
stelselmatig zwart schilderen, wat een
sieraad was van het Nederlands beleid, een
beleid, waarin Nederland vooraan stond in
de wereld.
En de feiten in Indië leren ons thans, dat
de bevolking de troepen van harte verwelkomt. en dankbaar is aan het werk te kunnen gaan onder ordelijke en rechtszekere
voorwaarden, dat de actie met ongekende
snelheid en met ongekend kleine verliezen
verloopt, dat het repubHkeinse leger niet
voor de vrijheid vecht.
Men trekke zelf z'n conclusies maar; ik heb
er geen behoefte aan een open deur in te
trappen.
Maar in de Veiligheidsraad wist men het
beter en besloot men een beroep op de par~
tijen te doen om de strijd te staken en om
arbitrage in te roepen. Zulks zonder rechtsgrond en onder de bekoring van het geschetste schietargument.
Gromyko had daar natuurlijk geen last van,
maar die pleitte voor het voorstel ( niet aang enomen). dat de partijen verplicht zouden

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

H. v. R.

'lleuvt de
planfi?
,,Escape /rom Arnhem·•
Capt. Leo Heaps.
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et is altijd interessant het

oordeel van een buitenlander over het verzet in ons
""--'--- -- land te vernemen. Zelfs indien onze belangstelling voor de normr.1le
verzetsliteratuur sterk is verflauwd,
grijpen we toch nog naar het boek
van een vreemdeling.
Natuurlijk zal het aantal boeken met een historische
achtergrond, geschreven door iemand van een andere
nationaliteit. wel zeer beperkt blijven. Heel weinigen
zijn in de gelegenheid geweest persoonlijk met het Nederlands verzet kennis te maken. Maar naar de reacties
van die weinigen zijn we zeer benieuwd. Hebben zij
begrepen, waarom het hier ging? Zijn zij blijven staan
voor de talloze fouten en gebreken of hebben zij de
geest, de motieven er achter gezien? Stelden zij deze
wijze van werken, die vanzelfsprekend het stempel van
onze Nederlandse volksaard droeg, op prijs? Vragen,
die wij door een buitenlander op een of andere wijze
- b.v. io een boek - beantwoord willen zien.
In het werkje "Escape from Arnhem" - voorzover ons
bekend is hiervan geen Hollandse vertaling verschenen
- dat in Canada werd uitgegeven, zullen wij vergeefs
een gedegen studie van het verzet zoeken. De schrijver is een Canadees, die als vrijwilliger in het Engelse
leger heeft gediend. Zijn boek is een verslag van zijn
belevenissen als militair, niets meer en niets minder.
Op een eenvoudige, prettige wijze vertelt hij ons, hoe
hij de invasiê in Frankrijk beleefde, hoe hij zich later
aanmeldde bij het luchtlandingsleger en tenslotte hoe
hij op 17 September bij Oosterbeek de sprong in het
ongewisse waagde.
De invasie in Normandië en de slag bij Arnhem zijn
ons uit kranten, boeken en fillllll voldoende bekend.
Hetgeen echter voor Heaps op de mislukking van
Arnhem volgde, wekt onze belangstelling, daar hij werd
gevangen genomen, ontsnapte en onze mensen "in
handen viel". Bij de beschrijving van wat er dan met
hem gebeurt. gaat hij niet verder dan de feiten en
daarmede blijft het een aardig verhaal van het crossingswerk. gezien door een geallieerd militair. Ook
waar hij later meer organisatorjsch gaat werken - in
de eerste week van October J 944 keerde hij reeds
naar bevrijd gebied terug - en zelf een werkzaam
aandeel neemt in de voorbereiding en uitvoering van
de crossings, blijft zijn verslag nuchter en zakelijk.
Voor hen, die aan het crossingswerk metterdaad hebben deelgenon1en, zijn er natuurlijk tal van interessante
bijzonderheden, temeer daar dit boek aansluit op het
reeds eerder in dit blad besproken "Zes vrienden komen hedenavond" door Captain King. Zij, die tijdens
de laatste oorlogswinter hun beste krachten aan het
zo gevaarlijke en moeitevolle crossingswerk hebben
gegeven, zullen deze twee boeken zeker met genoegen
lezen, daar zij meer dan eens bekende figuren zullen
ontmoeten. Heaps geeft b.v. een verslag van de zgn.
Pegasus-operaties, waarbij telkens een grote groep
geallieerden tegelijk werd overgezet. De eerste maal
gelukte dit: 140 man tegelijk werden 's nachts naar
bevrijd .gebied gebracht; de tweede massacrossing mislukte. Ook voor hen echter, die bij dit soort verzetswerk niet zo nauw betrokken waren, is dit boekje
goed leesbaar, daar het ondanks de reportagestijl. prettig is geschreven.
Wat het tenslotte een warm plekje in ons hart be~
zorgde, is het voorwoord, waaruit een oprechte en
dankbare bewondering spreekt voor alles, wat onze
jongens hebben gepresteerd. Het is een dubbel genoe~
gen om een boek te lezen, dat mede geschreven is uit
waardering voor de strijd om onze vrijheid, een waardering, die spreekt uit de woorden: .,En als U eens
aan iemand, die bij Arnhem heeft gevochten, vraagt.
hoe hij over de Hollanders denkt, dan zal hij U zeggen, dat ze voor hem het fijnste volk ter wereld zijn".
Deze woorden bewijzen, dat reeds voor de bevrijding
in het buitenland deviezen zijn gekweekt, maar zij
leggen ons tevens de verplichting op, hiermede niet
roekeloos om te springen, want Heaps en zijn kameraden vcrwach"ten nog meer van ons. Dit blijkt uit
het slot van zijn boek, als hij zegt: .,De leden van
de ondergrondse, die gedurende de oorlog hun leven
waaqden bij de uitvoering van de gevaarlijkste op~
drachten, zijn nu weer naar de rust van bun huizeB
teruggekeerd. Hun werk is nog even groot, alleen ligt
er nu"een lange weg naar een blijvende vrede voor de
boeg.

KEES.

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

het verzet iets anders ging zien, dan het was
en bovendien, dat men zijn eigen opvatting over
het verzet ging houden voor de opvatting van
iedereen in het verzet.
De communisten hebben van meetaf zich opgeworpen als de kern van het verzet. Dat dit niet
juist is, zullen de feiten bewijzen (ze weten
het trouwens zelf ook wel) en dat bovendien
hun verzetsmotief niet het motief was van het
overgrote deel der verzetters, zal dan ook blijken..
Maar ~r zijn ook andere groepen geweest, die
volkomen te goeder trouw gemeend hebben,
dat het verzet meer bedoelde, dan de bevrijding
van het vaderland van. de overweldiger, en dan
het herstel der democratie. Zij identificeerden
het verzet met hun vernieuwingsstreven. En hoewel er ongetwijfeld verzetters waren, wie dit
voor de geest stond, betekende ook deze opvatting een mistekening van het verzet. Er werd
daardoor een bovenbouw aan het verzetsmotief
gegeven, die alleen bij een aantal leidende figuren aanwezig was.
Afgezien van een kleine groep van avonturiers,
die geen motieven hadden, was het grote burgerverzet in Nederland: hulp aan hen, die in n ood
verkeerden door de Duitse maatregelen, en
strijd voor het herstel van de de·mocratische
rechten en vrijheden. Van dat verzet willen wij
in ons gedenkboek vertellen.
Maar nu is er, en daarom gaf ik de bovenstaande
korte uiteen.zetting, een ander verwijt, dat aan
ons adres gericht wordt. Men meent, dat wij met
·t schrijven van dit gedenkboek, het verzet willen
annexeren voor hen, die om Christus' wil in het
verzet waren en die zich vereend wisten in het
verzet door de overeenstemming in hun Christelijke beginselen.
Als dit de bedoeling was van ons gedenkboek,
dan zou het schrijven ervan het tegendeel worden van een Christelijk getuigenis, dan zou het
dienst gaan doen als middel in een z.g. christ.alijke, maar in feite onchristelijke machtspolitiek.
Maar dit inzicht behoeft vanzelfsprekend niet
te leiden tot camouflage van het feit, dat een
gedenkboek van de LO. en LKP. moet doen uit• komen, hoe in ontstaan en ontwikkeling van deze
organisaties de christelijke beginselen de door• slag gegeven hebben. Eerlijke geschiedbeschrijving zal dat in het licht moeten stellen.
Het zal moeten doen blijken, dat christelijke
beginselen in de politiek, in het kerkelijk leven,
in het maatschappelijk leven, in het gezin en in
het persoonlijk leven, de spankracht hadden, om
tot verzet te komen en om dit verzet op een
verantwoordelijke wijze te voeren en uit te bouwen.
Geschiedbeschrijving kan nooit neutraal zijn. En
wanneer men wil doen zien, boe ons volle gevochten heeft, dan zal men naar de achtergrond
van het verzet moeten tasten.
Maar geschiedbeschrijving mag ook nooit eenzijdig zijn en in ons boek zal er getuigenis van
afgelegd moeten worden, dat velen zich in de rijen
van de LO. en LKP. geschaard hebben, die in hun
verzet, geen opdracht van Christus zagen.
De objectiviteit van ons schrijven mag geen
kleurloze armoede opleveren, maar moet het
volle licht laten schijnen op de geest, die de
mannen van de LO. en LKP. bezielde en dat
in al zijn verscheidenheid.
Het is daarom geweest, dat wij met grote nauwgezetheid de medewerkers van de LO. én LKP.
ondervraagd hebben over hun verzetswerk, om
zodoende een betrouwbare basis te krijgen voor
de schi·ijvers, een groot arsenaal van gegevens,
dat hen in staat stelt om de geschiedenis van
het vel"..iet in de LO. en LKP. te tekenen, zoals
het werkelijk geweest is, waarom het zo geweest
is en welke betekenis het heeft gehad voor de
toekomst van ons volk.
En zo kom ik tot het laatste argument tegen
het schrijven van het gedenkl>Qek, n.l. dat er wel
iets beters te doen is in Nederland en dat wij
met name onze krachten moeten geven voor de
verzetsslachtoffers.
Deze eenzijdigheid zou zich in de toekomst van
ons volk ernstig gestraft zien. Intussen raakt
dit punt tegelijk de positieve kant, van wat wij
wilden beschrijven, n.l. de waarde van dit gedenkboek en dat punt bewaren we tot een volgend artikel.
H. v. R.

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

In aanmerking komen Nederlanders en Nederlandse onderdanen,
wie door het optreden van de vijand of zijn handlangers schade
is berokkend in verband met een individuele verzetsdaad of ver ...
zetshouding, gepleegd resp. gedemonstreerd in en tijdens de vij"
andelijke bezetting van het Rijk in Europa, indien zij zich niet
uit Nederlands nationaal oogpunt bezien onwaardig hebben ge"
dragen en de schade een noodtoestand heeft doen ontstaan.
Deze omschrijving bevat de volgende elementen:
1. De gedupeerden moeten Nederlanders of Nederlandse onder...
danen zijn.
2. Deze schade is door het optreden van de vijand of zijn hand...
[angers veroorzaakt.
.
Gelden, uitgege.g even om de overtocht van Engelandvaarders te
financieren, kunnen dus niet op grond van deze regeling wor"
den gerestitueerd (zie hiervoor V.e.M. no. 152 onder X).
Het is niet noodzakelijk, dat de schade werd toegebracht door
de vijand ·zelf. Ook als zijn . handlangers, waarbij te denken is
aan landverraderlijke elementen, die hem hand" en spandiensten
bewezen (bijv. de Nederlandse Landwacht), de schade hebben
toegebracht, is de regeling toepasselijk.
De schade mag buiten de grenzen van het Rijk in Europa zijn toe.gebracht, bijv. tijdens het verblijf in een Duits concentratiekamp.
3. De toebrenging van de schade staat in verband met een indi...
viduele verzetsdaad of verzetshouding.
De verzetsdaad of verzetshouding moet zuiver individueel, dus
persoonlijk zijn en mag geen collectief karakter dragen.
Zij dragen een co11ectief karakter, wanneer een groep van per...
sonen, die om andere redenen dan het verzet tegen de vijand ge.acht moet worden één geheel te vormen of een organisatie uit
te maken, als geheel door daad of houding aan het verzet tegen
de vijand heeft deelgenomen, bijv. de spoorwegstaking of de
acties van de Nederlandse doktoren. Niettemin zullen zij, die in
het groepsverzet een bijzondere in het oog lopende rol hebben
vervuld, toch voor een ver.goeding in aanmerking kunnen worden
gebracht.
Verband tussen de individuele verzetsdaad of verzetshouding en
de sch'ade is vereist. Zou de schade dus ook zijn geleden zonder
een dergelijke daad of houding, dan -blijft deze regeling buiten
toepassing.
4. De verzetsdaad of verzetshouding moet zijn gepleegd resp.
gedemonstreerd in Nederland.
5. De verzetsdaad of verzetshouding moet zijn gepleegd resp.
gedemonstreerd tijdens de vijandelijke bezetting van Neder ...
~~

.

6. De gedupeerde mag zich u_it Nederlands nationaal oogpunt
,
niet onwaardig heb_ben gedragen.
Dit voorbehoud is gemaakt om te verhinderen dat collaborateurs,
die zich naar twee kanten hebben proberen te dekken, van de
regeling zullen profiteren.
7. De schade moet een noodtoestand hebben doen ontstaan.
Deze eis betekent niet, dat de gedupeerden in alle opzichten aan
de grond moeten zitten, willen zij voor een vergoeding c.q. extra"
vergoeding in aanmerking komen. Voldoende is, wanneer zij door
de schade in een bepaald opzicht in ernstige moeilijkheden zijn
geraakt.
Welke schade vergoed wordt en tot welk bedrag.
De regeling beoogt in dë eerste plaats een vergoeding c.q. extra...
vergoeding toe te kennen voor materiële schaden, schaden aan
. goederen dus. Ook andere vermogensschaden kunnen evenwel in
aanmerking worden genomen. Zo zullen aan hen, van wie zoen"
gelden zijn gevorderd en die onder de vermogensaanwasbelas.ting of de vermogensheffing ineens vallen, in principe vergoe...
. dingen volgens deze regeling kunnen worden toegekend, indien
zij aan de voor de toepassing daarvan gestelde eisen voldoen en
voor zover het zoengeld niet als vooruitbetaling op de aanslag
in de vermogensaanwasbelasting en de vermogensheffing ineens
is behandeld.
De aandacht wordt er op gevestigd, dat hier met het zoengeld
wordt gedoeld op de boeten, welke bij de verordeningen van de
Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied no. 138/
1941 en no. 1/1943 werden opgelegd.
Het toe te kennen bedrag mag niet hoger zijn dan het bedrag, be.nodigd om betrokkenen in een zodanige vermogenspositie te
brengen, dat zij voort kunnen leven volgens de billijke eisen van
het milieu, waartoe zij behoren.
Bovendien heeft de Minister van Financiën het bedrag, dat hij
voor de uitvoering van deze regeling in totaal beschikbaar stelt,
beperkt tot de somma van 10 millioen gulden.
Wanneer toekenning van de maximum"vergoeding aan a1le on...
der de regeling vallende .gedupeerden dus meer dan 10 millioen
gulden vergt, kan slechts een bepaald percentage van de maxi.male vergoeding tot uitkering komen.
De schade moet rechtstreeks worden aangemeld bij de Stichting·
1940---1945, Herengracht no. 597 te Amsterdam.

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

***

In de woning van één der Arnhemse LO-mensen

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

aan de St. J ansbinnensingel heerst die Zondag
een grote bedrijvigheid. Verscheidene jonge mensen
met fietsen zijn deze morgen afgestapt voor dit
vvinkelhuis, dat vandaag toch geen kopers ontvangt. Maar dit huis ligt op 8-900 Meter afstand
van het Huis van Bewaring. En daarom is het als
verzamelpunt voor de deelnemers . van de kraak
gekozen. De jongens zijn in opperbeste stemming.
Ze voelen. dit gaat de grote kraak van hun leven
worden.
,
Ze hebben ettelijke tegenslagen gehad, maar er is
vertrouwen in het uiteindelijke slagen. En nu ze bij
daglicht kunnen werken is het alsof de beklemming
die er toch altijd is voor een onderneming, minder
zwaar weegt. En de mannen, die de voorbereidingen troffen en de plannen' ontwierpen, ook zij zien
vandaag de dingen minder somber, dan in de
afgelopen dagen wel eens het geval is geweest. Er
waren zoveel ogenblikken van nerveuse spanning. ·
Hoe dikwijls leek het niet hopeloos, dachten ze,
dat het nooit lukken zou.
Maar telkens weer zijn
ze hun inzinkingen te
boven gekomen als ze
hoorden van de steeds
zwaarder wordende verhoren van Z., als ze
dachten aan het leed van
zovele andere gevangenen. ·En nu staan ze
dan Rlaar om de beslissende slag te slaan.
Ditmaal is ook een meisje onder de deelnemers.
Het is de koerierster van
Hans Dobbe (Oom Jan,
de KP-leider van het
Zuiden). Toen hij van
de plannen hoorde om
_Arnhem
te
kraken,
stelde hij voor, dit tegelijkertijd te doen met
een overval op de gevangenis van Maastricht.
(Deze is helaas mislukt).
Toen bij de laatste mislukte poging in · Arnhem
ter sprake kwam, dat
het wenselijk was gebleken Johannes, die als
dominé moest fungeren,
een meisje mee te geven, dat niet alleen voor
zijn vrouw zou kunnen
doorgaan, maar ook actief zou kunnen optre.: .. Ditmaal heeft dominee Rademaker "zijn vrouw" bij zich .••• '
.i
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"Dominee" en
,,z'n vrouw"
ha,n en de . weg
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hebben ingezet, worden ze gewaarschuwd, dat het
tijd is. ~aar, komt er als een domper bovenop, de
directeur is er niet, dus vermoedelijk geen overval.
Voorlopig doet ieder echter wat pem is opgedragen.
,
Bij twee en drie man tegelijk gaan ze naar buiten,
om straks langs verschillende wégen bijeen te komen op het Walburgplein voor het Huis van Bewaring.
.
Nauwelijks is Jelt buiten of in razende vaart komt
Nico aanfietsen.
,,J elt, de directeur is met zijn zoon gaan wandelen." ..... .
Ja, dat weet Jelt al. Als 't niet anders is ...... ,,maar
hij wandelt alweer in de richting van zijn huis.
Frouk volgt hem op de voet".
Is me dat een opluchting. Als er ooit iemand een
pak van 't hart gevallen is, dan nu Jelt wel. Hij
zou het wel kunnen uitjubelen. Liefst had hij de
Larige bij de schouders gepakt om hem van louter
vreugd door elkaar te schudden.
Dat moet later maar eens. Nu snel erop af.
Even later fluistert een vrouwtje achter haar kinderwagen op het Walburgplein haar Jelt in het oor:
,,Hij is binnen".
Dan moeten er maar meer naar binnen. En straks
nog meer eruit!
Het is druk op het plein. De kerk gaat uit. Een
goed ogenblik voor een dominee om zich bij de
directeur van het Huis te vervoegen ter behartiging van de geestelijke belangen der gevangenen
- en tevens voor de KP-ers om zich onopvallend
onder de gaande en toevende menigte te begeven
en zich verspreid op te stellen.
Ditmaal heeft Ds. Ra.d emaker zijn "vrouw" bij zich:
Petertje uit Nijmegen.
Bellen.
Wachten.
Vrouwe Petertje fluistert tot dominee Johannes:
,,Je hebt mijn pistool nog ...... "
Johannes reikt het haar over - laat echter zijn
wapen van emotie vallen, raapt het snel op, steekt
het net weg, als de directeur, met zijn dienstpet
nog op, aan de deur verschijht. Er zijn tiendeseconden, die beslissend kunnen zijn. Ze beslissen
op die Zondag ten gunste van de "zaak".
,,Kunnen we u misschien even spreken?" ...... ,,Ja,
dominee Rademaker uit Rotterdam. Dit is mijn
vrouw".
,.,Komt u binnen, mevrouw, dominee."
De gang. Achte:r: de deur.
,,Ik kom op deze wijze met u praten." Pistool.
Terwijl de directeur in de hall tot Johannes zegt,
dat hij - het niet fair vindt hem op zo'n wijze te
overvallen, heeft Petertje de buitendeur op een kier
geopend, ten teken, dat de eerste "bezoekers" verder kunnen komen. Geert en Piet lafen niet lang
op zich wachten.
_
J elt, staat op het plein, neemt z'n hoed af. Weer
gaán twee KP-ers naar binnen. Hij zet z'n hoed
weer op. En opnieuw volgen twee man hun kameraden. En dat gaat maar door. Er schijnt \Terband
te bestaan tussen die hoed en de deur. En dat is er
ook, maar in de drukte met de kerkgangers op het
plein, valt zulks gelukkig niemari.d op.
Johannes heeft inmiddels het gesprek met de directeur in diens huiskamer voortgezet. En dat vlot
helaas niet te best.
De directeur, diens vrouw, zoon, een oude tante, worden bijeengebracht in de kamer.
"Ik heb het gas maar uitgedaan, anders branden
uw piepers aan", merkt een gedîenstige KP-er op,
ter geruststelling van de huisvrouw.
Maar het stelt haar allerminst gerust, want het
riekt hier allemaal aangebrand. Ontzettend, wat
een schandaal. In je eigen huis - vol inbrekers en
revolvers. En dat op Zondag, op klaarlichte dag.
,,Nou stelen ze m'n huis ook nog leeg", jammert ze.
,,Hier wordt p.iet gestolen, alleen maar gekraakt",
voegt Johannes haar toe.
En tot den directeur:
.,Vlug wat, Uw sleutels!"
,,Ik heb geen sleutels. Ik heb een vrije dag. De
adjunct-directeur heeft ze. Ik ben een goed vaderlander en ik kan U niet helpen en U bedreigt me
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A woonhuis directeur
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voordeur
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D ingang Huis v. Bew.
i2 cel man v , Hemeldal
( Op bovenverdieping)

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

Zo kan de zaak doorgaan. Open gaan de deuren tussen de woning en het Huis. Open gaat het hek naar
de gang. Open gaat het -hek naar de kerker. Ja, de
kerker is hun buit.
Alle beklemming is van hen afgevallen. Ze snellen
voort, het pistool in de vuist. In het voorgebouw is
geen bewaking. De telefoons worden bezet.
Nu de bewakers nog.
'
Maar dat gaat van een lijen dakje nu. Bewaker B.,
een goed vaderlander, die de bovenste ring bewaakt,
komt de jongens tegemoet. Bij hem is geen aarzeling of tegenstand: De sleutelbos uit zijn hand ligt
reeds onder aan de trap voor de voeten van de jongens. En gewillig laat hij zich overmeesteren. Aan
hem zal het niet liggen als de zaak mislukt. Ook de
anderen blijken niet van zins tegenstand te bieden.
Weldra zijn alle sleutels in andere handen overgegaan.
Z. zit geboeid in zijn cel op de bovenste verdieping.
De drukker A. deelt zijn eenzaamheid. Er is nau-
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welijks nog hoop in zijn hart op het slagen van deze
onderneming. Tot drie maal toe heeft hij zich in de
nacht klaar gemaakt, zich gekleed, moeizaam z'n
boeien losgepeuterd. En even zovele malen heeft hij
zelf de klamme greep van de stalen k,lemmen weer
om de polsen gevoeld. Verouderd en vermagerd_
hebben deze dagen hem. Nu willen de jongens het op
klaarlichte dag proberen. Als zelfs de nacht geen
kansen meer biedt, zal · dan de dag redding kunnen
brengen? Maar de wil om te leven, om vrij te zijn,
heeft hem nog niet begeven. Hij zal klaar zijn als
het God mocht believen hun pogingen te doen gelukken. Hij wacht, elke vezel gespannen, voor de
vierde maal nu. En hij weet, als het nu niet gaat
gebeuren, zal er geen kans meer zijn.
Geert vervult zijn taak, rent de trappen op naar
boven. De vreugde hamert in z'n kop. Dat je zulke
dagen mag beleven. Het is overweldigend.
En even later mag hij in het 'g rauwe, vale gezicht
van de man van 't Hemëldal, dat hij na die enkele
weken nauwelijks herkennen zou, de ogen zien oplichten, doorstraald van nieuwe hoop.
~
Als de beide celgenoten klaar zijn hem te volgen,
kijkt Geert nog eens rond. ,,Stop", zegt hij. ,,Die
handboeien, neem ze mee. Doe ze maar in de zak".
Inmiddels wacht Je1t op het plein voor de tweede
maal op zijn jongens. Weer heeft hij Johannes . en
Geert moeten beloven om onnodig risico te
vermijden, niet naar binnen te gaan. 't Valt niet
mee, uiterlijk onaandoenlijk en ongeïnteresseerd
daar rondlopen, terwijl je brandt van verlangen om
er bij te zijn, om je volop in het gebeuren te storten, nu te moeten dobberen tussen hoop en vrees
of het zal slagen.
Dan klinkt er een knal.
Kan die ergens anders vandaan komen dan uit het
Huis?
tWordt vervolgd.)

:P.cwi, u.4iendie()uq:L
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Aan de Weleerwaarde Heer Ds.
A. Koolhaas
Amersfoort.

ZEER EERWAARDE COLLEGA,
Met grote belangstelling nam ik. kennis
van Uw artikel, getiteld "Avontuur" in het
Weekblad "De Zwerver" van 12 Juli j.l.
Gij bracht mij er bijna toe U wederom bij
Uw vóórnaam te noemen. Zozeer wekte
Uw artikel de herinnering op aan de dagen
van weleer, toen de pastorie en Uw vorige
gemeente een centrum was van illegale
arbeid en een onderdak bood aan allen in
nood. Maar gij hebt gelijk, dit alles is verleden geworden en nu is het "beschouwelijke" nodig. Wij zijn weer weleerwaardeheren-predikanten geworden, die van hun
studeerkamer uit, over de folianten heen,
bezonnen beschouwingen doen uitgaan.
Herders en leraren, die met een klopje op
de schouder en een minzaam woord, onze
naaste tot steun trachten te zijn op de
moeilijke weg door het leven. En van de
da.gen van weleer rest ons alleen de bitterzoete herinnering als aan het meisje, dat
men nooit vergeet. Een herinnering, die
wij niet eens kunnen uitspreken voor de
oren des volks, daar het strijdt met onze
eerwaardigheid, dat wij ooit een meisje
zouden hebben gehad.
Beschouwelijk dan gesproken, kan ik mij
zéér wel verenigen met Uw analyse der
motieven van het verzet. Zij dekte bijna
geheel de analyse, welke ik geruime tijd
geleden in een ander weekblad mocht publiceren. Toch moge het mij, zeer waarde
collega, vergund zijn een enkele kanttekening te plaatsen.
Gij noemt de theologie van de tweede
groep, waarondPr ik mijzelf moet rekenen,
onder meer een hunnebeddentheologie.
Voor deze uitdrukking is alleen p laats naar
mijn inzien, wanneer gij de theologie van
het thuisgebleven deel van het volk, betitelt als een straatstenentheologie. Gij als ik kent de scheldwoorden, waarmede de verzetsmensen werden begroet
bij hun wederkomst. Vertoonden zij niet
een treffende gelijkenis met straatstenen,
verpakt in een bladzijde uit de Heilige
Schrift? Het wil mij voorkomen, dat voor
de erkentenis, dat op ons altaar vaak onheilig vuur heeft gebrand, alleen dan plaats
is, wanneer het thuisgebleven deel van het
volk erkent, dat het met een onchristelijk
generaliseren, een even onchristelijk gebrek
aan begrip, vermeerderd met een farizese
hardheid, de mensen van het actieve ~rzet na de bevrijding is tegemoet getreden.
2'.eer waarde collega, ik wil beschouwelijk
blijven spreken, maar zie mij nochtans genoopt tot een korte biecht. Sinds mijn
thuiskomst nit het actieve verzet ben ik
ten zeerste geschokt in het geloof aan
het geloof van dat deel van het Nederlandse volk, dat zich bij uitstek gelovig
noemt.
Dit nu is geen levenswond. Want het geloof, dat het leven zin en inhoud geeft is,
volgens de Heilige Schrüt, niet het geloof
in de gelovigheid van anderen of van ons
zelf. Het is een ànder geloof.
Zeer waarde collega, U dankend voor de
belangstelling, waarmede gij ongetwijfeld
van deze letteren kennis zult nemen,
met collegiale groet,
Ds. VAN NIE,
Hoogeveen.
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,, Gesteund door het recht,
streden zij voor de vrijheid"
Op de Paasberg te Ede, vanwaar men het schone
panorama over de Gelderse Vallei heeft, staat het
Mausoleum. opgericht ter ere van de 43 strijders, die
gevallen zijn in de strijd tegen de bezetter. Hun namen zijn in graniet gegraveerd en op het voetstuk
lezen we de tekst: ,.Is dit geschied in uwe dagen, of
ook in de dagen uwer vaderen? Vertelt uwe kinderen
daarvan eo laat het uwe kinderen hunne kinderen
vertellen en derzelver kinderen van een ander geslacht."
Op het Mausoleum staat een bronun beeld, dat de
vallende strijdtt voorstelt. Het geheel is omgeven
door een park.
Sober - maar in deze soberheid is dit Mausoleum
het symbool van wat er leefde in de harten van hen,
die er hun laatste rustplaats .gevonden hebben.
Zij hadden het leven lief, maar hebben het geofferd
in hun strijd tegen de tyranoie, voor de vrijheid, voor
hun vaderland.
In een ontroerende plechtigheid is Zaterdag 2 Aug.
dit Mausoleum door Z.K.H. Prins Bernhard in aan•
wezigheid van vele autoriteiten. nabestaanden en belangstellenden onthuld.
Na een openingswoord d09f de heer E. J. v. Spankeren, sprak de heer Z. de Nooy, voorzitter van bet
Comité, die allen dankte, die aan de oprichting hadden meegewerkt en wees op de geestelijke achter•
grond van het verzet.
De Districtscommandant der B.S.. de heer D. Wildeboer, tekende de strijd. zoals die door de B.S. lil
moeilijke omstandigheden, met vaak weinig hulpmiddelen, maar met ontembare moed en volharding is gevoerd.
Na een kort slotwoord van de heer J. J. G. Boot, Burgemeester van Ede, werd met het zingen van het
Wilhelmus de plechtigheid beëindigd.
Hierna had de kranslegging plaats.

Bestuursvergadering
Op 23 Augustus a.s. zal het Bestuur van de LO-LKPStichting ter bespreking van enkele zeer belangrijke
zaken. verband houdende met de nog in bewerking
zijnde opdrachten en met resultaten van een commissie, bijeenkomen.
De bestuursleden zullen tijdig beschikken over ge•
gevens, zodat :uj die kunnen bespreken in de reünistenverbanden, die thans nog actief zijn.
Overigens blijkt oos nog herhaaldelijk. dat een aantal mensen in den lande niet op de hoogte is met de
statuten en het huishoudelijk reglement van de LOLKP-Stichting, waarin de werkzaamheden en moge•
• lijkheden dezer Stichting zijn vastgelegd.
Wij kunnen thans hierover geen brede uiteenzettingen meer geven, maar ieder. die zich daarvan alsnog
op de hoogte wil stellen. kan evenals in het verleden
een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk
reglement aanvragen aan ons bureau.
Vele exemplaren zijn reeds op aanvraag toegezonden,
zodat de voorraad niet groot meer i.s, maar een aantal belangstellenden kan toch nog tevreden gesteld
-worden.

DAGELIJKS BESTUUR.

it schone gedicht van twee regels be·
hoort tot m·n jeugdberinneri.ngeo. Het
stond o.i. op een paal bij de HollandsDuitse grens in de buurt van Beek bij Nijmegen. We hebben inmiddels ondervonden, dat
toen de grens door onze Oosterburen in
"Vriendschap" werd overschreden, hier weinig
heel gebleven is.
Maar over de Duitsers wil ik het hier verder
niet hebben. Wel over hun antipoden sinds
"Siebzig und ein-und-siebzig .. , de Fransen. Ook
aan Frankrijk is de Duitse bescherming duur te
staan gekomen. Ook daar is verzet gepleegd
tegen Duitsland en tegen de verraders van Vichy. Ook daar zijn mannen en vaders door
Duitse kogels gevallen en moeten de vrouwen
en moeders maar zien, dat ze hun kinderen
groo, brengen. Natuurlijk ontvangen zij pensioen, maar dat bedrag is niet hoog. Een weduwe zonder kinderen ontvangt frs. 1000.- per
maand (pl.m. f 22.25).
Daar het leven in. Parijs ruim anderhalf maal
zo duur is als hier. spreekt het vanzelf, dat
deze vrouwen moeten werken om te kunnen
leven. Ook de vrouwen. die kinderen hebben.
Juist zij. omdat de kindertoeslag op 't werk in
verhouding tot de salarissen hoog is (frs. 1500
p.m. voor ·t eerste kind. frs. 4200,- p.m. v0'1r
twee kinderen, frs. 7000. p.m. voor drie kinderen).
Maar dit brengt tevens mee. dat het leven er
voor deze moeders in de vacantietijd niet gemakkelijker op wordt. Weren ze anders hun
kinderen veilig in school. met de vacantie z;ijn
de kinderen aan zichzelf overgelaten.
0, zeker, in Frankrijk won:lt natuurlijk ook aan
deze kinderen gedacht, ze kunnen naar vacantiekolonies. Maar - met de voeding is het daar
nog niet, wat het hier is. Wij klagen wel eens
te gauw en ik voelde me beschaamd, toen ik
hoorde, dat de Fransen rond moeten komen
van een half pond boter en een haH pond suiker per maand; dat er alleen melk verstrekt
wordt voor kinderen beneden de 13 jaar en dat
deze melk f 0.50 per liter kost. De kinderen
krijgen een halve liter per dag toegewezen.
Een reep chocolade (op de bon) kost f 0.6D à
f 0.65. Ec worden vleesbonnen aangewezen,
maar ·t gebeurt wel, dat er in een week of zes
geen stukje vlees te krijgen is.
Onnodig te zeggen, dat het er op deze wijze
niet al te rooskleurig uitziet voor de kleine Parijse bleekneusjes.
Eén van onze mensen, Ad Harevoet. Fred.
Hendrikstraat 51 te Utrecht. die zelf de gast
geweest js van vele Franse verzetsmensen
(over zijn ervaringen en het Franse verzet zal
binnenkort in ons blad ~n aantal artikelen
verschijnen) heeft het initiatief genomen tot het
uitnodigen van een aantal Franse kinderen,
van wie de vader gefusilleerd is en de moeder
werkt.
Ze zijn thans in Holland, 14 in getal, en genieten onbezorgd van zoo en wind en water,
bewonderen polders, bos, strand en heide eo
gaan eind September voldaan en flink doorvoed, naar huis teru.g.
Wilt U ook meehelpen de vriendschapsbanden
met de Franse patriotten te versterken? Velen
van ons zuUen zich nog wel herinneren, hoe
spontaan en hartelijk zij in Frankrijk zijn ont•
vangen, terug uit een Duits concentratiekamp.
Het was in Juni 1945 in Frankrijk ook heus
geen vetpot. maar of je nu Fransman. Belg of ·
Hollander(se) was, je kreeg prima verzorging
,en een schitterend Rode Kruis pakket. Dit was
van bijzondere waarde, omdat dit gegeven
werd, niet van een overvloed. maar van eigen
nooddruft.
Het ligt in de bedoeling, het volgend jaar weer,
maar dan een groter aantal t.w. 100 à 150
kinderen in de leeftijd van 8....-16 jaar uit te
nodigen en wel in de maanden Augustus en
September. Opdat alles goed voorbereid kan
word.en, wordt een ieder. die zijn liuis hiervoor
beschikbaar wil stellen, verzocht reeds nu
daarvan· kennis te geven aan Ad Hazevoet,
met vermelding of men een jongen of een
meisje wenst.
Van Franse zijde is reeds aangeboden. om ook
Hollandse kinderen naar Frankrijk te laten komen. maar zolang de voedselpositie daar nog
vaJJ cüen aard is als boven omschreven, ligt het
meer op de weg van de Hollanders, om de
gastvrijheid te betrachten.
Wilt U er meer van weten? Stelt U zlch in
verbinding met Ad Hazevoet, Fred. Hendrik·
straat 51 te Utrecht
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JAN ALDERT SCHOL

PIET SMIT

Gel,. 17 Juli 1919

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

m ongeluk maakte een einde aan het
leven van Jan Aldert Schol op 31 Juli
1915, toen hij met zijn motorrijwiel op
we.9 was naar de kazerqe in Ermelo, waar hij
gelegerd was als oorlogsvrijwilliger. Een leven. dat reeds van bet begin van de oorlog
volkomen in dienst van het vaderland bad
gestaan.
In de ongelijke strijd tegen de Duitsers
kwamen zijn moedige daden al naar voren.
Zo was hij een der eersten die naar vo~
trad om een lading springstoffen in de dijk
aan te brengen aan de andere kant van de
rivier, terwijl de vliegtuigen over hen been
raasden.
In Dordrecht hielp hij mee de huizen te zuiveren van de op de Nederlandse soldaten
schietende landgenoten.
Hij zelf ging niet prat op deze daden; van
anderen moesten wij deze later horen.
Na de oorlog ging hij rustig zijn weg en
het heeft ons dan ook niet verwonderd, dat
hij in de illegaliteit belandde, zijn diensten
weer aan het vaderland biedende.
Jo zijn functie als adjudant van de districtscommandant der B.S. te Apeldoorn, noemde deze laatste hem een van zijn moedigste,
betrouwbaarste, onzelfauchtigste en doortastendste medewerkers.
Zijn verzetsactivite.it strekte zich niet alleen
uit tot de B.S., ook in het LO-werk ontplooide hij zich als een harde werker.
Elk najagen van sensatie of avonturenzucht
was hem vreemd; uit een diepgevoeld, door
Christelijk geloof gedragen, sterk verantwoordelijkheidsbesef, kwam zijn verzet voort.
Niet onvermeld mag blijven, dat dit alles
niet zo volledig mogelijk was geweest. indien
het gehele gezin &:bol in deze moeilijke dagen niet zijn volle medewerking had verleend, indien zijn medehuisgenoten en vooral
zijn moeder, zich niet vele opofferingen hadden .getroost. opofferingen, die men, zelfs
in de beste kringen van het verzet, weinig
aantrof.
Idealist in hart en nieren was bij door zijn
voorbeeldige houding, nooit versagende opgewektheid en ongekende activiteit in zijn
district de ziel en de initiatiefnemer van het
verzetswerk.

iet kwam in Enkhuizen einde Mei 19i3 en was afkomstig uit Ede
en richtte toen onder leiding van Wagenaar vele afdelingen in
West Friesland op en ~erd na de overval in Hoorn districtsbestuurder van de LO in West Friesland.
Vooral was het zijn grootste zorg, bij het stichten van een concentratie•
punt, ook geschikte personen te vinden, die voor bun taak berekend waren. Dit alles is hem gelukt. Overal heeft hij prima krachten gekweekt en
toen Piet in de tweede helft van 1944 naar Hengelo vertrok om voor de
geallieerden te werken, kon het werk. door hem opgezet, zonder ver~
traging voortgang vinden. Met lede ogen zagen wij hem vertrekken, want
hij had zich hier een groot aantal vrienden gemaakt. Zij zullen hun wer•
ken met Piet in dankbare herinnering houden.
Het terrein, dat Piet te bewerken had, was Enkhuizen, Andijk, Wervershoof, Medemblik en Hoorn, dus geheel West Friesland. Het is niet
mogelijk om ee.o volledig overzicht te geven van dt' betekenis, die Piet
Smit io de verzetsbeweging in onze streek heeft gehad, om te vertellen
van de verdienstelijke e.o moeiZame arbeid, die hij voor de onderduikers
verricht heeft, van de .gevaarlijkè en moeilijke haakjes, die gepleegd zijn
onder zijn leidin3.
Doordat ik een auto bezat kwam ik met hem in aanraking. Aanvankelijk
was hij zeer gesloten omtrent zijn werkkring. Nooit mocht ik weten,
waar hij naar toe ging. Op een bepaalde plaats moest ik stoppen e.n
dan ging hij verder zijn weg. Doch geleidelijk aan werd hij vertrouwelijker. Vaak moest ik hem brengen naar Alkmaar, waar besprekingen
plaats vonden met Frits Conijn of naar Wormerveer, Zaandam en Amsterdam.
Enige aardige voorvalletjes wil ik met nalaten aan U bekend te maken.
Op weg naar Wormerveer haalden wij even voor Krommenie een troep
moffen in. Bij de Limmerhoek was mijn claxon begonnen geluid te geven zonder dat ik er iets aan kon doen om hem af te zetten De officier
van de troep gelastte mij te stoppen.
Direct liet Piet de arm van Frits, welke laatste ook in de wagen zat, om
zijn schouders slaan, gaf hem zodoende rust om de indruk te wekken,
dat hij ziek was. Hoewel de officier gelastte de claxon af te zetten was
dit omnogelijk, daar het contact was afgebroken. Piet wist de aandacht
van de officier echter af te leiden, door te wijzen op de zieke vriend, die
voor een blindedarmoperatie zo spoedig mogelijk naar het ziekenhuis te
Zaandam moest worden overgebracht. We mochten doorrijden.
Zelf heb ik een lichaamsgebrek. zodat wanneer ik de auto bestuur,
mijn linkervoet in een hoedje vastzit op de frictie.
Op een avond moest ik Piet naar Alkmaar brengen. Onderweg werden
wij aangehouden door de landwacht. Piet zat rechts van mij. Een van
de landwachters gelastte mij uit te stappen. Ik verklaarde, dat dit niet
zo gauw .ging; bij moest mij nog helpen ook. Direct kwamen toen de
andere landwachters ook aanzetten en terwijl 4 van deze snaken met
hun geweer gericht op mij, ongeduldig stonden te wachten en toe te
zien. hoe ik het klaar speelde uit de auto te komen, slapte Piet aan de
rechterkant uit de auto met de tas onder zijn arm en liep rustig een
eindje door.
Ondanks hun 5 zaklantaarns hadden de sufferds niets gemerkt.
Nadat de heren mijn wagen op contrabande doorzocht en niets gevonden
hadden, mocht ik ve.rder rijden en haalde een eind verder Piet weer in
en wij vervolgden rustig onze weg.
Tot eind November 19·H ben ik Piet behulpzaam geweest, daarna vertrok hij naar Amsterdam. Enige keren heeft hij daar in moeilijkheden verkeerd, is enige tijd in een gevangenis opgesloten geweest. doch spoedig
weer vrijgelaten. Hierop vertrok hij naar Hengelo.
Eenmaal werd hij voor een opdracht ontzien, welke zeer gevaarlijk bleek
te zijn. Deze opdracht werd gegeven aan een gehuwde man.
Piet wilde dit niet hebben, en zeide, zich heel goed in staat te voelen
deze opdracht ait te voeren en dat hij, als vrijgezel. het beter kon doen,
dan iemand met ee.n gezin.
Dit is echter zijn laatste opdracht geworden. Hij was met enige andere
illegalen op de afgesproken plaats, toen het huis door de SD werd om•
singeld. Van vlucbten was geen sprake. Zij werden allen gearresteerd
en naar Zwolle overgebracht. Gelukkig schijnt hij niet mishandeld te
zijn. Nadat zij daar geruime tijd hadden gezeten, werden zij gelijk met
I 16 andere slachtoffers naar de Woestehoe-Ve overgebracht en als represaille-maatregel vóor de overval op Rauter gefusilleerd.
Piet Smit was als jongeman van 22 à 23 jaar als kantoorbediende aangewezen voor de arbeidsinzet in Duitsland te gaan werken.
Hij verkoos dat niet, dook onder en stelde zich in verbinding met de
ondergrondse beweging om zich voor de zaak van Nederland tot het
verzet op te wekken.
Hij was wars van alle demagogie en bezat buitengewone gaven een
ander te inspireren tot aanpakken en volhouden. Hij was niet lichtvaardig, maar bezat stalen zenuwen, een ongekende koelbloedigheid en was
bovendien zeer gevat. Zijn parool was: Ik heb niets te verliezen, maar
alles te winnen. Lukt het mij niet het einde te halen, dan heb ik het
mijne er toe bijgedragen. waarvan anderen profijt zullen hebben.
Voor het baanbrekerswerk, door hem· verricht. blijven wij steeds dankbaar.
P. RODENBURG.
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Het verzorgen en verspreiden van het B.B.C.
nieuws, het uitreiken van bonkaarten e.n andere valse papieren, het aangeven van
droppingterreinen in de sector Hoenderlo,
het in kaart brengen van Duitse stellingen en
geschutsopstellingen, het oversteken van
de Rijn in de herfst van 1944 om Duitse positles in de buurt van Elst op te nemen, het
medevervoere.n van Engelse parachutisten
naar een verzamelplaats om de Rijn over te
steken, het instrueren van de groep Hoenderlo in het gebruil van wapenen, het uitvinden van de "Eekhoornweg" (Duitse borden met Eekhoorn gemerkt), het verzorgen
en huisvesting verlenen in de nabijheid van
zijn domicilie van ettelijke geallieerde soldaten, ziehier een korte opsomming van
zijn veelzijdig werk:.

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

P

P. BLOM

~

Sjors

Gel,. 30 September 1912

S

Jors (Piet Blom), hondenfokker
uit Drachten, was een tijdlang leider van een der beide NoordDrentse KP's.
Hij was geti-ouwd e.o had drie kinderen:
Dit weerhield hem echter niet om zijn Ie- •
ven in te ze'tten voor Koningin en Vaderland.
Hij was een oprecht Christen, hoewel hij
daarmee nooit te koop liep. Bovendien had
hij alles voor een ander over. Niets was
hem te veel. Moest er het één of ander
gevaarlijk karweitje opgeknapt worden,
dan was het altijd Sjors. die voorop
ging, niet lettend op gevaar voor zijn
eigen leven.
Omstreeks midden November 1944 kreeg
hij tot taak om twee piloten naar Enge.land over te brengen. die uit een vliegtuig gesprongen waren, dat in de bos&en
achter Diever brandend was neergestort.
Hij begaf zich daartoe naar de Engels'llanplaat, een zandbank tussen de Friese
kust en Ameland. Hier zou een Engelse
boot komen om hen op te pikken. D!><>r
een samenloop van verschillende omstandigheden bleef deze boot echter uit en
kregen Sjors en de beide piloten, met
no.g iemand anders. die meegegaan was,
gebre.k aan voedsel. Het was mistig
weer en dus zeer gevaarlijk om de tocht
te ondernemen. Sjors bood vrijwillig aan
alleen naar de kust te gaan om voedsel
te halen. De anderen wilden hem eerst
niet laten gaan, doch het slot was, dat
Sjors er moederziel alleen op uit toog
om voedsel te balen.
Dit is zijn laatste tocht geweest. Onderweg geraakte hij in een geul en verdronk. Enkele dagen later spoelde zijn lijk
aan op het eiland Rottum. Men vond
een persoonsbewijs op hem, waarop
stond: Jan Dijkstra, controleur verzekeringsmaatschappij. Dit was zijn valse
P.B.
Een Duitse dokter verrichtte de lijkschouwing. Daarna werd hij door een
paar Duitse militairen begraven op het
strand. Ook een lid der Landwacht was
hierbij aanwezig.
In het voorjaar werd het lijk opgegraven
en overgebracht naar het kerkhof van
het eiland.
Na de bevrijding trokken enkele men.sen
er onmiddellijk op uit om te zien of ze
nog een sp00r konden vinden, dat leiden zou naar de plaats, waar Sjors ~ebleven was, want na zijn vermissing had
men nooit meer iets van hem gehoord.
Al heel spoedig werd ontdekt. dat er op
Rottum iemand begraven lag, wiens signalement volledig overeenl..-wam met dat
van Sjors.
Een verhoor van de landwachter. die
erbij geweest was en die inmiddels in
Delfzijl gearresteerd was, verschafte volledige zekerheid.
Zodoende kon nagegaan worden hoe
Sjors om het leven was gekomen.

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

JELLE.

(KP Noord-Drenthe).

1
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O.ou Kamer•deo la Indië,

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

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

•

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

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

•

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

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

•

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

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

Verzetstentoonstellingen

GELDERLAND
Van 19 Juli af is in Arnhem een Verzetsten t oonstelling gehouden, welke als basis zal dienen
voor meer dere t entoonstellingen in Gelderland.
N a Ar nhem komen Apeldoorn en Nijmegen aan
de beurt.
Wie meent, dat er voor dergelijke ten toonstellingen geen belangstelling meer bestaat zal door
h et resultaat van Arnhem zeker tot andere gedachten zijn gekomen. H et bezoek h eeft de verw a ch tingen verre overtroff en en men h eeft uiteindelijk t ot een verlenging van de t entoonstelling moeten besluiten.
Nu was de plaats van deze tentoonstelling buit engewoon g oed gekozen, n.l. h et gebouw van
de H.B.S. a an h et Willemsplein, in het h art van
Arnhem, waar in de vacantiemaanden d uizen den
vacantiegangers v oorbijgaan. Men had het voort errein met vlaggen en een keurige bloemenbeplanting versierd, terwijl ook aan de aesthetisch e
verzorging van de expositie alle aandacht was
besteed .
D e en tree m aakte' men door een zeer natuur -

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

!?

WELKE TOE STA NDEN H E'.Ell,SEN

IN INDIE'.l

Hierover hebben we lo de- pers ai vtel kunnen lezen, maar wJJ
kunnen niet nalaten hitr enige uittrtksels uit brieven te geven,
geschuven door oud-compagniesledttl. welke teven.s die geest
typeren, welke momen teel daar onder on:.e uoepen heerst,
Wij luen dan in een btief van Sergt, K . ). Tronnen • O,JJl,:
,.George van Oord eo 1k zstttn momt.nteel in Belawan. _H,~r
15 tot nog toe .aflos rustig. Nog geen aanval gehad. Of dit to
•al blijven. ik kan het niet \'Utellen. Je kunt die ga,ten geen
:,genblik \'trtrouwe.n . Zo :iin =e gezond en zo hebbco =e het
weer op hun heupen . Or T.R I. schijnt nogal kalm te >ijn en
sc:bijnt , tenminste: op papfcr) aan- de bevelen van Soekarno en
S;abrir gehoor te geve.n. Maar dan :iJn hier op ~umatra de
Hi,boellab en de Bantt:D Httam. dit \'Olkom~n lot staan van
e.nig ge:ag. Dit zijn beodes. dit niet ondtt contröle. zijn vaa
het Indonesische Ge:ag. \Vat is dat voor een gezag? Ze kun•
n<n n,et eens de orde handhaven. Wij hebben ook op Java
ge:eten. On2e laatste plaats was Tjlkidang. Toen wij In drze
plaats kwamen was tr bjjna geen bevolking. m.a.w. dt kam"
pongs waren uitgtstorvtn. omdat de meosto . last had_d~n van
rampokker,. Door de intense patrouHles en diverse ac,te s wcr·
den die tampokkers ve:rdrevtn, het .n sultaat was. dat ~e. kam·
pongs e.n dessa · s weer bewoond wcrdtn e:n de s3wah s Wt't:t
be.werkt, de mensen konden weer rustig werken. Ze waren
:e:Hs al :o vtr, dat :e ztlf nacht-patrouilfe's giogt:n lopen en
als ! t onraad btmt.rktt.n. ons dadelijk kwaoie:n waarschuwen .

getrouwe ruïne, waaruit de stens dreigend te
voorschijn kwamen.
Uiteraard kon deze tentoonstelilng weinig nieuws
meer brengen op het gebied van het verzet, doch
de wijze waarop het geschiedde verdient alle lof.
Tot nu toe n og niet tentoongesteld was h~t
stempel -ar chief van de F.C. der L .O. D it
archief, keurig gerangsclfikt in een daartoe speciaal vervaardigde houten koffer, welke h et onmiddellijk verdwijnen bij onraad mogelijk maak•
te, was op deze tentoonstelling te bewon deren.
Zeer interessant waren verder de maquettes,
voorstellende de in Nederland gepleegde kraken
en de strijd om Arnhem, welke door middel van
lichtjes voor ieder te volgen waren.
Veel belangstelling was er vanzelfsprekend voor
de maquette van h et H uis van B ewaring, welk e
duidelijk aangaf, welke weg de overvallers bij
hun laatste geluk te poging volgden. D e stand
van " De Zwerver", waa r men de n ummer s met
h et verha al van de overvallen op de Koepel en
h et Huis van Bewaring kon kop en, trok vanzelfsprek end zeer veel belangstelling.
De tent oonst elling was georganiseerd door de
Afdeling Arnhem van de Sticht ing 1 940-'45 en
de opbrengst k omt geh eel ten goede van de
Stichting.

ADVE RTE NTI E- RUBRIEK
DI VERSEN
W ij zoeken in Amsterdam voor
,ichte administratieve werkzaam1eden, bediening telefoon enz.
KANTOORMEISJE.
Brieven onder Nr. 334 bur. van
iit blad.
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851 Gijsbertus Jager, geb. 22 Januari 1926 te Ede. Op Zon•
dag 17 Sept. 19-44 aange•
sloten bij de landingstroepen
te Oosterbeek, de eerste vier
dagen nog contact met hem
,gehad. Was vermoedelijk in
uniform. en was de derde
dag Jicht gewond aan been.
Nadien mist men dk spoor.
Na de bevrijding zijn per•
soonsbewijs gevondP.n in het
huis bij de politie te
Schaasbergen. Inlichtingen
gaarne aan J. Jager, Lindenlaan 20, Ede, Telef.
8116.
852 Adrianes Oudkerk. geb. te Landsmeer, 11 Januari
1888, eierenhandelaar, wonende en gearr. te Epe.
E ind Januari o f begin Februari 1945 van Oraniënburg op transport met onbekende bestemming, mogelijk N euengamme, of richting Hamburg. Kan
iemand iets verklaren omtrent zijn overlijden of
omtrent feiten betreffende zijn vermoedelijk overlijden? Inlichtingen .gaarne aan Mr. K. R. Beks,
Insulindelaan 19, Hilversum, Tel. 67-44.

*
Op het bureau van ons blad kunnen enige

wordt
de meeste
aandacht
besteed aan
Uw drukwerk 1

BAKKERIJ VAN EDE, RODEZAND C 194, OUDEWATER.

De: mensen .kwamen weer bij oo.s om. medische b~ba.odeling,
Toen we uit Tjik1dang we.ggingtn stonden :e ons aan de w~g
toe tt- wu1veo. Ik wil c.r verder niet ovet uitwtfdtn. alleen wfl
Ik nog vttt<llen. dot wij het vaal< ovtr Tjikidang hebben eit
ona dan afvragen . boe zal de bevolking het mak,n. Door de
wapenstilstand, want dlt is er. te.nminstc op papier. mochten
we geen patrou,lles mter Jopt11 dan 2 K.M. buiten on:t puf...
lijo. Zodoende hadden de randgebieden wou 1.., van rampokkers en trok de ""bevolktng weer weg en :o ging je. werk weer
teniet. En met zo'n ge~ag wil onze te.geeri.og onderbandtl t'n. fk
behoef :eker nie.t tt vertellen. dat ik. geen voor.stander van
Chtriboo ben."
To, :over de1e beid, gedateerd 23 Dcc. l!!i6.
Uit het dagbroek van Sergt. Maj. D. A. Otte citeren w<:
"Zaterdag 7 Juni J9i7. Ik :.ag een trein ttid evacut's u.tt
OjokJa aankomen. Ee..o droevig ge:.icbt. Blan..ltt: m brume vrou.•
wtn met .kindere-a en op het station faroihe. die kwam kijken
of er mis.schie.n vtrwanten bij WMt.n. lk sprak ttn Rotterdam ...
me,. dfe .inds de bevcijding op :ijn vrouw wacht en steeds bij
leder transport komt kijken of :• er bij Is. Hij w«t ecbrer
niet of :e nog Jedt. Zo nu en dan wordt er een groep losgt•
laten. maar et moeten volgens on::e :egsman nog duitenden in.
de. kampen zitten ergens ln htt binntnland, en de vraag is
alleen: .. Hoe lang moet dit oog duren?" Overal willen de
Jongens er Op lo,. :todat er nu etn.s ee-n eind nan :at komen.
Dinsdag 10 Juni 1917. Zoal• ik reeds errder ,chrerf had onu
èomp. het telegraafkantoor en station van Mr. Cornelis br:et,
overgenomen van de T4R.l. daar dut bevree.sd waren vooc
een overval van de Soendanuen en dit :ijn ook onzt vrienden, dit tchter rutie bebben mrt do T.R.l. Dit schijnt wel d~
groot.stt. motflijkbtid hier te :ijn, om orde in de chaos te scheppen. Het toeval wilde nu. dat vandaag Hatta met de trein
zou komen en natuurlijk waren :ijn a.aobangecs aanwezig, Het
leek precfu een N.S.B.-v.rtonlog ln beat Neduland. Op h,t
perron waren goed geklede inlanders aanwe1ig. dit dure auto·,
be:itten t:D welke op het stationsplein stonden geparkeerd. Tot.n
de trein aankwam hadden :ij veel weg van betaa.lde "Mt:t•
deka" (Vriiht1d) toepers. Toen Hatta op het station op een
•tod klom. heten tij tich ook llink horrn. Buiten op het
statlonspltin ,tonden de mindue goden, die e.cbter lang niet zo
enthousiast waren. Hij hield etn redevoering. waar ik niltuur"
hjk ntets van verstond. maar als het woord Repoe.bliek of In·
done1ia klonk t-n dat gebeurde nogal eens. dolo h~e.lt he.t Vl"el
op de. TJuga.rte.n In Btrlijn 19+2. lri de krant stond, dat bet
niet Ologelijk was de orde te handba•,en met ons detac,bcmcnt.
D , waarheid Is echte,, dat wij volg<ns opdracht geen v inger
he bben uitges token om de o pdring erige menigte. die dat o p·
drlngen de:.monsrtatief cfe:ed. teg en te houden e-n wi; ons alleea
maar met het afzetten dtt perrons be-moeiden. Wij lieten Hatta.
aan :iJn eigen orde.bewaarders over. die t.cbtrr :.elf even bard
meed:-onge.n.
Als tegenstelling kwam er op een bepaald moment tegen e.en
paal, waar ik vlak bijstond~ een klein meisje z.iten met tt.ll
tro• b•nanen In baar hand. Toen Ik goed ke<k :>9 Ik. da,
zij hoge koorts had. Hot: dat kind hiertussen vttui1d ra:skte-.
is mij t~n raad.stl. Ik ging naar haat toe en vroeg wat :iJ bad.
Zi1 antwoordde: •. Ding in" (koud ). terwijl >ij over het gehele
lichaam transpireerde, Ik I heb haar toen In on:< wacht ge·
bracht en toen kwam uit. dat :ij van verre lwaas om een paar
pisangs te verkopen. Zij ligt nu In het :iekrnhuls onder gorde
ver:orging \'an Hollandse doktoren tn :u..sters.
Die goeie Rtpoebliek lndone:la toch!"

A.du1ini.~tratieve krachten
worden geplaatst.
Sollicitanten moeten in-of in de directe
omgeving van Amsterdam wonen.
Sollicitaties met uitvoerige geg evens over
opleiding en werkkring te richten aan:

C.V. DRUKKER~
~
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N
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GEWAPEN

VERZET

01der de titel "Het gewapend verzet. Wai
moeite waard?"" publiceerde het bekende
"Op den Uitkijk'' een artikel van kapitein
dell Hart, die in Engeland als de meest gezag
militaire commentator geldt.
Het artikel. doch meer nog de titel. waar nder het
werd geschreven, is te agressief om er zoni:ler meer
aan voorbij te gaan.
De gestelde vraag eist een duidelijk
Wij willen het geven.
Kapitein Liddell Hart schrijft o.m.:
"Was dit (schrijver doelt op het aan
actief, gewapend verzet van Engeland t) - op
de lange duur - een verstandige politiek wanneer
men tenminste niet alleen op het winne van de
oorlog bedacht was, maar ook op het verzekeren van de vrede na de eindoverwinnini? Woog
de bijdrage van het verzet tot de eindov winning
op tegen de wanorde, die het verz.-:t a · erfenis
achter liet? Dit mogen verbijsterende vra11en schijnen. Maar zij worden dwingend door he feit, dat
hlijkPns vPle bewijzen de grondslaye,1 van do?
vrede worden ondermijnd door een gees van geweldpleging, die in vele landen heerst:·
"De materiële schade, die de .guerillast
reet en via represailles indirect - vero
bracht veel ellende over hun eigeu Jandg
was uiteindelijk een handicap bij de n oorlogse
opbouw. Maar de ernstigste en langst durc1t1dc handicap van aJles was van morele aard.
pende verzetsbeweging trok veel "rolt~
aan. Zij gaf hun een vrijbrief om om.ie
mantel der vaderlandsliefde hun misdade
loop te laten en hun wrokgevoelens uit
- aldus nieuwe stof leverend voor Dr.
historische opmerking, dat "patriottisme de laatste toevlucht voor een schurk is". Nog fger was
het morele effect op de jongere generati , in haar
geheel. Het leerde haar het gezag te tro eren en
de voorschriften der burgerlijke moraal m de vve
ten te treden in de strijd tegen de bezet ngstroepen. Dit liet een minachting voor wet en orde na,
die onvermijdelijk voortduurde nadat de I dringcrs
weer waren vertrokken." (Cursivering van ondergetekende).
Tenslotte nog één citaat:
"Deze laatste verzetsvorm (de auteu bedoelt
het passieve verzet) zoals toegepast
De1,~marken, Noorwegen en Nederland bi kt meer
en meer van onweerlegbare waarde
terwijl
eveneens steeds duidelijker wordt, hoe e Duitsers er onmogelijk raad mee wisten."
Tot zover kapitein Liddell Hart.
Toen de vraag of het gewapend verzet
moeite
waard was geweest zich aan ons opdrong konden
wij aanvankelijk een gevoel van opkomend verontwaardiging niet onderdrukken. Alleen al de
voldoende om een oud-KP'er kregel te ma
Verdraaid, al was het .gewapend verzet ook
onLmJ
niet de moeite waard geweest (maar dat
en al waren er helemaal geen aanwijsbare sultaten
(maar die zijn er wel). dan nog zou de m ite niet
vergeefs zijn geweest.
De waarde van het verzet meet men toch et in de
eerste plaats af naar het materiële nut. dat het opleverde?
Indertijd lag er een zeer princjpiële plicht t t verzet.
En al degenen, die van deze plicht waren
ordrongen hebben zich niet in de eerste plaats af evraagd
of het werk wel nuttig zou zijn, maar veel eer, wat
het geweten hun in deze voorschreef.
'n leder, die zo het verzet inging, aldus vol , ende de
stem van het geweten, kon de uitkomsten rus ·,g onder
ogen zien, de moeite waard of niet.
Wij kunnen ons voorstellen, dat vele lezer op dezelfde wijze hebben gereageerd.

Wij kunnen ons ook voorstellen, dat er lezers waren,
die gnuivend hebben geschamperd: Zie je nou wel
......dfe Engelse kapitein vindt het ook niet de moei lil
waard.
Zowel de eersten als de laatsten reageerden te vlug.
Want niet de vraag of het verzet de moeite Wilard
is geweest stelde kapitein Liddell Hart disputabel
( hetgeen de titel zou doen veronderstellen) maar de
vraag of de voordelen van het gewapend verzet {en
die erkent hij uitdrukkelijk) wel opwogen tegen de
morele nadelen achteraf (en dan nog speciaal met
betrekking tot het Franse verzet).
Daarop liet hij een zeer beslist neen horen en o.i.
niet geheel ten onrechte.
Maar dat is iets geheel anders dan het neen op de ·
titelvraag van "Op den Uitkijk", Want die vraag
boven het artikel van Liddell Hart Is zeer misleidend.
Die vraag is, in het algemeen gesteld, absurd.
Het is dan ook niet daarop, dat wij nader willen Ingaan.
Wel willen wij de mening ..,<lil de kapitein. als zou
gewapend verzet noodwendig tot grote morele nadelen voor een volk moeten leiden, aan een nadere
beschouwing onderwerpen.
Tot staving van zijn bewering wijst hij dan op de
moeiten en zorgen, waarmee o.m. een land als Frankrijk heeft moeten worstelen - en nog worstelt tegen het revolutionnaire element lo de verzetsbeweging. Voorzover het Frankrijk betreft, kunnen wij
dit bewijs aanvaarden. Daar is inderdaad min of
meer sprake van een volkomen gezagsnegatie. Maar
het tegendeel van Liddell Hart's beweriug zouden
wij kunnen bewijzen door hem een blak op Nederland te doen slaan.
In geen enkel land heeft zich de Jllegaliteit zo gedisciplineerd gedragen, als ten onzent. De enkele
derailleringsgevallen, die in ons land voorkwamen,
1
bevestigen deze regel.
Die discipline was maar geen toevalligheid.
Ook niet enkel een verschil in nacion;, , :c1rakter tussen_ Nederland en een land als Frankrijk.
De oorzaak lag dieper.
Die oorzaak lag in het verzetsmotief.
Nederland is een christelijk land.
De algemeen christelijke normen doen voor het grootste deel van ons volk nog steeds opgeld.
Toen een aantal Nederlanders In de Joop van de bezettingsjaren tot verzet kwam, bleken zij voor het
merendeel (vooral in het begin) uit christelijke kringen te komen.
Hoewel het meestal een complex van motieven was,
d3t iemand tot het verzet bewoog, WOOIJ bij velen
toch het religieuze motief het zwaarst. En iemand,
die zich door zijn .geweten gedrongen voelt tot verzet tegen de barbaarse geest van het nationaal socialisme is niet revolutionoair. Zo iemand zal bet
verzet als een bittere noodzaak zien en hij zal dat
verzet afleggen, zodra hij zich weer weet gesteld
onder een gezag, van God verordineerd.
Met zulke verzetters behoeft een land niet bevreesd
le zijn voor de morele nadelige gevolgen van hun
verzet, zelfs niet wanneer dat verzet met cle wapens
in de vuist heeft plaats gevonden.
Jntegendeel, van zulke verzetters kan een land, zien
bevindende in de chaotische na-oorlogse tijd, niet
dan profijt hebben. Zij hebben getoond, hoe moeilijk
dat ook dikwijls viel, het werkelijke gezag t.? willen
eerbiedigen.
Anders lagen de verhoudingen in Frankrijk ech'ter.
Voor zover de godsdienst daar een rol speelde, beperkte zich dit in hoofdzaak tot de binnenkamers. Op
het politieke terrein waren de christelijke beginselen
krachteloos geworden, althans de Juiste opvattingen
betreffende gezagsverhoudingen waren teloor gegaan.
Waar men het gezag van God over de mens oot-

kent, moet noodzakelijk een gezag van mens over
mens worden geschapen en dat leidt óf tot dictatuur
óf tot revolutie.
Waarom zou de ene mens het gezag van de andere
moeten erkennen als het niet zijn oorsprong vindt in
de goddelijke souvereiniteit over alle kringen van
het menselijk leven?
Waarom ook zou de Franse maquis niet het opgeworpen gezag, zo nodig met het pistool in de vuist,
het recht van dat gezag betwisten?
Als de overheid niet meer wordt erkend als dienaresse Gods, waarom zou men dan niet het recht van
de sterkste in .gaan voeren?
Zodra deze vragen worden gesteld, ligt de weg naar
de revolutie geplaveid.
Zie naar Frankrijk, zie naar Griekenland, zie naar
andere landen waar het communisme knaagt aan de
wortel van het gezag.
Stellen wij nu nog eens de vraag of het gewapend
verzet noodzakelijk moet leiden tot wanorde en gezagsnegatie, dan kunnen wij, in het licht van het
bovenstaande, zonder enige twijfel zeggen: Neen en
nog eens neen!
Het ligt er maar aan of het verzet zijn oorsprong
heeft gehad in de haat of in het naar gerechtigheid
hakende geweten.
Overigens ontkennen wij niet, dat de gewapende verzetsbeweging ook in ons land "rotte appelen" in de
mand heeft gehad. Doch zij bleven uitzonderingen.
Wi:I maakten zij in sommige gevallen helaas het
"gave fruit te schaad". Ook ontkennen wij niet. ddt
sommige bonafide verzetsmensen de k0er,; zijn kwijt
geraakt.
Maar het zijn slechts enkelingen.
De stelling: .. gewapend verzet kweekt misdadigers",
moeten wij in haar algemeenheid uitgesproken, ten
stelligste afwijzen.
Dit werd reeds gemotiveerd.
Overigens achten wij dergelijke uitspraken op• zijn
minst verderfelijk.
Het grote publiek is er maar al te zeer belust op.
Vormen ze geen pracht dekking voor hun slaf,rc houding in de bezettingstijd?
Men juicht, telkens wanneer de couranten komen met
berichten over arrestaties van of aantijgingen jegens
oud-verzetsmensen en men diskwalificeert het gehele
verzet op grond van één zo'n bericht.
In dit verband willen wij niet 11.tlaten de houding te
gispen van sommige dagbladen, die zich niet ontzien om dergelijke berichten, voorzien van tendentieuze koppen en van een opmaak als betrof het een
mededeling van wereldbelang, te publiceren.
Wij wensen werkelijk geen doofpotjournalistiek, maar
waarom die reclame?
Dat zelfs uit de illegaliteit voortgekomen bladen, die
de pretentie voeren het parool voor deze trjCJ .an te
geven, daaraan meedoen· ten gerieve van het op sensatie beluste publiek, is des te droeviger.
Deze dagbladen, die hun ontstaan hebben te danken
aan de illegaliteit. geven diezelfde illegaliteit een trap
na door dat soort berichtgeving.
Geen enkel belang is er mee gediend, tenzij het eigen.
Voor de rest stuwt het maar wind In de zeilen van
hen, die elke gelegenheid gretig aangrijpen om met
modder te gooien naar het blazoen der illegaliteit.
Zulke berichten geven maar voedsel aan twijfelachtige
vragen, als in "Op den Uitkijk"' gesteld,
Beter dan vragen als: .,Was het gewapend verzet de
moeite waard?", kan de vraag gesteld worden: .,Was
Nederland het verzet, was Nederland zoveel offers
waard?"
En als wij dan om ons heen zien en moeten constateren, dat de grote massa nog geen grein begrip blijkt
te hebben voor het beginsel, dat de illegaliteit tot haar
daden heeft bewogen, dan kan het antwoord niet onverdeeld gunstig luiden.
Ja, wanorde en decadentie woekeren inderdaad ook
in het na-oorlogse Nederland, kapitein Liddell Hart,
al is het dan ook niet in die mate als in sommige
andere landen. Maar, kapitein, dat dit zo is, is niet
dank zij de illegdliteit, maar ondanks die illegaliteit.
Sterker nog, ware er geen illegaliteit geweest, in staat
om een dam op te werpen tegen het naar "bijltjesdag"
verlangende volk, de wanorde en de chaos z~u ongekende triumfen hebben gevierd.
Dit is ons antwoord op de vragen van "Op den U it~
kij k" en van kapitein Liddell Hart.
TOON.

BET BELLEND VLAI{
0

NS volk heeft in de laatste maand enkele
voor de toekomst van ons volk zeer ingrijpende beslissingen van de regering
moeten verwerken.
De eerste was het initiatief tot een politionele
actie in Indië. De tweede was het stopzetten dier
actie op aandringen van de Veiligheidsraad.
Deze laatste gebeurtenis heeft velen een gevoel
van opluchting gegeven. Anderen hebben dat
besluit van onze regering met veel aarzeling
ontvangen. Ze wisten met, wat ze ervan zeggen
moesten. Ze wisten niet, wat er achter zat. Dat
weet ik ook niet. Er is ongetwijfeld veel besproken tussen de diplomaten en de toekomst zal
moeten leren, wat er uit de bus komt.
Toch IS niet alles in dit opzicht onzèker, want
de werkelijkheid laat zîch ook door diplomaten
niet geheel dwingen.
Er zijn enkele dingen met vrij grote zekerheid
vast te stellen. Men meent, dat Nederland door
dit gebaar veel goodwill in de wereld zal winnen.
Dat betwijfel ik, althans voor de lange duur, ten
sterkste. Toen we binnen de demarcatielijnen
zaten, was Nederland de in de hoek gedrukte
partij, die bovendien een grote lankmoedigheid
aan de dag legde. Nu is dat veranderd. De republiek is thans in de dwangpositie geraakt en de
wereld zal het ons aanrekenen, dat er honger in
de republiek is, en dat de republiek zich verweert als een kat, die in het nauw zit en schiet
als een desperado. Aan het zedelijk motief, dat
wij in de republiek orde en rust herstellen moeten, omdat de republiek er niet toe in staat is,
wordt thans in de ogen der wereld de grond
ontnomen, omdat men zal zeggen: Dat is de
schuld van Nederland.
Natuurlijk is ons motief nog even juist als voorheen, maar de kleur, die we eraan konden geven, is weggevallen. Men verlieze dat niet uit
het oog bij de beoordeling van de toestand.
Ik vrees, dat, alweer voor de lange duur, Nederland in bijna ieder opzicht, door de gebeurtenissen van de laatste weken een zware nederlaag
geleden heeft; dat onze situatie thans in wezen
slechter is, dan toen we binnen de demarcatielijnen waren. En dat is de erfenis van het halve
werk.
Men vergisse zich in dat opzicht vooral niet. De
eerste zware nederlaag leden wij in de Veiligheidsraad. Wie daar nog aan twijfelt moet bedenken, dat de staten, die begrip voor onze toest~d hebben (Amerika heeft dat zeer beslist
niet), niet gestemd hebben vóór de resolutie. Dat
zijn België, Frankrijk en Engeland.
Nu blijkt pas hoe slecht onze voorlichting geweest is.
De regering heeft in haar reactie op deze resolutie van haar welwillendheid willen doen blijken
en van haar wil om de vrede te dienen. En nu
vrees ik in alle ernst, dat dit besluit een zware
slag voor ons zal betekenen, dat we daardoor
in ons land een zeer moeilijke tijd tegemoet zullen gaan, zelfs nu de regering duidelijk heeft doen
horen, dat zij niet met zich zal laten sollen door
de republiek, en dat zij niet alles accepteert van
de Veiligheidsraad.
Toc_h zijn de consequenties van dit alles voor
ons niet beslissend, want 't gaat in de wereld
niet om ons land en zijn welvaart, en als de vrede
ermee gediend is, dan moet Nederland daarvoor
desnoods bloeden.
Maar zo ligt de zaak niet. De vrede wordt door
dit besluit juist op het spel gezet. Want de
situatie in Indonesië was in deze jaren gevaarlijker voor de vrede, dan eèn snel en krachtig
optreden. Dat kwam, omdat er geen recht was
in Indonesië, en waar geen recht is, is de vrede in
gevaar.
De vrede was niet in gevaar door de actie van
Nederland, maar door de onverantwoordelijke
activiteit van de republikeinse leiders en hun
troepen. En dat gaat thans door.
Zo is door dit besluit van de Veiligheidsraad en
door dat van de regering de vrede ernstiger bedreigd, dan door het afmaken van noodzakelijk
werk het geval geweest was.
Wat thans gebeurt, is een nederlaag voor Nederland en voor Indonesië. Nog eens, indien de
regering het op 20 Juli om allerlei redenen noodzakelijk achtte in te grijpen in de wanordelijkheden van de republiek, dan was er begin Augustus geen reden om dit te stoppen, terwijl de
toestand nog met opgeklaard was. Geen enkele
reden had ons van de weg van onze plicht mogen

afbrengen, noch de macht van de Veiligheidsraad, noch de boycot en de stakingsdreiging,
waar de communisten in wroeten.
Nederland en Indonesië zijn op een hellend vlak
gekomen en de communisten smeren er groene
zeep op.
Waarom heeft de regering de consequentie niet
getrokken uit haar commentaar op het besluit
van de Veiligheidsraad? Waarom heeft ze, als ze
meent, dat deze raad geen recht heeft zich te
mengen in een interne aangelegenheid van Nederland, niet gezegd, dat Nederland zich verplicht voelde Indonesië te bevrijden uit de wantoestanden daar, en dat de regering daar zelf
de verantwoordelijkheid voor draagt en zelf besluit, wanneer de actie geëindigd zal worden?
Ze had toch kunnen volstaan met een commissie van de raad uit te nodigen naar Indië te
komen, om zich door de feiten te laten overtuigen? De feilen spreken immers? Als 't niet
zo zou zijn, dan is onze actie een misdaad geweest.
De Nederlandse regering heeft de leiding uit
handen gegeven; dat zal de praktijk in de komende weken leren.
Maar niet alleen de volken van ons gemenebest
zijn in een zeer ernstige, labiele, oncontröleerbare
en uitputtende toestand gebracht; niet alleen
Nederland en Indonesië zijn op een hellend vlak
geraakt; ook de UNO is op de glijbaan gekomen met haar besluit. ·
Zonder grond in het handvest zal er thans met
een beroep op dit besluit een resolutie opgesteld
kunnen worden over de interne zaken van iedere
souvereine staat, als zo'n staat de orde in eigen
gebied politioneel wil herstellen. En als de communisten in een staat, waar ze de kans schoon
zien, hun spel beginnen, dan kunnen ze zich tegelijkertijd in de UNO beroepen op de rechten van
'hun politieke minderheid. Er is nog meer. De
Nederlandse actie is bestreden met een boycot
in vele landen en havens. Dat gaat door. Een
golf van agitatie zal zich in de toekomst tegen
Nederland keren, niet, omdat er een politionele
actie in Indië is, maar om 't simpele feit, dat we
daar zijn. En de grond daarvoor ligt in het besluit van de Veiligheidsraad. Want dat besluit
zegt niet met zoveel woorden, maar suggereert
toch wel, dat Nederland geen recht' heeft in Indië op te treden. Als men niet op mag treden,
dan mag men ook slechts op verzoek aanwezig
zijn. Dat is de conclusie.
Welnu, zolang Nederland daar in Indië met troepen is, zal de boycot het werk van de UNO wel
overnemen, en zal men ons blijven intimideren
met boycot, internationale brigades en stakingsdreiging, op grond van de z.g. veroordeling van
de Veiligheidsraad. En men zal dat in ieder ander geval gaan doen, waarin de UNO "toevallig"
vergeet een besluit te nemen en wel, op grond van
dit besluit.
Er is een combine geweest tussen de VeUigheidsraad en de boycot. De Veiligheidsraad, die zijn
resolutie niet op het handvest durfde funderen,
omdat de republiek geen staat is, en de boycot,
die slechts een wettig middel is in handen der
verenigde naties en die in dit geval een machtsmiddel was in handen der communisten.
Daar moet Rusland zich wel bij gevoeld hebben.
Het rechtsinstituut, de UNO, heeft stilzwijgend
het machtsmiddel van de vakverbonden als partner erkend, omdat de Veiligheidsraad geen afkeuring over de boycot liet horen. En \Vaarom
zou dat een volgend maal niet weer gebeuren?
Ja, waarom zou de van de UNO onafhankelijke,
maar thans gesanctionneerde, politieke boycot
van de arbeidersklasse, die Rusland volgt, op
een goeie dag niet eens het werk alleen doen?
In ieder geval kan de boycot voortaan altijd als
gangmaker dienen. Dit werpt geen blaam op de
democratische arbeiders en hun verbonden; wat
hier gebeurd is, ook als deze laatsten meegesleurd werden, was het pokerspel der communisten.
De beproevingen, die in ons land voor de deur
staan, zijn een spiegel van wat te gebeuren staat
in de wereld. (Ik bedoel de wereld buiten het
gordijn. Daarachter is het volm{l.akt rustig.)
H et zal steeds scherper afgetekenl:l gaan om
de strijd tussen het recht en de machtsmiddelen
zonder rechtsgrond en iedere capitulatie van het
recht, ieder zwichten voor machtsmiddelen, is
een winstpunt voor R usland. Zo waren er minstens twee in J uli.
H. v. R.
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Lewis,
werktuig

militant
gevonden

he:ktlaar van proFcssic, heeft
orn iiJn favoriete haatobje:ct -

e:cn
de

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

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

•
Djt ttleyrnm bad toen al 0;1~tr dan 2i uut in Batavia gele.gen.

Dr. Van Mook bad bet onmiddellijk aan Dr. Gani lat~• overhandigen bij diens Invrijheidstelling en het aanbod gf.daan het
naar Ojokja door te zenden. De. Gani bad van dit aanbod niet
direct gebruik

willtn

makttn.

dat hij nog ovtrwoog. of hij

In

••o

een

Lrnuview verklaarde bjj.

andcct mogendb<id, b.v. Enge·

land of Australié .. zou verzoek.en het telegrnm naai OJo'kJa te

:toden.

(,.De Volkskrant").
Is er onder onze lezeressen misschien nog een koerierster die dit karweitje voor hem wil opknappen?

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

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

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

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

•

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

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

•

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

(,.News Chronicle").
Als wij hond waren zouden we geen neger als baas
willen heben. En hadden we er wêl, dan zouden we
liever clandestie.n begrave.n worden.
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HET GEDENKBOEK
In dit artikel is de vraag aan de orde, waarom

wij ons zoveel moeite geven om een gedenkboek over het verzet te schrijven.
Is het om een simpele opsomming van de
feiten en gebeurtenissen te geven? Dat zou
een interessant boek kunnen worden en met
name de jeugd zou ervan genieten. Onze zonen zouden het in hun rovershol lezen om er
zich door te laten inspireren tot een KP-stunt
in de tuin van de buurman, juist zoals wij
indertijd uit Dik Trom leerden, dat een jongen, die op zijn eer gesteld was, appels moest
stelen.
Men begrijpt wel, dat een simpele opsomming
van de gebeurtenissen uit het verzet de bedoeling van ons boek niet kan zijn. Het gaat
om de vraag, wat er achter zat, waarom dat
verzet er was.
Maar nu mag ons dat er omgekeerd niet toe
leiden ons boek vol te schrijven met beschouwingen en bespiegelingen over het verzet.
Als het boek goed zal zijn, dan zal uit de concrete historie van het verzet, uit de beschrijving van de feiten moeten.oplichten, wat het
motief en de zin van het verzet was. En als
dat gelukt, dan zal er verband komen tussen
de verzetsdaden, dan zal achter het feit de
levende mens komen staan, de Nederlandse
burger met Zijn idealen en beginselen, dan zal
uit zijn daden blijken, waarom hij zich verzette.
Zat er inderdaad iets achter? Ik meen, dat
één van de hoogtepunten uit de film "De Roode
Aarde" is, dat een der spelers op de vraag,
waarom hij zich verzet, antwoordt, dat hij
het deed, omdat hij zich zou schamen, als hij
het niet gedaan had.
Dat betekent in het Nederlands vertaald, dat
hij niet wist, waarom hij zich verzette. Het
geheimzinnige antwoord van de Deense film,
waarvan zovelen ook m Nederland verrukt
zijn, is in feite een verlegenheidsuitdrukking.
En de achtergrond daarvan is, dat men niet
weet, waarom men zich verzette, omdat men
niet weet, wáárom men leeft.
Welnu, wij willen in ons boek laten zien,
dat het in de LO en de LKP geen levende
vraagtekens waren, die zich verzet hebben;
dat het mensen waren, die intuitief wisten,
waarvoor ze leefden en daarom wisten, wat
hun verzet inhield.
Intussen moeten we er ook voor waken, dat
we niet in een ander uiterste vervallen en het
gehele verzet onder één schone formule brengen. Het leven is te rijk geschakeerd om in
een enkele formule verwerkt te worden. Als
we denken aan motieven van het verzet, aan
aanleidingen tot verzet, aan omstandigheden,
waaronder men leefde, toen de eerste stap op
de weg _naar het verzet geplaatst werd, dan
tuimelen de gedachten over elkaar, dan schijnt
er wel nergens houvast te zijn om iets neer
te schrijven.
En toch moeten we eraan geloven, als we
ons boek willen schrijven. Als we uit het verzet zelf de zin van het verzet willen leren,
dan is er geen ontkomen aan, dan moeten we
nagaan wat er gebeurde.
Welnu, de Duitsers kwamen in ons land en
wij verloren onze nationale zelfstandigheid.
Daarbij bleef het niet. Onze parlementaire
rechten werden ons ontnomen; de democratie
kon niet meer functionneren. Ook daarbij bleef
het niet. De noodzakelijke consequentie was
het verbod van de politieke vorming in de
partijen, het verbod van vergaderingen, de
ontrechting van verenigingen, de kneveling
van de pers en de radio.
Parallel daarmee verloopt de maatschappelijke
vrijheidsroof op het terrein van het bedrijfsleven. FJl.brieken worden ingeschakeld door
de Duitsers en arbeiders worden gedeporteerd.
Daarmee is de vijand ook reeds de aanval op
één der laatste bolwerken van ons bestaan
begonnen.
Het gezin wordt aangetast.
Dat geschiedde echter niet slechts langs deze
weg.
De vijand roofde niet alleen vrijheid en rechten op alle terreinen, hij gaf ook met gulle
hand, n.l. geestelijke voorlichting in de nationaal-socialistische ideologie. (Arbeidsdienst,
radio, pers, nieuwe verenigingen, etc.).
Zo kwamen de laatste stellingen, het gezin
en de kerk onder vuur.
Dit leert ons al iets. Stap voor stap heeft de
vijand gepoogd binnen te dringen in ons be-
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staan en bij iedere stap, die hij deed, roofde
hij recht~n en infecteerde hij met de nazibacil Iedere stap was een knoop aan het
dwangbuis, waarin onze ,Tijheid geperst werd.
Maar waar was nu het verzet? Eerst daar,
waar mensen dit spel van meetaf doorzagen
en er de consequenties uit durfden trekken.
Dat waren de pioniers van het verzet. :Men
kan van alles aanvoeren om de betekenis
daarvan te relativeren: positie, gelegenheid,
omstandigheden thuis, in het werk, avontuurlijke geest enz., maar het pionierswerk laat
zich in de diepste zin toch niet kleineren.
Want ten diepste werd hier in het geweten
de keus gemaakt, de goede keuze, en de daad,
die eruit volgde, was het meest oorspronkelijke
verzet.
Waren dat dan de helden? Ik geloof, dat we
het verzet kleiner tekenen dan het is, als we
zo gauw met heldendom aan komen dragen.
Natuurlijk was er heldendom, maar eerst was
er J'0eping eJl verantwoordelijkheidsbesef en
dat heeft dikwijls bange wezels tot moedige
kerels gemaakt. Als men het over helden
heeft, moet ik altijd denken aan die wijze
woorden van Lincoln: ,,Lafheid? Ik ben er
nooit helemaal zeker van, of ik midden in de
slag niet zelf mijn geweer wegwerpen en er
vandoor zou gaan."
De pioniers van het verzet waren niet in de
eerste plaats helden; 't waren mensen, die
het opkomend verderf in Nederland zagen en
voor wie het verzet daarom innerlijke noodzaak werd.
Toch betwijfel ik of we, uitgaande van hen,
het Nederlandse verzet, het verzet van de
kern van ons volk, recht doen. De pioniers
waren het normale type niet.
Het normale type heeft de vijand een heel
eind laten penetreren in zijn bestaan. Soms
tot aan de laatste stellingen, het gezin, de
kerk en die persoonlijke relaties, waarin een
mens met vrienden en kennissen is.
Daar begint op een goeie dag in een simpele
daad het verzet van de burgerverzetter.
Hij heeft geleefd in zijn gezin, in zijn werk,
in zijn verenigingen, met zijn dorps- of stadsgenoten en hij heeft zich van verre geërgerd
aan de bezetters. Die ergernis groeide met
de penetratie van de nazi's. Soms was daar
al een eenvoudige daad ln het antwoord op
een verzoek om tot een nazi-vereniging toe
te treden, in de weigering om een briefje in
te vullen voor de girodienst, bij de vraag, of
men een Jood was.
Maar op een goeie dag is het niet meer veraf,
in de pers of door de radio en ook niet meer
zo'n incident; dan is 't opeens voor de deur,
met de bedreiging, dat het niet meer zal vertrekken.
Dan is er opeens de vraag om een beslissing,
die consequenties heeft voor het verdere leven.
De oproep voor de arbeidsdienst, voor de arbeidsinzet, de studentenverklaring, de melding
der militairen. Dat betekende, capituleren of
onderduik~n.
De eis van medezeggenschap in de aangelegenheden der school. Dat betekende, capitulatie of strijd.
Er is een Jodengezin in het dorp, dat op het
punt staat weggehaald te worden. Dat betekent, hulpverlening of schuldig verzuim.
Er komt een onderduiker aan de deur. Dat
betekent, huisvesting geven of een compromis
sluiten met je geweten.
Ziedaar hoe in de laatste stellingen van het
bestaan het burgerverzet geboren is, als een
antwoord op een concreet feit, dat in het leven
van de burger kwam.
Dat burgerverzet is niet de historische grond
van het verzet in Nederland geweest, maar wel
de vu lling daarvan; 't was ook niet de fijngevoelde, dappere en onmiddellijke reactie
van de pioniers, maar 't was 't sterke in het
verzet, het cement ervan, de ruggegraat en de
stabiliteit erin; het onverteerbaar brok voor
de Duitsers, dat hen tenslotte in de .,Jtrijd voor
de knechting van ons volk op de knieën
dwong.
En met dat burgerverzet is het bewijs geleverd van de le:vensvatbaarheid der democratie in een nuchter, sceptisch en critisch volk
als h et onze.

Weerstand in de laatste·stellingen, verzet van
de concrete bestaansnood uit, een nood, die de
burger opgelegd of in een medeburger voorgelegd kreeg.
In die stelling en uit die nood is het burgerverzet geboren, en dat het geboren is, rechtvaardigt onze vrijheid nu. Dat niet slechts de
uitzonderlijke figuren, maar dat de Nederlandse burger, de gewone man, om het zo
eens te zeggen, in het verzet kwam, dat is de
eer van ons land, dat is het, wat de toekomstige Nederlander moet weten van onze democratie in oorlogstijd.
De strijd op leven en dood om de kern van
onze burgerbevolking uit zijn laatste stellingen, zal de spil moeten zijn van onze beschrijving van het verzet.
Maar hiermede is nog lang niet alles gezegd
over dit verzet. Dit alles betreft slechts de
aanleiding en het begin. Ook en vooral in het
vervolg is het de karakteristieke mentaliteit
van de Nederlandse burger geweest, die zich
demonstreerde in de bouw van het verzet.
H. v. R.
(Wordt vervolgd).

. ........de heer H. F. Ziekemeyer tijdens de oorlog leider van het Arbeidsbureau Amstelveen, met de hoofden van de NSB samenwerkte om mensen naar Duits•
land te krijgen;
.. ....... hij met Westendorf, die in Amstelveen destijds als burgemeester neergezet was, en met de Orts•
kommandant samenwerkte;
......... hij een heel kaartsysteem uit het bevolkingsregister heeft laten maken van de arbeiders, met
adressen en leeftijden om ten eerste direct hulp te
kunnen verlenen, wanneer Schiphol gebombardeerd zou
worden en ten tweede om te kunnen controleren of er
nog onderduikers waren; (de gevaarlijke leeftijden waren gelicht);
•

......... hij één der ill!!gale werkers heeft verraden
toen deze hem hierop wees;
......... hij de oorzaak was, dat de illegale werker
Lotz, zijn eerste assistent, gef1,1silleerd is;
......... er ongeveer een zestigtal verraadbrieven,
welke hij geschreven had naar de Directie in Amster•
dam, over jongens, die in aanmerking kwamen voor
Duitsland, zoekgeraakt zijn;
......... hij th'ans in een nieuwe auto rijdt en ambte,
naar is bij Pro Juventute;
......... na de bevrijding drie
ingezonden;

keer rapporten zijn

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

•
. ........de heer A. W. Mul, plaatselijk bureauhou•
der te Weesperkarspel, secretaris was van de Landstand;
. .. .. . hij een ijverig collectant was voor Winter hulp;
.. .. .. hij plaatselijk bureauhouder werd, omdat hij
volgens verklaring van de Provinciaal-Boerenleider een
krachtig strijder was voor één boerenorganisatie en
een ijverig Landstandsecretaris;
.. .. .. hij geen bewijs van politieke betrouwbaarheid
kon noch durfde aànvragen, toen dit door de betreffende kiesvereniging als voorwaarde werd gesteld
voor een candidatuur als gemeente-raadslid;
...... hij toch momenteel lid is van de PROVINCIALE
STATEN en van de GEMEENTERAAD en Wet•
houder der gemeente Weesperkarspel.
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Kampioenen
U kent allen de kaa;rt "Nederland in Oorlogstijd", die de Stichting aan het einde van het
vorige jaar in omloop bracht? U bent deze
wel eens tegen gekomen in een Stationswachtkamer, op een kantoor en -- hopelijk - hangt
hij ook bj,J U thuis in de gang.

Duizenden kaarten hangen nu in Nederland
en die zijn er natuurlijk niet vanzelf gekomen.
Besturen, medewerkers van de Stichting, hoofden van scholen en vele anderen, zijn op pad
geweést om die kaarten te verspreiden en
zo de kas van de Stichting te verstevigen.
Namen van personen zullen we niet noemen,
al zijn er, die zelfstandig honderden kaarten
"plaatsten". Maar wèl zullen we eens ons
land op de keper bekijken, waar men actief
werkte en waar minder.
Kampioen werd het Zuiden van Zuid-Holland,
dat tot Juli 194 7 op elke duizend inwoners
negen kaarten verkocht.
Hulde! Op de tweede en derde plaats komen
de districten Utrecht (stad en provincie,
behalve het Eemland) en Amersfoort, (Eemland, Gooi en West-Veluwe) die het tot 8 kaarten per 1000 inwoners brachten. Zij hebben het
goed moeten maken voor de hekkesluiter
Noord-Brabant (twee per duizend) om te
bereiken, dat over heel Nederland gemiddeld 5
kaarten per duizend inwoners werden geplaatst.
Wanneer we de resultaten per gemeente gaan
bekijken, dan vinden we de hardste werkers,
die meer dan 100 kaarten per duizend inwo- _
ners onderbrachten, in Nederhemert _( 150),
Heerewaarden (144), Tull en 't WaaL(109) en
Scherpenzeel (104).
Dat is kerelswerk !
Nu gaan de hekkesluiters aan de slag.
Er is nog voorraad. Wanneer op elke duizend
Nederlanders 10 kaarten zijn geplaatst, is het
magazijn leeg.
Wie onttroont de kampioenen?

door Joh. van Hulzen en Ad Goede

Nu vallen alle overwegingen bij hem weg, welke
. hem hier op het plein zouden kunnen binden. Z'n
plaats is binnen. Als er iets mis is, misschien kan
zijn onverwachte ~mst nog redding brengen.
• Heeft het schot reeds één van zijn jongens gewond,
gedood misschien? Of was het nodig een onwillig
element tot .rede te brengen?
Hij verdwijnt door de deur, waar Koos de wacht
houdt. Zijn vrees was ongegrond. De knal was afkomstig van de Rijnkade, waar werklui planken
lossen (voor de Wehrmacht natuurlijk). Het glundere gezicht van Koos stelt hem onmiddellijk ge·
rust. Alles verloopt prima. De jongens zijn al tot
de cellen doorgedrongen. En de bewakers komen
reeds aan op de plaats van bestemming.
Daar is Geert al met de man van 't Hemeldal en
diens celgenoot, de drukker A.
,,Jelt, jongen, lukt 't ?", vraagt Z.
Jelt stelt hem gerust, loopt mee naar buiten.
"Dit is mannenwerk", zegt de drukker. En de man
van 't Hemeldal valt hem bij: ,,'t Is geweldig!"
Maar Jelt antwoord.t: ,,Mannen, dit is Gods werk."
,,Inderdaad", beaamt Z.
In de Schouwburgstraat wachten Nico en Henk
voor het verdere transport. Voor Nico is het een
ontroerend ogenblik, als hij zijn moeitevolle arbeid
beloond ziet, nu zijn oom weer in levende lijve voor
hem staat, nu hij hem zelf verder de vrijheid mag
binnenleiden. Ze moeten zich beheersen hier midden
op straat, maar hun handdruk en de blik in hun
ogen laten zich niet misverstaan. Doch Nico en
Henk hebben er niet op gerekend twee man te
moeten vervoeren. Er is maar één extra fiets.
Goede raad is duur. Waar krijgen ze zo gauw een
tweede fiets te pakken? · Dan ziet Henk plotseling
zijn broer komen aanfietsen, samen met zijn verloofde. Mooier kan het al niet. Henk wenkt zijn
broer en als deze is afgestapt is een vreemde man,
voor de broer goed weet wat er gebeurt, op zijn
fiets gestapt en verdwenen.
Zo onopvallend mogelijk, maar toch ook zo snel als
ze maar even durven, rijden de vier wielrijders in
1
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de richting van de Velperpoort. Even buiten de
poort woont een dokter, waar de gevangenen gelegenheid hebben hun kleren wat te fatsoeneren
en waar de boeien kunnen achterblijven. Dat is a]
een hele opluchting. Want zo'n geval in je jaszak
vormt toch een wel wat eenzijdige belasting. Omzichtig verlaten ze weer hun eerste pleisterplaats,
peddelen nu flink door naar Velp, waar het gastvrij
huis van een tweede dokter reeds _op hen wacht.
Maar daarmede is de expeditie op_het \Valburgplein
nog lang niet beëindigd.
J elt heeft, nadat hij de beide gevangenen uitgele~
de heeft gedaan, opnieuw het Huis van Bewaring
betreden.
Alle cellen met de rode kaart .zijn nu geopend.
Petertje en J-0op hebben de vrouwenafdeling voor
hun rekening genomen, waar ze alle medewerking
hebben van de hoofdbewaakster.
Ruim 130 mensen, mannen en vrouwen, kunnen
de vrijheid in. Tranen worden geplengd, vreugdetranen. Maar niet door allen, o, lang niet door allen.
De meeste ontcelden staan geïnteresseerd deze ongewone kerkdienst gade te slaan en wensen geen
gebruik te maken van de kans op vrijheid. Daar
hebben ze hun particuliere redenen voor: vrees
weer opgepakt en dan zwaarder gestraft te worden; onverschilligheid, omdat ze maar "lichte gevallen" zijn eri derhalve op een lichtere straf rekenen. En zo voort.
Geen gesammel langer, graag of niet. In Rauter's
naam, de cellen maar weer in. Als je een muis ~p
het spek bindt, wil ze er niet van vreten.
In één der cellen zit een LO-er uit Winterswijk.
Door vuig verraad is hij in handen van de SD gevallen en hij deelt zijn cel met een stempelmaker
uit Den Bosch, slachtoffer van datzelfde verraad.
De jongeman uit Winterswijk heeft op het politie•
bureau daar ter plaatse al een poging tot ontvluchting gedaan, doch die is jammerlijk mislukt. Toch
zien hij, noch zijn celgenoten de zaken donker in.
Ze hebben beiden wel iets op hun geweten, maar

· Historische Twentedag
Op verzoek van de Stichting 1940-1945 zal de
Twentse Folklorevereniging ten bate van de
"Stichting Herstellingsoorden Oud-Illegale
Werkers" op 16 Augustus in Hengelo een historische Twentedag houden.
Hieraan zullen medewerking verlenen: De
Ootmarsumse, de Wierdense en de Markelose
boerendansers, het Bornse Revuegezelschap,
de Hengeler Spölers en Daansers en een groep
Vendelzwaaiers.
Al deze verenigingen zullen een boerenbruiloft
vieren, zoals dit in Twente vroeger steeds het
geval is geweest. De boerenbruiloft gaat uit
van het erve Geerdink aan de Bornsestraat,
waar de bruid zal worden afgehaald, waarna
via het stadhuis naar erve Zeldam in Woolde
wordt gereden, waar de bruiloft zal worden
gevierd. Verder staan een spinvisite en vendelzwaaien op het programma.
Deze bruiloft zal een waardig sluitstuk wor-,
den van de vacantieweek. Het publiek wacht
een bijzondere attractie, doordat het in de
gelegenheid
wordt gesteld,
de
bruiloft
's avonds volledig mee te vieren, waarbij het
zijn hart kan ophalen aan de ouderwetse dansen. Er zal voor worden gezorgd, dat de gehele
bruiloft in de oude boerenstijl wordt gevierd.

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

De Kerker

gaat uit.

VIII

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

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

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

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

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

Kampioenen
U kent allen de kaart "Nederland In Oorlogstijd", die de Stichting aan het einde van het
vorige jaar in omloop bracht? U bent deze
wel eens tegen gekomen in een Stationswachtkamer, op een kantoor en -- hopelijk - hangt
hij ook bu u thuis in de gang.
Duizenden kaarten hangen nu in Nederland
en die zijn er natuurlijk niet vanzelf gekomen.
Besturen, medewerkers van de Stichting, hoofden van scholen en vele anderen, zijn op pad
geweest om die kaarten te verspreiden en
zo de kas van de Stichting te verstevigen.
Namen van personen zullen we niet noemen,
al zijn er, die zelfstandig honderden kaarten
"plaatsten". Maar wèl zullen we eens ons
land op de keper bekijken, waar men actief
werkte en waar minder.
Kampioen werd het Zuiden van Zuid-Holland,
dat tot Juli 1947 op elke duizend inwoners
negen kaarten verkocht.
Hulde! Op de tweede en derde plaats komen
de districten Utrecht (stad en provincie,
behalve het Eemland) en Amersfoort, (Eemland, Gooi en West-Veluwe) die het tot 8 kaarten per 1000 inwoners brachten. Zij hebben het
goed moeten maken voor de hekkesluiter
Noord-Brabant (twee per duizend) om te
bereiken, dat over heel Nederland gemiddeld 5
kaarten per duizend inwoners werden geplaatst.
Wanneer we de resultaten per gemeente gaan
bekijken, dan vinden we de hardste werkers,
die meer dan 100 kaarten per duizend inwoners onderbrachten, in Nederhemert (150),
Heerewaarden (144), Tull en 't Waal (109) en
Scherpenzeel (104).
Dat is kerelswerk !
Nu gaan de hekkesluiters aan de slag.
Er is nog voorraad. Wanneer op elke duizend
Nederlanders 10 kaarten zijn geplaatst, is het
magazijn leeg.
Wie onttroont de kampioenen?
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Nu vallen alle overwegingen bij hem weg, welke
. hem hier op het plein zouden kunnen binden. Z'n
plaats is binnen. Als er iets mis is, misschien kan
,
zijn onverwachte Jspmst nog redding brengen.
• Heeft het schot reeds één van zijn jongens gewond,
gedood misschien? Of was het nodig een onwillig
element tot rede te b1-ngen?
Hij verdwijnt door de deur, waar Koos de wacht
houdt. Zijn vrees was ongegrond. De knal was afkomstig van de Rijnkade, waar werklui planken
lossen (voor de Wehrmacht natuurlijk). Het glundere gezicht van Koos stelt hem onmiddellijk gerust. Alles verloopt prima. De jongens zijn al tot
de cellen doorgedrongen. En de bewakers komen
reeds aan op de plaats van bestemming.
Daar is Geert al met de man van 't Hemeldal en
diens celgenoot, de drukker A.
.,Jelt, jongen, lukt 't?", vraagt Z.
Jelt stelt hem gerust, loopt mee naar buiten.
"Dit is mannenwerk", zegt de drukker. En de man
van 't ~l!~~~J.l~J?l bij: ,,'t Is geweldig!"
Maar Jelt antwoordJ: ,,Mannen, dit is Gods werk."
,,IndeM ~ 0!;(!'l!'l!tfflt"lli!5'/'od l"".l.
In de Schouwburgstraat wachten Nico en Henk
voor het verdere transport. Voor Nico is het een
ontroerend o.;enblik, als hij zfJn moeitevolle arbeid
beloond ziet, nu zijn oom weer in levende lijve voor
hem staat, nu hij hem zelf verder de vrijheid mag
binnenleiden. Ze moeten zich beheersen hier midden
op straat, maar hun handdruk en de blik in hun
ogen laten zich niet misverstaan. Doch Nico en
Henk hebben er niet op gerekend twee man te
moeten vervoeren. Er is maar één extra fiets.
Goede raad is duur. Waar krijgen ze zo gauw een
tweede fiets te pakken? Dan ziet Henk plotseling
zijn broer komen aanfietsen, samen met zijn verloofde. Mooier kan het al niet. Henk wenkt zijn
broer en als deze is afgestapt is een vreemde man,
voor de broer goed weet wat er gebeurt, op zijn
fiets gestapt en verdwenen.
Zo onopvallend mogelijk, maar toch ook zo snel als
ze maar even durven, rijden de vier wielrijders in

de richting van de Velperpoort. Even buiten de
poort woont een dokter, waar de gevangenen gelegenheid hebben hun kleren wat te fatsoeneren
en waar de boeien kunnen achterblijven. Dat is al
een hele opluchting. Want zo'n geval in je jaszak
vormt toch een wel wat eenzijdige belasting. Omzichtig verlaten ze weer hun eerste pleisterplaats,
peddelen nu flink door naar Velp, waar het gastvrij
huis van een tweede dokter reeds op hen wacht.
Maar daarmede is de expeditie op. het Walburgplein
nog lang niet beëindigd.
Jelt heeft, nadat hij de beide gevangenen uitgeleide heeft gedaan, opnieuw het Huis van Bewaring
betreden.
Alle cellen met de rode kaart zijn nu geopend.
Petertje en Joop hebben de vrouwenafdeling voor
hun rekening genomen, waar ze alle medewerking
hebben van de hoofdbewaakster.
Ruim 130 mensen, mannen en vrouwen, kunnen
de vrijheid in. Tranen worden geplengd, vreugdetranen. Maar niet door allen, o, lang niet door allen.
De meeste ontcelden staan geïnteresseerd deze ongewone kerkdienst gade te slaan en wensen geen
gebruik te maken van de kans op vrijheid. Daar
hebben ze hun particuliere redenen voor: vrees
weer opgepakt en dan zwaarder gestraft te worden; onverschilligheid, omdat ze maar "lichte gevallen" zijn eri derhalve op een lichtere straf rekenen. En zo voort.
Geen gesammel langer, graag of niet. In Rauter's
naam, de cellen maar weer in. Als je een muis sp
het spek bindt, wil ze er niet van vreten.
In één der cellen zit een LO-er uit Wurterswijk.
Door vuig verraad is hij in handen van de SD gevallen en hij deelt zijn cel met een stempelmaker
uit Den Bosch, slachtoffer van datzelfde verraad.
De jongeman uit Winterswijk heeft op het politiebureau daar ter plaatse al een poging tot ontvluchting gedaan, doch die is jammerlijk mislukt. Toch
zien hij, noch zijn celgenoten de zaken donker in.
Ze hebben beiden wel iets op hun geweten, maar

Historische Twentedag
Op verzoek van de Stichting 1940-1945 zal de
Twentse Folklorevereniging ten bate van de
"Stichting Herstellingsoorden Oud-Illegale
Werkers" op 16 Augustus in Hengelo een historische Twentedag houden.
Hieraan zullen medewerking verlenen: De
Ootmarsumse, de Wierdense en de Markelose
boerendansers, het Bornse Revuegezelschap,
de Hengeler Spölers en Daansers en een groep
Vendelzwaaiers.
Al deze verenigingen zullen een boerenbruiloft
vieren, zoals dit in Twente vroeger steeds het
geval is geweest. De boerenbruiloft gaat uit
van het erve Geerdink aan de Bornsestraat,
waar de bruid zal worden afgehaald, waarna
via het stadhuis naar erve Zeldam in Woolde
wordt gereden, waar de bruiloft zal worden
gevierd. Verder staan een spinvisite en vendelzwaaien op het programma.
Deze bruiloft zal een waardig sluitstuk worden van de vacantieweek. Het publiek wacht
een bijzondere attractie, doordat het in de
gelegenheid wordt gesteld,
de bruiloft
's avonds volledig mee te vieren, waarbij het
zijn hart kan ophalen aan de ouderwetse dansen. Er zal voor worden gezorgd, dat de gehele
bruiloft in de oude boerensti:jl wordt gevierd.

---
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D an begeeft feit zich naar zijn oro111Ul, die lachend achter haar kinderwagen d~ uillocht uil het diens/huis heeft gadeReslagen.
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Een originele foto van het vertrek van enkelen der
bevrijders.

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

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

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

--
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Met ongeveer 1100 man lagen WIJ m een kamp in de mijnstreek bij het
plaatsje Orie op het Japanse eiland Kiousjoe. Wij waren mijnwerkers en
werkten in ploegen. Zoals gewoonlijk werd de dagploeg op de vroege
ochtend van 15 Augustus gewekt door het hartverscheurend geschreeuw
v&n de"' Jap. Hier en daar werd natuurlijk gevloekt. maar toch stond een
ieder snel op. omdat niemand het risico wilde Jopen. dat de Jap ons leerde
opstaan.
Na het "ontbijt°·. dat altijd heel snel verliep. moesten wij aantreden voor
het werk-appèl. De Jap telde dan minstens een balf uur. voordat hij precies wist, hoeveel er van ons naar het werk gingen. Daarna volgden Japanse commando·s en met de Japanse parade-pas marcheerden wij öf naar
het werk. Ik geloof niet. dat er iemand in de groep was. die op dat moment
dacht, dat dit de laatste dag zou zijn. dat wij voor de Jappen werkten.
Hier eo daar werden klappen uitgedeeld. omdat sommige jongens bij de
parade-pas hun benen niet hoog genoeg in de lucht wierpen. Doch zonder
al te veel deining, kwamen we deze morgen bij de mijn, waar wij werden
ingedeeld. Ik behoorde bij de permanente dag-ploeg. en was ingedeeld bij
d~ electro-technische ploeg.
In de werkplaats stond het werk reeds voor ons klaar. Wij moesten een
meter uit elkaar halen, een vies werkje. waarbij wij moesten ploeteren in
vuile olie gemengd met steenkolengruis. Maar later op de morgen kwam
de "baas" binnen om de Japanse voorwerker op te dragen de mijn in te
gaan, waar een andere reparatie verricht moest worden. Gereedschappen
werden bij elkaar gezocht en met ons vieren, de Jap meegerekend, gingen
wij de mijn in. Het bleek echter, dat het werk reeds was gedaan door de
Japanse mijn-electriciëns en wij nog slechts enkele bouten hadden aan te
draaien, waarna wij de rest van de tijd besteedden CWI een rustig slaapp!aatsje te zoeken, waar wij weldra broederlijk naast elkaar lagen te
Rnurken.
Toen wij in de middag boven kwamen. viel het ons op, dat de middag11loeg nog ai.et was gearriveerd, maar wij namen dit niet zo nauw, want
het gebeurde wel meer. In de werkplaats werd de voorwerker echter door
de "baas" geroepen en zij voerden samen een fluisterend qesprek. waarbij
steeds naar ons werd gegluurd. Met open oren luisterden wij ingespannen.
maar wij konden tot onze spijt mets opvangen.
l!n toen ......... kwam een van onze kameraden de werkplaats binnen lopen
roet het grote nieuws, dat de oorl~g geëindigd was. Niemand wilde het
verhaal geloven en een Australiër zei iets vriendelijks over "crazy fellow". Maar, toen even later onze sectie-commandant met een cigaret in
de hand terugkwam en in geuren en kleuren vertelde, dat een Jap hem
de hand had gedrukt en hem gezegd had, dat zij nu onze vrienden waren,
toen moesten wij er wel iets van geloven. Wij gingen vroeger naar 't kamp
en daar aangekomen, vertelde ons een luitenant. dat er wapenstilstand
was, maar dat de vrede nog niet was getekend.
Op het avond-appèl werd dit nog eens extra bekend gemaakt door de
Japanse commandant. Vele smoesjes bracht hij nu naar voren, o.a. dat bet
de Japanse legerleiding ontzettend speet, dat zij ons niet had kunnen geven,
waar krijgsgevangenen recht op hadden en dat hij hoopte, dat wij weer
gauw met onze geliefden verenigd konden worden. Toen hij uitgesproken
was, ontstond er een tumult in de gelederen1 en sommigen sprongen de
tranen in de ogen. Anderen dansten uitbundig het appèl-terrein rond.
Van slapen kwam er die nacht natuurlijk niets.
Oe Japanse wacht werd voorlopig gehandhaafd om ons te "beschermen'·
tegen de burgerbevolking, maar toen de Zwitserse consul met een vertegenwoordiger van het Rode Kruis kwam, was ook dit afgelopen en
moest de Nip het kamp uit. De wacht werd door de reeds gevormde M.P.
cvergenomen, waarbij wapens, afkomstig van de Japanse wacht, werden
g<?bruikt. en weldra stonden onze jongens bij de poort op wacht. Elke
Jap, die het kamp passeerde, moest een buiging maken en wee degene,
die het niet deed. Welk een genoegdoening na 3yi jaar te zijn getrapt..... .
Van de Jap kregen wij nu van alles binnen - kleding, schoeisel en voldoende cigaretten om er de eerste paar weken mee te doen. Maar ten
slotte kregen wij op 28 Augustus reeds de eerste "drop" uit de welbekende B-29. Het was een machtig schc,uwspel deze vliegende forten zo
laag over het kamp te zien scheren. Voedsel en kleding hadden wij nu
volop. Het voedsel, dat overbleef. werd zelfs verdeeld onder Japanse
!-.inderen.
Ter voorkoming van ziekten, had de Yank in de voedselpakketten gebruiksaanwijzingen gedaan en daarbij was onder meer de vermaning:
,.Eet niet te veel".
Maar, belet eens een mens. die enige jaren honger gel~den heeft, om
eindelijk eens genoeg te eten, zodra hij de kans heeft. Het gevolg was
dan ook, dat het hospitaaltje weldra vol lag met verscheidene patiënten
met maagkrampen en buikziekten.
De Jap gaf ons tenslotte zelfs toestemming om te reizen, maar niet verder
tlan een dagreis, en wij mochten bij dit reizen gratis gebruik maken van
alle vervoer, dat nog in Japan aanwezig was.
Dat lieve leventje duurde tot 19 September en toen ...... kwam de Yank!
Wij gingen het gehate Nippon verlaten ........ .

Verscheidene
politieke delinquenten,
die voorlopig buiten vervolging zijn gesteld of reeds hun straf hebben uitgezeten, is bij rechterlijk vonnis het recht
ontzegd in ons leger te dienen. Daartegen zal op zichzelf bij niemand bezwaar bestaan. Wij hebben in de Meidagen van 1940 reeds gezien, waartoe
het kan leiden, wanneer men over een
leger beschikt, dat niet voor de volle
honderd procent betrouwbaar is. Hier
ligt althans een· mogelijlcheid om enigermate contróle te houden op de betrouwbaarheid van ons verdedigingsapparaat.
Daarom juichen wij dit zonder voorbehoud toe.
Er is echter nog een andere zijde aam
deze zaak, welke niet uit het oog mag
worden verloren. Nu onze jongens, die
voor hun nummer moeten opkomen, ook
in Indië moeten dienen, betekent dit
voor . velen, dat zij enkele jaren lang
geen kans zullen hebben te bouwen aan
hun toekomstige levenspositie. En de
vrijgelaten politieke delinquent, die het
dienen ontzegd is, kan nu rustig bouwen
aan zijn toekomst. Daarin schuilt een
groot onrecht.
Een onrecht, dat naar onze mening
ongedaan kan worden gemaakt.
De principiële dienstweigeraars worden thans in kampen bijeen gebracht en
verrichten gedurende de tijd, welke zij
in militaire dienst hadden moeten doorbrengen, productieve arbeid in de landbouw e.d.
Het is niet meer dan billijk, dat de lieden, die niet mogen dienen tot eenzelfde
dienst verplicht worden. Daarmede ontneemt men bun de voordelen, welke
zouden voortvloeien uit een maatregel,
welke als straf bedoeld is. Het moet
een straf blijven. En da~rom is het niet
meer dan billijk, dat zij gedurende die
tijd de gemeenschap op andere wijze dienen.
Er is een ontzaglijk tekort aan arbeidskrachten in de landbouw. Dit tekort is
zo groot, dat het noodzakelijk bleek
militaire onderdelen bij het binnenhalen
van de oogst werkzaam te stellen. Als
noodmaatregel zullen wij ons daarbij
moeten neerleggen, doch dan moeten
toch eerst alle andere maatregelen getroffen zijn om in dit tekort te voorzien. En als één van de eerste in aanmerking komende maatregelen zouden
wij willen zien, dat deze dienstplichtloze
lieden hier, op dezelfde wijze als de
dienstweigeraars, tot deze arbeid zouden worden verplicht.
Het argument, dat destijds mede het
vasthouden van politieke delinquenten
beheerste, was het onvoldoende beschikbaar hebben van kampruimte. Wij nemen aan, dat dit thans, na de drastische
inkrimping daarvan en de afvloeiing van
het belangrijkste deel van ons leger naar
Indië, geen moeilijkheden meer zal opleveren.
Wij hopen, dat de Regering dit vraagstuk in overweging zal willen nemen.

En indien de Regering uit zichzelf
niet tot deze maatregel overgaat mogen
wij toch wel verwachten, dat de leden
van onze Volksvertegenwoordiging dit
vraagstuk aan de orde zullen stellen.
Het is een eis van recht allereerst.
Daarnaast is het een gebiedende noodzaak voor onze voedselvoorziening.
Men kan niet een deel van het volk,
meestal met aanwijsbare schade voor
de eigen positie, verplichten het vaderland te dienen en een ander deel, dat
gestraft moet worden wegens zijn laakbare houding, zonder meer van die
plicht, met alle voordelen daaraan verbonden, ontheffen.
Er is al onrecht genoeg. Het is helaas niet altijd te achterhalen. In dit g·eval is het onmiddellijk te h erstellen.
Op dat rechtsherstel heeft ons volk
en hebben vooral onze jongens in
Indië - recht.
AD.

•

We moeten st1?eds onze ogen open
houden voor het Russische gevaar.
Vandaag is Oostenrijk aan de beurt.
Daar zetelen niet alleen de Russen, maar
ook de Engelsen en Amerikanen. Maar
dat blijkt geen bezwaar te zijn.
Toen de Oostenrijkse regering toestemde om in Parijs aan de Europese herstelconferentie deel te nemen, een conferentie, die een doorn in het oog van
Stalin is, trokken de Russische troepen
de belangrijkste Oostenrijkse fabrieken
binnen. De democratische geallieerden
protesteerden tegen dit feit. Als antwoord hierop werden echter door de
Russen de machines naar Rusland overgebracht en de Oostenrijkse arbeiders
(voor de opbouw en de behandeling van
het machinepark), gedeporteerd, achter
de machines aan.
Binnen is binnen!
Twee Oostenrijkse agenten pakten enkele Russische militairen aan, die de
burgerbevollting lastig vielen. De agenten werden ingerekend. Protesten van
de Oostenrijkse regering volgden.
De agenten werden uitgeleverd aan het
Oostenrijkse gerecht op voorwaarde, dat
zij berecht zouden worden. Dat geschiedde en zij werden onschuldig bevonden; zij hadden slechts hun plicht
gedaan.
Zo waren ze dan weer vrij, totdat ze
gekidnapt werden door de Russische be·
zetter, over de grens gevoerd, in Rusland berecht, veroordeeld tot zes jaar
vrijheidsstraf, gedeporteerd naar Siberië.
Binnen is binnen en wie zal ze bevrijden?

•

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

wij

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

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

1

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

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

IN MEMORIAM

M. A. BRANDTS BUYS

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

KUNSTENAAR
EN
VADERLANDER

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

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

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

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

KP Noord-Holland
Verslag van de vergadering van het Gewestelijk Bestuur der oud-KP Gewest
11 N.H. boven het Noordzeekanaal.
De vergadering werd op 26 Juli 1947. des namiddags

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

2.30 uur, onder voorzitterschap van Pierre gehou-

....

Kaatje ben je boven ?
Ja Mevrouw.
Wil je wat beloven?
Ja Mevrouw.
Maak een HONIG'S soepje
en daarna,
Een HONJG'S mstard-vla!

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

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

de agenda voor de op 23 Aug. a.s. te houden Algemene Vergadering tijdig aan de leden van het
Alg. Bestuur toe te zenden, zodat de daarop vermelde punten vooraf in een districts- en gewestelijke vergadering kunnen worden besproken;
om dezelfde reden het rapport van de Commissie
Holla-Peter Noord c.s. in "De Zwerver" te pu·
bliceren. alsmede een Algemeen Jaarverslag en
de Stichtings-statuten met het Huishoudelijk reglement. welke laatste bij vele KP-ers onbekend
zijn:
een zinvol en initiatiefvol beleid te voeren, waarbij de gedachte voorzit de oud-illegaliteit in te
schakelen tot heil van ons volksleven en deze
daarbij zo goed in politieke en andere normale
beddingen te leiden, dat de geestelijke winst en
de algemene betekenis van het verzet zo goed
mogelijk zijn gewaarborgd en behouden blijven;
in "De Zwerver" op te wekken tot leven van
onder op door o.a. de verschillende afdelingen te
adviseren te vergaderen en alles te bespreken, een
piogrijmma voor herdenking en bezinning in elkaar te zetten en daartoe een sprekerslijst te pu' bliceren;
hun te willen mededelen. of de van andere zijde
ontvangen mededeling, dat er onderhandelingen
gaande zijn over fusie van "De Zwerver" met
"De Vrije Stem" (Op Korte Golf), op waarheid
bernst.

KP-REUNIE BRABANT
De Brabantse KP-ers willen in geen enkel opzicht
voor hun Limburgse makkers onderdoen, Krijgen de

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

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

Il. De oud-leden der KP te adviseren in de politieke
partijen, waarvan zij lid zijn, aan te sturen op een
algemene goed-nationale politiek, opdat gelijk in de
oorlog het Nederlandse volk zijn roeping zo goed
mogelijk volge. en tot dat doel overleg te plegen binnen en buiten de eigen partij, om mede daardoor iel.Il
van de zegenrijke samenwerking van de bezettingstijd vast te houden.
Nadat Pierre en Han als leden van het Gewestelijk
Bestuur der Federatie van oud-illegale werkers. btj
welk verband de KP Gewest 11 zich heeft aangesloten, nog enkele vragen hadden beantwoord. werd
de vergadering gesloten.

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

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

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

De volgende zakelijke mededelingen zijn voor U van
belang:

ADVE RTE NTI E- RUBRIEK

Iedere deelnemer bericht tijdig aan M. M. Remmers.
8. 92, Hintham. op hoeveel personen gerekend moet
worden. Vrouw, ouders, of verloofde zijn natuurlijk
van harte welkom. Het aantal mannelijke en vrouwelijke deelnemers afzonderlijk opgeven. Ter bestrijding
van de eerste kosten is per deelnemer een minimumbedrag van / 2.50 vastgesteld - tegen meer is echter geen bezwaar -. per postwissel over te maken
aan bovengenoemd adres. Een ieder zorge zelf voor
een kopje, bord, mes, vork. lepel en dekens, want zó
ver reikt onze service niet. Het is bovendien gewenst
brood voor vier broodmaaltijden mede te brengen.
Andere giften in natura, zoals koffie, thee enz. zullen natuurlijk in dank worden aanvaard.
De deelnemers kunnen met de Vitesse-bus vanaf Nijmegen en Eindhoven tot de Gerwense bossen, van
waaruit de weg naar het einddoel met bordjes is aan•
geduid. De organisatoren rekenen er tenslotte op. dat
allen Zaterdag 23 Augustus des middags 6 uur aanwezig zijn.
De plannen liggen klaar, het welslagen van de uit·
voering ligt in Uw handen!
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Gevraagd · vaste goederen In
alle delen van het land.
Hoofdah. 129, Hoogeveen

36 j. In bezit van:

Middenstands Diploma. Las Diploma (autogeen)
en enig kapitaal, zoekt leidinggevende functie ln
Rijwiel- en Motorzaak, liefst bulten en daar waar
opvolger ontbreekt.
Brieven onder No. 338 Redactie "De Zwerver"

A. VAN JUI.LDEREN. (ALVA)
Gedlpl. Beëedigd Makelaar
Taxateur.
Biedt te koop aan:
Grote en kleine boerderijen, o.a.
Klelboerdertj 33 1,', H.A. Gr.
Zandboerderlj 115 H.A. Dr.
Boerderij 21 H.A. N.H.
Gevraagd, boerderij In Noord·
Brabant.
Aangeboden: Slagerij, Bakkerij
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te vertellen over de geestelijke achtergrond van
het verzet, werd Pater Bleys daarvoor aangewezen als de meest geschikte man. Ik was een
beetje huiverig. Samen verzetswerk doen, dat
kon. Dat was bewezen. Maar kon men nu ook
als priester en dominé samen gaan spreken?
Zou men elkaar niet gaan tegenspreken... ?
Zaterdag 16 Augustus is een monument onthuld
een gave Gods door Jezus Christus. Daarom
Wat ben ik in mijn vrees diep beschaamd. Het
voor Pater Bleys aan de Arkelsedijk bij Gorkum.
plaatste hij zich niet boven zijn tegenstander,
ging niet alleen, het ging best. Het algemeen
Twee ja~ geleden, 17 Augustus 1945, is het
maar trachtte hem te overtuigen van het mooie
oordeel was, dat wij elkaar aanvoelden. In
gebeurd.
van het Christen-zijn. Ik hoor hem nog zeggen,
Aalsmeer spraken we in de Bloemenhal. Na afOp de plaats, waar nu het monument staat, vond
dat het verzet in Nederland veel dieper geworloop vroeg een verslaggever, wie de Pater was
het auto-ongeluk plaats. Hij leefde nog even,
teld was dan in België en Frankrijk. Daar was
en wie de dominé. Wij waren volkomen eensmaar enkele ogenblikken later stierf hij in het
geestes in dit werk.
haat het motief. Hier was het anders. Hier worziekenhuis te Gorkum.
telde het in net diepe geloofsbewustzijn van ons
Aan dit spreken kwam plotseling een eind. In
volk. Ons volk verzette zich, omdat het lief had
Valkenburg heeft hij een paar avonden van teWij hebben, toen wij in het ziekenhuis in Gorkum
wat God in de historie aan ons had gegeven. Hij
voren op een grote toogdag van de illegaliteit
bij zijn doodsbed stonden, wel begrepen, dat het
vertelde, dat onze verzetsmensen door Jezus
het woord gevoerd. Bij de onthulling van het
een grote slag was, maar dat die slag zo groot
Christus geïnspireerd waren om het grootste
monument zei een der sprekers: het was een
was, begrijpen wij nu eerst, na twee jaar.
offer, hun leven, te brengen.
magistrale rede, waarin hij de mensen aanWij hadden hem toen nodig, maar Wij hebben
.Zo leefde ook Peter Bleys zelf en wilde hij zo
spoorde te strijden tegen corruptie en egoïsme
hem nu veel meer nodig. De ontwikkeling op
graag, dat ons volk leefde. Daarom ging hij op
en te leven het leven van het offer.
elk gebied is van dien aard, dat wij mensen als
pad.
Ja, Pater Bleys, zo is het. Als ge nu nog leefde,
Pater Bleys niet kunnen missen.
Toen in Zwolle na de bevrijding erover gesprozoudt ge diep bedroefd zijn. Niet, omdat je
Deze gedachte drong sterk bij ons op, toen Wij
woorden geen uitwerking hebben gehad, want
ken werd, dat het nodig was, dat een paar sprebij zijn monument stonden.
kers ons land door zouden gaan om de mensen
ze hebben zeker duizenden aangespoord. NietWij dachten aan Indië en de ontwiktegenstaande je werk in ons land,
Jce1mg daar, W'jj .:u1chle11 aan d" savol corruptie, vol egoïsme, zijn er
menwerking tussen de R.K en ons.
duizenden geïnfecteerd door het NaziWij dachten aan zijn woorden, die
gif en ze weten het niet. Ze kennen
hij elke avond sprak op onze spreeken kenden niet de geest van het verbeurten, vol ernst en vol vreugde.
zet. Zij hebben zich wel verzet, maar
Hij stond niet tegenover ons, maar
omdat hun beurs in het gedrang
naast ons. Hij wist en zei het, dat
kwam, omdat de veiligheid minder
het verzet een band geslagen had
werd en de pot zo schraal. Deze menom de R.K. en het verdere positieve
sen grijpen vandaag naar de beste
Christendom. Een band, die moest
kansen. Ze hebben niet gezien wat
blijven, tot heil van ons volk in de
gij zaagt, Pater Bleys: het gevaar,
historie. Ja, we beseffen het veel
om· onze kostbare geestelijke vrijbeter nog dan toen, nu alles vastheid te verliezen. Daarvoor streed ge
loopt; mensen als Pater Bleys haden in die strijd zijt gij gevallen.
den redding kunnen brengen. Hij
Hoe?
had zeker veel te zeggen gehad.
Toen we daar bij uw monument stonWanneer hij van iets overtuigd was,
den heb ik even de dwaze gedachte
llet hij het niet los, maar sprak er
gehad: ,.Wat zou Lodewijk nu van
zolang over tot er anderen ook van
dit monument zeggen?"
overtuigd waren. Hij was een man,
Hij zou een vlammende rede houden
die wist vast te houden en vol te
en zeggen: ,.Ik geer om die steen
houden. Zo was het in zijn verzetsniets, als ge niet doet naar mijn
periode. Hij wilde doorzetten, al
daden en naar mijn woorden. Leer in
kostte het hem ook zijn leven. Zo was
de geest van Ambrosius, van Prot.
het toen hij door de LO en LKP in
Titus Brandsma, van Henk Dien~ke,
1944. afgevaardigd werd naar LonJohannes Post, Tante Riek en zovele
den om de regering over ons volk
anderen, die het offer brachten; die
ln te lichten. Hij heeft toen alle gealles hebben doorstaan om ons land
varen getrotseerd, is soms ternaute bevrijden van de geestelijke ty~
wernood aan de dood ontkomen,
rannie.
maar hield vol tot zijn doel was beEén ding zoudt ge zeker mooi vinreikt. Hij heeft daar zo de gunst
den, n.l., dat op de steen staan deze
verworven van onze Koningin en
woorden:
Prins Bernhard, dat onze H;onîngin
"Mijn Schilt ende betrouwen
vertegenwoordigd was bij zijn beSijt ghij o Godt mijn Heer."
grafenis en de Prins toen en nu zelf
Dat waren woorden, waarmede ge
aanwezig was.
hebt vertolkt het vertrouwen van de
gestorven illegale werkers en uw
Hij was een man, die een blijvende
eigen vertrouwen. In het vuur van
indruk naliet. Hij had ons volk inuw rede citeerde ge deze woorden en
tens lle!, zo lief, dat hij zijn leven
dan
schitterden uw ogen van blijdHet beeld van O.L. Vrouwe van de Goede Duik, dat vorige week In het
wilde geven. Hij kende die liefde als
schap.
kapelletje te Well (Limb.) wei-d ingezegend. (Zie voor verllag pag. 2).

•

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

Ik zwerf de wereld rond
D e. Bcier~e ouders hebben met een mccrdtr.hcid van .:e~lig pcr..ceat goedgttondai, d..t 1nm l<induu. in dt klas door onderw,j:ec, ge.<l.ai!e.t1 JDDQC.tl wor<kn. Htt lund moet .b,,t tchttt bont
geno,g gtmaakt hebben .., mag slechts op de band worden

v•nakt.
(.,Volkskrant")
Mijn va~r zri altijd: ,,Je kunt ·t kwaad er wel in~
slaan, maar niet eruit."
Dat belooft dus wat!

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

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

•

•

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

'\'lUIU

o. ,-r....

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

Démasqué
OEN 1k de vorige week schreet, dat voor
Nederland 1n verband met de Indonesische
kwestie een zeer moeilijke en gevaarvolle
periode aangebrokal. was door de besluiten van
Veiligheidsraad en Regering, had ik het oog op
de penibele feiteliJke toestand, waarin we geraakt zijn. Xa.ar diep in mijn hart vreesde ik,
dat bovendien, dus naast de feiten, die ons beklemmen. nog te duchten zou zijn een neiging
onzerzijds tot het compromis en tenslotte tot de
capitulatie en de verzaking van onze plicht In
Indonesië. Die vrees was. na alles wat we In
twee jaren meegemaakt hebben en ook na het
jongste besluit om de actie stop te zetten, niet
geheel zonder grond.
Niettemin heeft de practijk die zorg over de
houding van Nederland tot nu toe niet bevestigd.
Uit de rede van Mr. van Kleffens in de Veiligheidsraad is integendeel gebleken, dat de regering onveranderlijk wil vasthouden aan haar
souvereine verantwoordelijkheid. aan de vervulling van haar plicht in Indië.
Men kan er bezwaar tegen hebben, dat, terwijl
men wist, wat nu door Van Kleffens openhartig
is uitgeproken, toch het besluit tot stopzetten
der actie genomen werd, en men twee jaren lang
die plichtsvervulling in onderhandelingen liet
stranden. Men bedenke bovendien, dat de beste
onderhandelingspartner, Sjahrir, een schijnheilige vriend en 1n feite een verbeten vijand van
Nederland blijkt te zijn geweest.
Maar dat alles mag ons de ogen niet doen sluit.en voor het feit, dat de Nederland.se regering
thans in de Veiligheidsraad de moed der waarheid demonstreert.
Eenzaam? Ja, bijna eenzaam staat Nederland
in de rij der natiën. Ma.ar ons illegale hart heeft
dat gekend, vrienden: de eenzame post, de Uitzichtloze strijd. En het heeft, Gode zij dank,
niet versaagd in de strijd, omdat het in gehoorzaamheid, blind voor de toekomst durfde zijn.
Daarom juist moet ons de positie van Nederland
in de wereld, van Van Kleffens in de Veiligheidsraad vertrouwd zijn.
Daarom behoeft gij de eenzaamheid van Nederland in de wereld van heden niet te vrezen. Ge
moogt slechts vrezen, dat Nederland in die eenzaamheid zijn plicht zou verzaken, dat Nederland onder druk de moed der waarheid zou ver-J
liezen. Dat moet ge vrezen' en als ge nidden geleerd heU, bidt dan voor onze regering, voor
onze soldaten, voor ons volk, dat zij het uitzicht
op die plicht het doorzicht in die waarheid mogen behouden en daaruit moed putten.
Ge moogt slechts het compromis vrezen, het opportunisme en het "zwichten voor de feiten",
waardoor onze roeping tegenover de volkeren
van Indië verzaakt zou worden.
Op één van de nachten van een carnaval gaan,
meen ik. om 12 uur de maskers af. Bal-démasqué
noemt men dat. Welnu. verleden week was het
een déma.squé in de Veiligheidsraad. Sjahrir
wierp zijn masker af en dat was leerzaam. Ik zal

T

U de details van zijn rede besparen. Zij ging 1n
hoofdlijnen over 300 jaar onderdrukking en uitbuiting van de Indische volkeren door Nederland, over vermoorden van de Indische cultuur,
over de steun van de nationalisten aan de geallieerden, over de garantie van orde en rust op
Java en Sumatra door de republiek. En uit alles
sprak een diepe haat tegen de Nederlanders.
Deze rede leerde, dat Sjahrir (de gematigste
der republikeinen) nooit een accoord gewenst
heeft, tenzij dan een zodanig, waardoor alle Nederlanders uit de archipel zouden verdwijnen.
M.a.w. Sjahrirs onderhandelen was een leugen.
En vervolgens demonstreerde deze rede op ontstellende wijze, tot welk een eenzijdigheid de
haat een mens kan brengen
Nederland is in veel te laken inzake het beheer
van Indië, wij moeten het met ootmoed erkennen, maar ons gouvernement 1s niettemin een
grote zegen geweest voor Indië en dat op ieder
gebied. Hoe zou 't bijv. anders mogelijk geweest
zijn, dat de bevolking van Java in 100 jaar tijd
vertienvoudigde? Weet Sjahrir daar antwoord
op?
En vergeet hij, dat 't Soekarno en zijn vrienden
waren, die 1n bun collaboratie millioenen Javanen aan de vijand Japan. voor dwangarbeid uitleverde?
Van Kleffens heeft geantwoord en dat liet aan
duidelijkheid niets te wensen over. Nooit eerder
hebben regeringsinstanties zo ondubbelzinnig de
waarheid onthuld over het wanbeheer van de
republiek. En dat beheer schijnt erger te zijn,
dan de somberste pessimisten vermoedden.. Geen
onvermogen, maar onwil, geen onkunde, maar
gewetenloze terreur, roof en moord. En dat waren
geen leuzen: Van Kleffens steunde zijn betoog op
gedocumenteerde feiten.
Het -wordt blijkbaar tijd, dat in en buiten Nederland hier en daar de ogen opengaan.
Indië moet van iets anders bevrijd worden dan
van de Nederlanders. 't Moet bevrijd worden
van de republikeinse "gang''. De Indonesische
volken snakken naar die bevrijding.
. Wij mogen de situatie waarin Nederland en de
· volken van Indië verkeren niet onderschatten.
De toestand is zeer ernstig. Nog hebben vals
sentiment en communistische intimidatie de leiding. Maar er is nog niets verloren, zolang Nederland gelooft in zijn roeping in Indië, zoiang
wij allen de moed hebben, om onveranderlijk
onze plicht in de archipel te doen.
En ten slotte blijkt geen situatie zo ernstig te
zijn of zij laat ruimte voor de humor. De onvergelijkelijke humorist Gromyko heeft n.l. verklaard, de v ertegenwooroigers van de staten
Oost-Indonesië en West-Borneo nie t in de Veiligheidsraad te willen zien, omdat deze staten
onvrije vazalstaten van Nederland zouden zijn.
Hij had toen vermoedelijk de rapporten nog niet
gelezen over de onmenselijke behandeling van
de politieke (niet communistische) gevangenen
in de vazalstaat Roemenië.
In ieder geval blijken de brutalen de halve wereld te hebben- Zorgen wij, dat de vrijen de andere helft houden, dan blijft er nog hoop voor
de zuchtenden achter het gordijn.
Houdt daarom moed, want de Indonesiërs zijn verloren als Nederland de moed verliest.
H. v. R.

KAPEL VOOR ONZELIEVEVROUWE VANDE GOEDE DUIK
De vorig jaar in Well gehouden reünie van LO
en KP van Limburg werd een dusdanig succes,
dat men besloot elk jaar een dergelijke bijeenkomst te beleggen. Tal van omstandigheden waren

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

Well de Heilige Mis op.
Om elf uur werd ditzelfde ka.pelletje ingez.egend.
Door de welwillellde medewerking van het ge-meentebestuur bleek het mogelijk in zeer korte
tijd het zeer vervallen kapelletje, dat gewijd is
geweest aan de Heilige Barbara, te restaureren.
Limburg kan moeilijk een schoner bouwwerk
wensen voor Onze Lieve Vrouwe van de Goede
Duik, dan het hier beeft gekregen. Het sta.at
juist achter de slotgracht en is van de grote
weg af wel zichtbaar, doch eerst bereik.baar na
een wandeling door de statige lanen achter het
kasteel De plaats is geheel in overeenstemmiJlg
met het feit, dat het hier gaat om de Patrones
der onderduikers, die moesten leven in de afzondering.
Bij de in7.egening van het .Beeld van O.L.
Vrouwe van de Goede Duik, vervaardigd door
de fabriek Sint joris te Beesel, naar ontwerp
van de heer Konings, wees Pastoor van Enckevoort op de geschiedenis. Tijdens de bezettingsjaren heeft één der Limburgse gee.stelijken het is niet meer bekend wie - een plaat laten
vervaardigen, waarop de figuur van Maria haar
wijde mantel beschermend uitstrekt over de
onderduikers, uitgebeeld door een militair en een
arbeider. Op de achtergrond zag men de fabrieken en kampen in Duitsland, welke onze men.sen
opslokten en het dobberend bootje van onze vrijheid. belaagd door aansu.iz.ende vliegtuigen. Deze
prent van Onze Lieve Vrouwe van de Goede
Duik kwam tenslotte in het bezit van practisch

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

1

TERREUR IN BAFLO
Ook in Baflo, in het Noorden van de provincie Groningen, zijn in de loop van de tijd vele N .S.B.-ers en
bijbehorend gesptili in vrijheid gesteld. Het is mogelijk
dat er onder hen zijn, die zich hun grote schuld
tegenover ons volk bewust zijn, doch het volgende
verhaal moge U duidelijk maken, dat meerderen menen, de manieren en gewoonten, die ze zich in bezettingstijd hebben eigen gemaakt, ook thans nog k
kunnen uitleven.
Op een ·Zondagavond. reeds een aantal weken ge•
leden, liep in de omgeving van Baflo een jongeman
met een meisje te wandelen. Niets bijzonders zult U
zeggen. Maar deze jongeman heet Gootjes, een in het
Noorden bekende naam, daar in de bezettingstijd zijn
beide broers, na een zeer actief aandeel in het verzet, in
een schietpartij met de S.O. werden gedood. De veronderstelling is gerechtvaardigd, dat hij om deze reden
tot slachtoffer werd gekozen.
Hoe het zij, het rustig wandelende paartje werd opgewacht dOOI' een individu, dat vroeg: •.Ben jij
Gootjes?" en na het bevestigende antwoord mededeelde: ,.Ik wil je een pak op je d .... .. der geven."
Na een wOOFdenwi$5ding werd Kor Gootjes door zijn
veel sterkere belager mishandeld en tegen de grond
geslagen.
Hoewel aan het gebeurde zo weinig mogelijk nichtbaarheid werd gegeven, doken in h'et dorp al spoedig
geruchtro op, een bewijs, dat de bedrijvers van deze
heldhaftige daad hun mood niet hielden en zich daarin
verlustigden.
Officieel is geen klacht ingediend, maar achter de
schennen zijn de autoriteiten op de hoogte gebracht
en werd een onderzoek ingesteld, waarbij aan de uitlatingen van de dader voldoende gegeve1_1s werdea ontleend om hem op te sporen. Het bleek een pnsoca te
zijn, waartegen. wegens zijn politiek verledm, Jdachten waren ingediend. die echer met tot een arrestatie
hadden geleid. De rechuc.be werd weer op zijn spoor
gezet. met het verrassende resultaat. dat het zelfs, tot
een. wat mm noemt "zwaar geval" zal uitgroeien.
Inmiddels waanden de kerels zich veilig, misschien
veronderstelden ze :z:elfs vrees, want ze gingen op de
.ingeslagen weg voort.

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

moedigen.

Wie kan inlichtingen verschaffen over de gedragingen van
de op nevenstaande foto voorkomeode persoon? Hij is bewaker geweest in concentratiekampen in Duitsland, waar hij
%leb zoo hebben schuldig gemaakt aan mishandeling en
ioodslag van gevangenen,
waaronder Nederlanders en
Belgen.
Hij was geldttd in S.S. uniform
en vertoonde zich soms met
een gele hond. Lengte pl.m.
J.72 M. Leeftijd thans 25 jaar.
Alle inlichtingen, die kunnen leiden tot aanvulling van
het bewijsmateriaal tegen betrokkeM, worden gaarne
ingewacht via de Redactie van dit blad.

TOM STEEN.

De door onze regering gevolgde weg bij het berechten
der N.S.B.-ers en collaborateurs, de weg van de grootst
mogelijke barmhartigheid, heelt tot gevolg, dat een
grote groep van ons volk zich gekrenkt acht in haar
rechtsgevoel. Het is dan ook moeilijk vast te stellen,
welke oor%aken ons voor een, zij het dan uitgestelde
•
,.bijltjesdag" hebben bewaard.
Dit ki.amen zijn: het verstandige en gematigde beleid
van de leiders der voormalige verzetsorganisaties; de
verschuiving van de aandacht door het Indische probleem; het gevoel voor 'n orde!ijke uitvoering van 't
recht; de rustige en niet spoedig opvliegende aard van
om volk, of wel dit alles te zamen.
Gelukkig is het gebleven bij een enkele, in een rechtsstaat niet thuishorende individuele wraakneming of
actie.
Het gevaar is echter nog niet geweken!
Het smeult nog onder ons volk. Dat zal een ieder toegeven, die zijn oor te luisteren legt. Ik geloof, dat dit
heftiger is dan b.v. een jaar geleden. En dit smeulen
wordt niet gevonden bij de Jongeren alleen .........
Hoe komt dit?
Laat ik U dan eerst een oude geschiedenis vertellen.
Zij zal U wel bekend zijn! Christus heeft haar al verteld. Zij gaat over een koning. die op zekere dag wil
afrekenen met zi}ll schuldenaars. Hij beveelt zijn dienaars al diegenen. die hem iets schuldig zijn, bij hem
te brengen. En de dienaars brengen hem een van zi}ll
ondergeschikten, wiens schuld timduizeod talenten is.
En als hij niet kan betalen beveelt de koning, dat men
liem en :zijn kinderen en alles. wat hij bezit, zal verkopen. De schuld moet betaald.
Als de dienstkn«cht dit hoort. valt hij op zijn knieën en
smttkt de koning. dit niet te doen. maar hem vrij ~
!atm. Hij :zal beter gaan leven en aDes betalen.
De kooiog is een goed mem. Hij laat hem niet alleen
vrij, maar scheldt hem zetrs at zijn schuld kwijt. Dat
is barmhartigheid! Dat mag de koning doen, want de:
dienstknecht is hem persoonlijk schuldig.
De dienstknecht .gaat opgewekt naar huis. Htï kan
weer bij zijn gem zijn, in zijn eigen dorp, en zonder
schuld.
Maar hîj komt een andere dienstknecht van de koning
tegen, misschien wel degene, die hem voor de koning
heeft gebracht en hij herinnert zich. dat deze hem 100
penningen schuldig is. Hij grijpt hem bij de keel en
eist zijn geld op. De andere dil?l13tlcnedit kan echter
niet betalen. Hij smeekt om uit.Rel en alles zal votdaa11 w onkn.
Doch hij wJl u niet vai:i boren, maar smijt hem In
de gevangenis, totdat de 100 penningen betaald zija...
Formeel volkomen jwst. Maar toch was het een boze
dienstknecht.
De barmharti~ behandeling door onze regering van
de N .S.B.-ers - of utiliteits-ovuwegingen een reguing
mogen leiden bij baar ttebumaatstaf, doet hier niet
ter zake - heeft oolc het grote ~evaar dat de N .S.B.-er
bij zijn loslating wánig voelt van zijn schuld.
De straf viel best mee, de regering maakte zijn zonde
steeds lichter m hfj behoefde n.iet eens schuld te gevoelen om losgelaten te worden.
Ze komen tlmis en velen van hen kunnen niet begrfr•
pen, dat de mensen uit hun omgeving zich niet komen
verontS<huldigen over de houding, die Zi) vlak na de
bevrl}ding bij mm arrestatie tegenover hen aangenomen
hebbeo.
De advocaat, zo die nodig was. heeft hun houding tJJdeos de bezetting verdedi<Jd en aangetoood, dat ziJ in
het belang van liet N ederlandse volk lid waren van de
N.S.B. ook hJden.s. de bezetting.
lÀ Nederlandse regering :zag ook in, dat zij ten
onrechte nog langer werden vastgehouden en liet ze
vrij!

En die stomkoppen uit bUJ1 wurt voelen in het ~
niet, dat zij mee schuldig zijn aan bun arrestatie. Vooal
die illegalen. die hebben nog spljt, dat ze geen bijltjes·
dag hebben mogfll houden. ü vinden ons, N .S .8..-ffS,
zo'n beetje tweede soort burgen. Of die illegalen van
die beste mensen waren! Al ie meubelen bebbea ze uit
te huis gesleept en wat is er bij die B.S. niet aan de
strijkstok blijven bangm1 Staat mijn radio niet bij een
illegale? En waar i.s het geld gû>kven, dat ik aan die
z.g. illegale commandant heb afgegeven? En mag ctat
mens daar maar rustig mijn JMUbe)e:o houden, al is ze
honderdmaal oorlogsslachtoffer? Zijll wij dat soms ook
niet? En dan komen de aangiften en aanklachten van
diefstal.
Een aanklacht hoort thuis in tt11 rnhtsstaat.
Haar objectie'ft ~eling eveo«ns.
In een rechtsstaat zorgt het wettig gezag er voor, dat
de rechten van iedere burger beschermd worden. Die
rechten hebben alle burgers gemeen.
De goede burger beeft die, maar ook de weer in het
burgerleven gebrachte N.S.8.,-er, ook de gewone misdadi.ger, die zijn straftiJd voor moord of cfiefstal uitgezeten heeft.
Hoewel dit voor sommigen moeilijk te verstaan is -

denk b.v. aan hen, die in de vi1f achter ons kçgende
jaren hun liefsten en hun bezit teniet zagen gaan door
de klauwen van de bezetter en hen, die hem daarbij
hiefpen - juist is h'et daarom wel. In een rechtsstaat
i.s het recht er voor iedere burger en zonda aanzien
des persoom. Dit begrip dient er te zijn, ook bij de
goede politie en ook wanneer em N.S.B.-er een a.-.
klacht indient tegen een alom geachte en gemde oudillegale persoon. De aanklacht mag bij de goede politie
niet in de prullemand terecht komen of zo onderzocht
worden, dat te voren het resultaat al bekend is.
Het is natuurlijk ook juist, dat zij eerst terdege vast•
stelt, dat de aanklac.ht enige grood van waarheid bevat.
Dit lijkt mij :zelfs :zeu gewenst, aangezien de mentali.teit van vele N.S.B..-ers. die met gevoelens van ••nc zal
ze wel krijgen, die illegalen", roodJopen.
Moeilijker wordt het. wannttr een N.S.B.-n- zich wendt
tot ambtenaren vao politie, die :zich hun wraakgevoelens volledig kunnen indenken, doordat deze ambtena•
ren door toedoen van hetzelfde tnig - hier worden
door sommigen, ook bij de politie, de illegalen mee
bedoeld - naar hun mening voJlcomen ten onrechte
enige maanden :zijn geschorst en ternauwernood aan
ontslag ontkwamen. Ze zi}ll dan wel overgeplaatst.
maar de illegalen zi,iD overal het.uilde.
Deze politie stelt met bijzoncleli' veel plezier een ooduzoek in en dan op de maaier van ,.en hij greep hem bij
de kttl" en Hebt midden op straat. Er zijn mij gevalieu
bekend, waarop eerst het radio-toestel wordt meege,nomen van een oorlo.gsslachtoffer - illegaal - m
daarna een onderzoek wordt in~steld. En van een
onderzoek naar meubden bij een oorl0gs.11achtoffer, gekregen van het Beheersinstituut, waarbij behalve twee
politie-agent:m, de vroegere eigenaresse (N.S.B.-sttt)
met baar :zoon ea baar vriendin - evaiems N.S.B.~
ster - en haar buurman aanwezig waren.
Een gedttlte van dit gezelschap kwam voor de tw~
maal. toen de moeder niet thuis was. ~ man was in
Indië. Zij gingen toch maar het huis binnen. Ze konden het met de minderjarige dochter ook wel af.
Onderwijl hoorde het meisje uit de mond van één de:r
agenten "Die B.S.-ers waren allemaal dieven" en: ,.ZfJ
wilden mij er ook bij hebben (B.S. ), maar ik heb me
voor dat tuig gewacht En de Procureur-Fiscaal valt
voor me op m'n knieën., als ik bij hem kom."
Genoeg!
M.issc:hien kc-n.oen de ,.Zwerver"-Je.zers deze vubalaa
oit hUII dgen omge-vlog.
Ben ik te somber als ik bang ben. dat de "lic.btama,..
lting" van de N.S.B.-e-s m de oovoldoende zutveriog
van haar ambtmaren door ome Regering het ~
oplevert. dat we eerdaags wett onder N.S.B.-terrm,
komen? Ik ben bang voor boze dienstknechten.
Maar niet zo bano, dat ze geen aanklachten meer mogen doen. Wanneer ze gegrond zijn. ste?t de ed'Jlc iffe,
galiteit er zelfs prij$ op. Wij willen, ondanks all.?s, voo.r
onszeTf geen barmhartighefd.
Maar wel Recht!
En dat houdt m.L in, dat de regering wel zal hebben toe
te zien of de aanklachten van de N .S.B.-ers terecht zt'jn
en dat de behandeling door de politie op een objectieve en tactvoile wijze geschiedt.
Err misgaat een N.S.B.-er zich. dan moet zij niet achromen hem wefr terug te werpen tn die plaats, waar hjJ
thuis hoort. De politie-man, die zijn taak niet begrfwt.
moet dan alsnog zijn ontslag krijgen. En laat de rege,
r.i.o.g. wanour zich meer van bovwomschreve.n g~schie,.
cleui.s5en voordoen, ~icll md een waanc.huwing tot da
~
l.aten N.S.B.-er• m de t.ernauwemood aan de :zat,.
vering ontsnapte ambtenaren richten. Want door dlt
soort optreden kon de barmhartigheid van het volk wel
eens om$laan in haat.
~ persoonfrjke wraaknemingen zouden klfDOen toenemen.
De bundeling der voormaHge illegaliteit zoo teil feit
kunnen worden.
E r is af onrust genoeg onder ons volk!
v.
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CREDIET
Herhaaldelijk blijkt nog misverstand te bestaan over de vraag,
hoe een opnieuw beginnend bedrijf. dat :.n moeilijkheden zit, gelden kan aantrekken. We willen daar h ,el kort iets over zeggen
en onderscheiden naar de vormen van crediet, die verstrekt worden: herstekrediet en wedervestigingscrediet. Daar het laatste de
minste bekendheid geniet, zullen we over het wederv estigingscrediet iets breedvoeriger zijn.
Het herstekrediet wordt meestentijds alleen gegeven aan die middenstandsbedrijven, die voor de oorlog reeds bestonden en door
de oorlogshandelingen grote schade hebben ondervonden, waardoor crediet wordt vereist voor de wederopbouw van het bedrijf.
Het wedervestigingscrediet echter kan tot een maximumbedrag
van f 3500.- worden verleend aan hen, wier zaken tijdens de
bezettingsjaren geheel verloren zijn gegaan, die financieel niet bij
machte zijn hun vroeger bedrijf weer op te nemen of hun ambacht weer uit te oefenen en die thans opnieuw een middenstandsbedrijf willen vesti.gen. De voorwaarden, waaronder aan hen, die
vallen onder art. 2 der Statuten van de Stichting 1940-1945
crediet wordt verleend. zijn de volgende:
l. Zij moeten aantonen voor · het intreden der bezettingsom~
standigheden tot een gezonde beroeps- of bedrijfsuitoefening in staat te zijn geweest;
2. de basis van het bedrijf moet uit bedrijfseconomisch
gezichtspunt verantwoord zijn en aan het wederoprichten
van het bedrijf moet behoefte bel-taan.
Land- en tuinbouwbedrijven, alsmede veehouderijen, kustvaart- en
visserijbedrijven komen voor deze credieten niet in aanmerking.
Wanneer er geen mogelijkheid bestaat om de credietnemer weer
in het bezit van een vestigingsvergunning te stellen, wordt de
credietaanvrage afgewezen.
Er mag geen credietverlening plaats vinden voor zover nog
geblokkeerd geld aanwezig is. In dit geval dient een aanvraag
tot deblokkering tot maximum een bedrag van f 3500.-, vergezeld van een advies van het Ministerie van Economische Zaken,
op de gebruikelijke w ijze bij de Nederlandse Bank te worden
ingediend.
De aanvraag dient te geschieden bij het middenstandsborgstel)ingsfonds, onder welks gebied de betrokkene valt. op daartoe
bestemde invulformulieren.
Nadat het aanvraagformulier is ingevuld, ondeq;oekt het borgstellingsfonds de credietaanvrage, die daarna wordt opgezonden
naar het Ministerie van Economische Zaken. waar besloten wordt
of het crediet al dan niet wordt verleend.
De rente van dit crediet bedraagt 4½% per jaar. Het crediet
moet binnen 5 jaar worden afgelost.
Het hoofdbureau der Stichting 1940-1945 stelt zich gaarne
beschikbaar wanneer meer bijzonderheden over deze materie
worden verlangd.

VOOR ZIEKE VERZETSVRIENDEN
In "De Zwerver·· van 2 Aug. j.l. vroeg Mevr. T. de Visser-

de Heer in een artikel onder de titel ,1,Wie opent de poort". om
een aantal mensen, die haar zouden willen helpen bij het organiseren van een soort correspondentieclub voor zieke verzetsvrienden.
De brieven, die zij naar aanleiding van deze oproep ontving,
heeft haar versterkt in de overtuiging, dat er inderdaad bij meerdere zieken behoefte bestaat aan gedachtenwisseling per brief.
Zij verzoekt ons thans onderstaande brief op te nemen:
,.Zieke vrienden,
Uit mijn artikel in "De Zwerver" dd. 2 Aug. j.l. onder de titel:
.,Wie opent de poort" zal U mijn bedoeling duidelijk zijn geworden. De poort is geopend, want ik mocht verschilJende
sympathiebetuigingen ontvangen. Hun allen roep ik een
hartelijk welkom toe.
Zijn er vrienden, die alsnog tot onze kring toe willen treden,
eveneens: welkom!
In de eerste brief, ter kennismaking, zou ik graag onderstaande
vragen zien beantwoord:
Leeftijd;
Godsdienst;
Aard der ziekte of invaliditeit;
Beroep of werkzaamheden uitgeoefend voor de ziekte.
Beste vrienden, wie ge ook zijt, ik verwacht U!
De poort blijft open!
T. DE VISSER-DE HEER
Wartena 4 Fr."

VERENIGING FRIESLAND 1940-1945
De Contribuanten-actie der Stichting Friesland 40 · 45, ten bate
van de nagelaten betrekkingen der gevallen verzetsmensen, heeft
in de Gem. Menaldumadeel opgebracht de som van:
f 7.518.81.
Allen die hieraan medegewerkt hebben hartelijk dank.

door Joh. van Hulzen en Ad Goede

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

1

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

In Apeldoorn eten ze bij Joop thuis. Blonde Piet
speelt later op het orgel en dan zingen ze, zoals
ze het nooit voordien en nooit meer na dezen zullen
doen. 0, God, dat een mens zoveel geluk beschoren kan zijn.
Doch de tijd van scheiden komt. Eén neemt er
poolshoogte op het station, of alJes wel veilig is.
Dan vertrouwen ze zich toe aan de goede zorgen
van de mensen van "het spoor". Dirk en Koosje
keren via Deventer naar hun haardsteden terug.
De anderen gaan over Zutphen. Het is een lange zit
naar Enschede, maar
na die gedane arbeid
een
gezellige
zit.
Langs Zutfen, het
doorluchte
Lochem,
Goor - daar is Delden al. Wat een drukte op het stationnetje.
Er staat een volle
trein, voor richting
Zutfen. Maar - zien
ze goed? Wie zitten
daar?
Wie
wenkt
daar? Zo nadrukkelijk, zo gebiedend ?
,,i
,#
Het is zowaar Gerrit
van de L.O. uit Enschede. Wat zou die
hebben?
Slechts enkele seconden staan de beide
treinen op hetzelfde
stationnetje. Zodra de
trein uit Zutfen binf
nen is, moet de van
Enschede komende de
reis voortzetten.
Maar Gerrit wenkt
niet voor niets.
Johannes, Geert en de
anderen verlaten subiet hun coupé, stappen naar hun vrienden
in de andere trein.
"Mee. Stap in. We
-~4'
gaan naar Zutfen".
Dat is niet naar Zandvoort. Veel tijd voor
weifeling en vragen
1
hebben ze niet, want
1
de trein naar Zutfen
staat op vertrekken.
Ze stappen in.
Wat is er aan de
hand ? Ja, in een volle
coupé heb je het niet
over die dingen, maar
dat hier periculum in
/
Er
trein, ooorr~l
Mam, zi•n
mora is, staat voor
hen vast, anders had
ze goed} Wie zitten daar;> Wie 'D1enkt daar}
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Op de thuisreis
wordt een
gevangene in
Zutphen bevrijd
1(

Slot

<#

1

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

*

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

.,Een gewaarschuwd man geldt voor twee •

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

en nu hebben de "terroristen" in de middag hun
slag geslagen. En goed ook. Nog steeds zijn de
geallieerden in Frankrijk niet de zee in gedreven.
En blijkbaar :·. aan de terroristen zich nu eerst goe,d
roeren. Zal dan toch "das Dritte Reich" gaan wruikelen? Er zijn er die verbetener en verbitterder
dan ooit zullen strijden, er zijn er ook wier zenuwen
hun de baas worden.
Vooral de zwarte mannen hebben het te kwaad.
Een spoorman steekt de rails over om zijn werk
op het emplacement te beginnen. Een Landwachter
grijpt zijn geweer en van 50 meter afstand schiet
hij de man pardoes· neer. Gelukkig is het schot niet
dodelijk. Maar het tekent de situatie.
Jelt duikt maar snel weg in de voorstaande trein.
Hij geniet volop van de verhalen der medereizigers,
die reeds alles weten van de overval in Arnhem.
Militaire auto's met "namaak-Groene" hadden de
mensen aan de gevangenis afgehaald, precies een
half uur voordat de "echte" Groene kwam om de~
mensen naar elders over te brengen.
Zelfs de kleinste stations onderweg staan onder
controle. Er zijn reizigers, die tot driemaal toe gefouilleerd en op hun papieren gecontroleerd worden.
De aansluiting in Deventer is gelukkig goed op
tijd, dat kort het onplezierige verblijf op het perron.
Voor het station in Enschede wacht Minie de mannen uit het Veluwse op en brengt ze naar de Ford,
waarmee Geert op kort afstand wacht. Langs een
omweg gaat het door het bos in de richting van de
Duitse grens, om zo de Holterhof te bereilren. Daar
wachten Jan uit Ommen, Cor uit Zenderen, Lange
Dirk en Henk Visser, Johannes en Bertha reeds.
Er is groot enthousiasme. In geuren en kleuren
moet Jelt het verhaal van de overval in Zutphen
horen, want daarvan weet hij nog niet meer dan
hem in de auto verteld is.
Doch het is tijd om de komende acties te bespreken.
Jelt opent de bijeenkomst met gebed. Een gebed,
waarin de dankbaarheid voor Gods bewarende al·
macht, die hen bij deze gevaarvolle ondernemingen
allen spaarde, de boventoon heeft.
Dan komen de tongen los. Als altijd is daar het
moeilijke punt van de bewapening. De geldzaken
worden geregeld en besloten wordt, dat de nieuwe
KP-Ommen, met Jan aan het hoofd, onder Johannes
zal ressorteren. Bonkaarten moeten er zijn. In steeds
groter aantal. Daarvoor moeten alle krachten ingespannen.
De strijd gaat door. In Twente, op de Veluwe ......
in heel het vaderland. En er komt licht aan de kimmen, nu de geallieerden zich niet uit Frankrijk hebben laten verdrijven. Maar de strijd zal nog lang
en zwaar zijn. In die strijd zullen Johannes en Geert
nog vallen. Henk Visser en Jan de Groot zullen nooit
de dag der bevrijding meemaken en Nico de Lange,
de man, die zoveel heeft gedaan voor de ontsnapping der Arnhemse gevangenen, ook hij zal enkele
maanden later in handen der SD vallen.
Dat alles weten ze gelukkig nog niet. Maar wel
weten ze, dat elke dag dit lot hen allen kan wachten.
Daarom is er ook bij het heengaan van de Holterhof
een kort gebed tot God om Zijn bescherming. Zeker,
niet ' allen vinden allereerst bij God hun kracht voor
dit moeizame werk, maar zij respecteren in hun
medestrijders het zoeken van kracht bij de Allerhoogste.

1n 7.utfen zijn inmiddels de plannen kant en klaar

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

*

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

De gegevens, aan de hand waarvan deze artikeJenserie over
de gevangeniskraken te Arnhem, werden opgemaakt, :zijn te~
voren zo goed mogelijk gecontro1eerd tij Je.genen, die bij deze
ondernemingen betrokken waren . Voor. de historische betrouwbaarheid ervan kunnen wij dan ook ten volle instaan. Toch
nemen wij aan, dat er onder onze lezers zullen zijn, die hier
en d aar nog voor een enkele c orrectie of aanvulling zouden
kunnen zorgdragen . De schrijvers zul1en het zeer op prijs stel"
len, deze opmerkingen te mogen ontvangen, om hij een e .v.
uitgave van dit verhaal in andere vorm, daarmede rekening
te kunnen houden.
.
Enkele tot nu toe ontvangen opmerkjng tn willen wij hier gaar"

ne nog vtrmelden. In ons derde artikel werd vermeld, dat Oom
Frits en Henk uit Twe-ntt. w erden ondergebracht bij de famiHe
W . Dit was juist, do ch daarbij bad niet vergeten mogen
worden te vermelden, dat de buren n .l. de famiJie V . , daarop
onmiddellijk bereid bleek de beide bevrijden te herbergen.
Wij hebben getracht, gelijktijdig met het verhaal over Arnhem
op onze "In Memoriam " - pagina de mensen te herdenken, die
bij deze overvalJen betrokken waren, doch later omkwamen.
Zo plaatsten wij een artikel over Jofr:nnl'S en Geert, waarin
echter verzuimd werd te vermefden , d lt Johannes op de Ooa~
terhegraafplaats te Enschede begraven ligt. Van Eef Boven
(Nico de Lange) werd reeds een ,.In Memoriam" geplaatst
in ons blad van 15 Sept. 1915, evenals van Van Zanten, welke

men vindt ln het nr. van 2~ Aug. 1915.
Binnenkort

hopen

Jan de Groot.

wij ook nog
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HET GEDENKBOEK
(SLOT)

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

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

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

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

Het zal de lezers wel duidelijk zijn, dat wij
volledig achter het standpunt van de heer
Voorhoeve staan en het moet ons van het
hart, dat we meenden, dat de heer Scheps,
die veel over democratie schrijft, nog wel
enige waarde zou hechten aan statuten.
Natuurlûlc kunnen statuten gewijzigd worden, maar daardoor kan bij wijze van spreken van een kegelclub nog geen naaikrans
gemaakt worden.
Intussen, we willen ons tn deze discUBsie
niet verder mengen.
Wat ons wel interesseert is dit. Twee jaren
zoeken we reeds naar het ei van Columbus,
naar de oplossing van de vraag, of er voor
een gebundelde illegaliteit buiten de concrete afwikkelingstaken nog een taak is
weggelegd, waarin het verschil in levensbeschouwingen van geen betekenis is.
Wij hebben die taak niet kunnen vinden,
maar de Heer Scheps is zo serieus in zijn
oeweringen, dat die taak er ia, dat we hem
durven vragen ons allen eens concreet uiteen te zetten, welke die taak is.
D.w.z. niet met machtige begrippen als,
de strijd voor het recht, h et kweken van
bovenpolitiek nationaal besef e.d., maar
zeer reëel, hoe Jan, Piet en Klaas in actie
moeten komen voor een concrete taak,
waarin ze niet van meetaf uit hoofde van
hun levensovertuiging overhoop liggen of
in de watten gelegd worden door enkele
gladde leiders, die hun politieke platform
een nationaal kleurtje geven.
En als dat ons duidelijk gemaakt ia, dan
,, verwachten we bovendien nog, dat aang~
toond wordt, waarom nu jniat de ex-illegaliteit zo'n taak moet verrichten.
't Klinkt allemaal een beetje cynisch, lezer,
maar we vechten a l twee jaar tegen windmolens en de pen wordt zo moe, zo moe.
H.

v.

R.

STICHTING
TROUWFONDS
9 A ug. 1944 -

VUGHT -

9 Aug . 1946.

Wij ontvingen van de "Stichting Trouwfonds" een exemplaar van een door de:z&
Stichting uitgegeven boekje, getiteld:
.,Vught".
Dit boekje, dat op 9 Augustus jJ. is verzonden aan alle nabestaanden van voor de
organisatie "Trouw" gesneuvelde verzet.ast.rijders, is een uitvoerig verslllg van de
herdenking, welke op 9 Augustus ls.&
door de vroegere medewerken van "Trouw"
in het kamp Vught werd georganiseerd.
Hetgeen daar gesproken is, geeft een zo
duidelûl< beeld van het leven in de kampen Haaren en Vught, en van de geest,
welke daar onder onze mensen heerste, dat
velen de wens te kennen gaven het gesprokene in druk te zien verschijnen.
Waarschijnlü1c bestaat ook in de lezerskring van "De Zwerver" voor dit boekje
belangstelling.
Wij maken daarom op verzoek van de
"Stichting Trouwfonds" onze lezers er op
attent, dat voor belangstellenden het boekje
is te verkrijgen door storting van f 1.op postrekening 446847 ten name van
.,Stichting Trouwfonds", Tolsteegsingel 6,
U t recht.
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IN MEMORIAM

Jouke

•

1

Mevr. H. Bfokland-=-Pater

Karel Benjamin van Seventer

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

Annie/veen

Geb. 28 Oc/. 1923 · Ge{u$,. 13 Maart /945

lS Juni 1944, precies een week na D. Day, die

p 4 Februari 194.4 kreeg de
heer A. Blok.land een tip, dat
hij de S.D. op bezoek zou krijgen, daar het uitgelekt was, dat hij
mensen hielp naar Engeland weg te
komen en aangesloten was bij een
geheime organisatie. De vijf onderduikers, die hij op dat ogenblik In
zijn huis herbergde, werden ergens
anders ondergebracht. Zelf nam hij
de vlucht naar het Noorden.

de Boer

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

LEO.
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Inderdaad kwam enkele uren later de
S.D. Niets werd gevonden, maar de
lafaards vonden het toch beter Mevrouw Blokland mede te nemen. Dit
is het begin geworden van een lange
striJd. Ook voor de Heer Blokland,
die, in de hoop, dat zijn vrouw zou
worden vrijgelaten, besloot zichzelf
aan te melden. Zijn vrienden en kinderen konden hem hiervan echter
weerhouden, daar zij veronderstelden,
dat zijn vrouw zeker na een dag of
zes zou worden vrijgelaten. Er was
toch niets gevonden!
Bovendien, zo'n zachte, lieve vrouw
zal niet worden mishandeld !
Helaas, de dagen worden weken, de
weken worden maanden en geruime
tijd na de capitulatie horen we, dat
ze in het concentratiekamp Ravens•
brück is omgekomen.
Een langè lijdem;weg heeft zij doorlopen.
In de Euterpestraat lS zij tot twintigmaal toe verhoord. Men heeft haar
hier slecht behandeld, ook geslagen.
Met andere vrouwen werd zij in een
kelder geduwd en daar bleven zij 24
uur zonder eten om dan weer ver•
boord te worden. Maar ze kregen
Mêvr. Blokland niet murw, ondanks
haar physieke toestand. Daarna werd
ze naar Vught overgebracht, werd
ernstig ziek en is hier tweemaal
geopereerd.
Toen het de heer Blokland gelukte
in de spannende Septemberdagen
Vught te bereiken, vond hij zijn
vrouw hier niet. Ze was naar Duitsland overgebracht met nog vele andere vrouwen, naar het beruchte
vrouwenkamp Ravensbrück. Geen en•
kel bericht over haar kwam meer
binnen.
Zij zal echter in de harten blijven
leven van de velen, die bij haar in
huis onderdoken en bij baar een
goede verzorging genoten. Liefdevol
11am zij hen op, joden en onderduikers, en deed alles wat in haar vermogen lag om deze mensen van dienst
te zijn.
Ter nagedachtenis aan haar vond er
op 3 Augustus 194.5 een kranslegging
plaats aan de voet van een herdenkingskruis voor gevallen strijders in
Amstelveen, waartegen een portret
van de overledene geplaatst was.
Daarna defileerden allen, haar fami•
lie, oud-illegale werkers en bekenden.
die deze aangrijpende plechtigheid
hadden bijgewoond, langs het kruis.

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

E

Begin '44 als ondergedoken scholier in contact gekomen met de berichtendienst van
De Patriot te Haarlem, werd hij al dra een
zeer gewaardeerde medewerker.
Waren er fietsen nodig voor de koeriersters, Kareltje haalde ze. Moest er een
radio komen voor het beluisteren van de
BBC-uitzendingen, Kareltje wist er raad
op.
Wapens nodig? Kareltje ontrolde ze aan de
Wehrmacht, in zwembad of café.
Hij maakte naam, werd door de "groten"
op de schouder geklopt en men lachte om
zijn smeuïge verhalen.
Dit alles, het maakte hem nog driester,
nog roekelozer..... .
En wij, wij lieten hem gaan..... .
Het was K.areltje immers, de getapte, de
leuke gast, die altijd zijn woordje klaar
had, die iedere terechtwijzing ontkrachtte
• door zijn aanstekelijk werkende lach. Toen
hij in het najaar van 194.4 via een kort verblijf in Hillegom, Abbenes en Badhoevedorp, in welke tijd hij was ingeschakeld in
het LKP verband, in Zwanenburg belandde, was Kareltje te roekeloos geworden,
te driest, te agressief ..... .
Neen, niet geworden, hij was zo gemaakt.
En wanneer er ooit mensen zijn, die iets
ten nadele van Kareltje menen te moeten
zeggen, wijs hen dan op diegenen Uit de
illegaliteit, die na hebben gelaten zijn tomeloze dadendrang langs de goede banen
te leiden.
Wijs hen dan - vergeef het - ja, wijs
hen dan op ons, die met hem samen hebben
gewerkt.
Op 13 Maart 1945 werd een einde gemaakt
aan zijn jonge, bruisende leven, toen hij bij
een overval op zijn kosthuis ruwweg werd
neergeschoten door een aantal mensenjagers van de Wehrmacht.
En als wij nu nog langs de plek komen,
ergens in de Haarlemmermeer, aan de rand
van het dorpje Zwanenburg, waar bijna
verloren in een hoek van een uitgestrekte
aardappelakker, een wit-houten kruis slaat,
dan denken wij : Kareltje ...... och, Kareltje. ..... maar in onze oren klinkt nog de
lach, die vrolijke, jongensachtige lach, die
voor altijd verbonden zal blijven aan de
naam Kareltje.
TOON.

~

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

Tweede
Principiële - OnderduikersReünie te Harfsen
De tweede reünie der ex-onderduikers in de Gemeente Gorssel en omstreken werd gehouden van 8 t/m
11 Augustus 1947.
Vrijdagmiddag arriveerden de eerste reünisten per
fiets op "Groot Reve", waar het kamp werd gehouden, en om half negen 's avonds de vrachtauto, die
de reünisten uit alle delen des lands van het station
te Zutphen had gehaald, waar zij 's middags de tijd
benutten om onder leiding van bekwame gidsen dit
oude stadje te bezien.
Direct was er al een vrolijk geroezemoes bij de thee,
toen oude, duikvrinden elkander weer ontmoetten,
thans vergezeld van 'n introducée: vrouw of verloofde.
De kampopening door Y do v. d. Schoot werd gehou•
den in een diepe terreinglooiing in het bos. H et thema was: de taak van de principiële, dat is de beginselvaste mens in deze tijd. naar aanleiding van 1 Kor.
9 : 24-27.
Z aterdagmorgen woeien de vlaggen in het kamp halfstok. en werd bij het monument een korte, sobere herdenking der omgekomen vrienden gehouden, waarbij
o.a. fragmenten uit "Vuur en Wind" van Muus
Jacobse werden voorgedragen.
Na het middagmaal in het kamp, was men druk in de
weer met de voorbereidingen voor de grote avond.
Men zag voetballers door de wei hollen en buitelen,
bij een grote graanschuur werden volksdansen beoefend en op een deel stemden de duikers hun diverse instrumenten bij het orgel, terwijl zo nu en dan
fragmenten uit de te spelen stukken weerklonken.
Om half zes vertrok men met een wagen. waarop
'n duiker .achter het orgel vrolijke wijsjes speelde,
naar de "Braakhekke-Bulten", waar om plm. zes uur
de captains van het elftal "Buitengewesten" en het
elftal "Harfsen" hun duikers opstelden voor de tradltionele voetbalmatch, die een zeer boeiende strijd
te zien gaf, waarbij "Buitengewesten" technisch beter
speelde. maar "H arfsen" zich niet zo maar gewonnen gaf, en de uitslag: 3- 1. dan ook de juiste verhouding gaf. Scheidsrechter was de Heer W. Peusken uit Gorssel, die zich op eminente wijze van zijn
taak heeft gekweten.
O nder het .geschal van "Koning Voetbal", door de
plaatselijke muziekvereniging "Soli Deo Gloria", begaf men zich naar het groot openlucht-toneel, waar
voor een publiek van ruim duizend mensen de twee
elftallen werden gehuldigd. De captain van "Buitengewesten" ontving voor dit jaar de P.O.R. wisselbeker, tot de rand gevuld met heerlijk gerstenat.
waarvan alle twee en twintig spelers na de scheidsrechter, een flinke teug namen.
Daarna vertrok de "Bonte Duikhoottrein" en werden
we gedurende het verdere verloop van de avond zeer
geamuseerd door het vlotte spel der duikers uit Amsterdam, Twente, Harfsen, Elst, Arnhem, Groningen,
enz....... AJ!erlei liedjes werden weldra door het publiek meegezongen, en thans lopen de Harfsense boe•
ren neuriënd achter de ploeg, liedjes over 't duikers•
leven en wat daar zo mee samenhangt. Nauwelijks
was de trein uit Amsterdam vertrokken, of de trein
uit Twente reed al de planken op.
Het bekende weekblad "De Zwerver" werd door vier
als zwerver verklede duikers onder het publiek verspreid, 'n duiker wandelde met een "walkie-talkie"
door de bossen, waarbij hij draadloos een praatje
hield, dat werd uitgezonden op de ultra korte golf,
de 37 m. band en door een radiotoestel op het toneel
ontvangen. Voor de "Stichting 1940-1945" werd een

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

Maandagmorgen vertrokken de duikers na het ontbijt per vrachtauto naar de Schipbeek, waar zij Lo
hun duikerstijd zo vaak gezwommen hadden.
De omgeving riep weer vele herinneringen op, en
de duikers raakten niet uitgeput, om aan hun introducées allerlei aan te wijzen, wat verband hield met
vrolijke of droevige gebeurtenissen.
Om half zeven zaten ze in de tuin van café "Nijenhuis", waar Tinus Enserink door een in der haast
samengesteld tribunaal werd veroordeeld om ook de
tien volgende reünies te organiseren!
Helaas moesten toen reeds vele duikers weer vertrekken, zodat ·s avonds aan het slotdiner slechts
twee-en-vijftig duikers en introducées aanzaten. Ook
deze avond was onvergetelijk; het zachte kaarslich't
over de lange tafel, de onafzienbare rij van heerlijke
gerechten, de geestige speeches, de fijne humor.
Daarna werd om plm. 1 uur 's nachts de kampsluiting gehouden, met het thema: de verhouding van
de mens tot zijn naaste, naar aanleiding van Lucas

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

10 : 25-28.
Dinsdagmorgen verspreidden zich de duikers weer
naar alle delen van ons land, vast besloten. indien
ook maar enigszins mogelijk, de P.O.R. 1948 weer
mee te maken.

Y. S.

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

Naam,
Adres,
Plaats,

Provtocle,
Ingang abonnement :
Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bij aanbieding van een po1tltwltantle betaald.
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LKP-Stlchtlng.
{Doorhalen wat niet verlangd wordt).
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Na een lan11, doch geduldl11 gedragen
lijden. als gevol11 van ontbtrlogtn In
btden
Dult~e c:on.centratit.kamptn. is
van ons been gegaan onie innig ge~
liefde Man, Vader-, Behuwd- en Groot•
vader, dt Heer
REINDER E!IKELBOOM
oud 58 Jaren.
Hij bttft dt gotde ,tri1d gestreden.
HIJ heelt het Geloof behouden,
Voorts is heat wtggtltgd dt Kroon
der Recbtvaordigheid welke hem de
He-ere. de rechtvaardige Recbtu. ge.ven
,at.
2 Tim. i : 7 en 8,
Hoogeveen: P. Eiktlboom-Relndera
Sttenwijk: J. E!k<lboom
H. Elktlboom-Wtitkao,p
Hoogeveen: J. R. SwlJtlnkfükelboom
J. 8 . Swijtlnk
R. J, Elkelboom
H eerde: E . Kok (verl, )
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H. W. Eiktlboom
en kltinkmd.
Hoogt vten, 13 A ug u,tua 19"7,
S tationsstraat •H.

DE STICHTING l9i0-191S zoekt R.K.
GEZIN io bosrijke omgeving, dat bt·
reid Is om ten R.K. MEISJE VAN 19
JAAR tijdelijk, zo nodig t•Q•n vtrgoe,
ding, op tt nemen. Zij mag lichte
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Brieven aan Distr. Burt&u Stichting '10'15, Rijnsburgerweg 177. Leiden. Tel.
22590,
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M OTORBOOTJE, lang 5.70 m.,
teakhout, ingeb. motor met voorruit en tent. TE ZIEN: TEN
W OLDE, KROMMENIE. Brieven aan: M. G. de Boer; Julianastraat 14, Koog a.d. ZAAN.
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DUITSLAND ALS PROBLEEM
E

r bestaat %0 iets als een "wereldprobleem",
waarvnn niemand de draagwijdte en de prede~ inhoud heeft begrepen. _maar wa,1rover
desnhittegenstaande velen spreken met de zwier en
het gemak, waarmee zij gewoon zijn te praten over
de prijs der groenten.
Het is ook inderdaad ond~nlijk en onmogelijk dit
wereldprobleem een hecht ineengestrengeld vlechtwerk van de meest verscheidl'n en uiteenlopende belangen, volledig uiteen te rafelen en te ontwarren.
l\,fen kan zich hoogstens aan een "pl<1atselijke" ont•
leding wagen en dit is cl.in ook wel eens nodig, zeker
wanne~r hepaalde facetten vun dat wereldprobleem
onverbrPkelijk zijn verhondrn met de toekomst van
ons land.
Doch hoe het ook zij, vast staat wel. dat de kern
van die vele en \•eelsoortiQe oroblemen hoofdzakelijk
besta:it uit wanorde, verwarring.
Ik wil eens twee vnn dcrgel,Jke problemen nol'men,
de beid.: grootste wel. '1.at ons land aangaat, lndom~sië en Duitsland, en al k1nkt het misschien enigermate vreemd, z,j zijn voor Ntderland, vrijwel gclijk\vaardîg in belangrijkheid. Hoogstens zou er hi'erin
cw ver~ ku.oneo sclMülen. dat Indonesië het tw1l·
fdachtig voorrecht geniet vnn dag tot dag ov.-r i:I<'
tong te gaan, terwijl het prohleem Duitsl.ind zich,
althans JO Nederland" tevreden moet stellen met een
..sterk gerantsoeneerde"· publiciteit.
En toch is voor het herstel van Nederland - en waarlijk niet uitsluitend en alleen voor het economisch
herstel - het probleem Duitsland vim bijna even
grote waarde als het probleem Indonesië.
Wij wensten, d..it wij konden schrijven, dat "Duitsland" van grote waarde is voor Nederlaod's herstel,
maar de omstandigheden nopen ons te spuken van
het "probleem Duitsland". Want er is na de tweede
wereldoorlog geen Duitsland meer overgebleven. Wat
er wel is overgebleven is een ten onder gegaan rijk,
e-eo leegte, een vacuum, en derhalve geen gegev,m
eenheid zoals vroeger, maar een probleem, d,1t zijn
kern vindt in de vraag, hoe deze leegte op te vullen.
Dat is het Duitse waagstuk en het staat als vraagstuk niet alleen.
Het is een symptoom van de overal in de wereld heerge11de wanorde, zowel op geestelijk. als op economisch en politiek gebied. Het is slechts ten onderdeel
van het grote wereldprobleem. Wij zullen de hoofdlijnen. die zich door de onmetdijke wanorde in dit
land slingeren. wat scherper uittekenen, omdat hoe
droevig-paradoxaal het ook moge klinken, wij in de
toekomst dit land weer nodig zullen hebben, minstens
al op economisch gebied, dit land, dat ons afschuwelijk en walgelijk hedt geknecht en tegen welks
onderdanen wij gedurende jaren fel hebben gevochten
In een genadeloze verzetsstrijd. Doch zij onder _de
oud-illegalen, die wijselijk hun activiteiten voor het
herstel van on~ vaderland op democratische wijze in
de geordende banen van een of andere politieke partij
hebben geleid, zullen hierover reeds eerder hebben gehoord en zullen dit tegen wil en dank bevestigen.
Eerst vormde Engeland, na 1870 Duitsland de in~
dustriële kern Vë1n · Europa en het verdrag van Vers.1ille van 1919 bracht hierin geen verélndering in
tegendeel, het versterkte zelfs de industriële positie
vun Duitsland door het te omringen m11t randstaten,
die, wat hun mdustrie l>etrof, afhankelijk waren van
de Duitse import.
Zij mochten politiek dan al anti-Duits georiënteerd
zijn, economisch konden zij het zonder Duitsland niet
stellen. Doch thans is deze kern weggevallen en
daaronder lijden de buurstaten van Duitsland even
h.ird als Duitsland zelf. Onmiddellîjk na de oorlog
was men zich dat in Nederland niet bewust. De herinnering 11an het onmetelijk leed en de dierlijke wreedheid, die de vijand Nederland had aangedaan, wa~ nog
te vers tn door - begrijpelijke - verschroeiende

haat nog te onvruchtbaar om gedachten te kunnen
kweken aan hernieuwde handel~relaties met Duitsland.
Doch in het onstuitbaar voortg,1Jnde leven heeft de
haat zijn plaats Ingeruimd aan de bezorgdheid. Duitsland is economisch uit11e-~chakeld, m.iar hoe nauw
was onze industrie vroeger niet verbonden met de
Duitse' En van de gehell" Duitse handel op het buittnland liep ongeveer IO"'G op N<'derland. ging een
nog groter percentage als doorvoer via de Nederlandse havens, was Rotterditm met zijn jaarlijkse got.>derenomzet van 40 miUiocm ton voor driekwart aange~
wezen op het Duitse achterland en was de binnenva<1rt op de Duitse rhiercn en km1alen voor e..-n belitngrijk deel in Nederlandse handen. Zo was het eens!
En dat er nu wanorde en verwarring heerst op economisch gebie,} in Duitsland, komt voor een belangrijk deel op rekening van de zönes. die door het tweede
memorandum van de Nederlandse regering ten onrechte worden gei:ien als militaire grenzen. De ver·
dt?)ing van Duitsland i.s in wcrkehikheid niet alleen
een militaire indeling. De zöni's zijn politieke schc1dslijnen en b.~kenen politieke e.11hooen nf. H.-t zijn de
g,..,,._, tu=ir"de n,gertngen ud hoc:. Ntemnnd berl!r
d,,n de Duitser voelt, dat dl!ze z6ncs allesbehalve ten
belofte voor de toekomst inhouden.
Ook op politiek gebied kent Duitsland wanorde .
Bij de \'r('de van Munster kwam Europa in een politiek evenwicht te leven, waarin, hoewel het was gegrondve~t op eigen belang, de grote mogendheden :zich
toch verantwoordelijk vodden. Dit politiek evenwicht
heeft voortgeduurd tot de Napoleontische oorlogen.
Tijdens het Wener Congres is het weer hersteld en
sindsdien l~eh het min of meer alle oorlogen overleefd. Deze souvereine Europese staten hebben al die
tijd in een zekere orde geleefd, die door de oorlogen
nll't is verstoord, behalve dan door de 1-'lat~te oorlog,
die deze orde en dat evenwicht grondig en volledig
omver heeft geworpen, zodat wij thans de ineenstor~
tlng van hl't Europese staknsysteem beleven. En wat
ergtr is: voor dit evenwicht is niets in de plaats gekomen en alle pogingen, hoe loffelijk overigens ook,
0111 weer een nieuw evenwicht in Europa tot stand te
brengen, moesten falen. Want een nieuw Europees
evenwicht kan vandaag de dag geen uitkomst meer
brengen nu ..de laatste wereldoorlog de politieke problemen buiten Europa heeft gebracht, vooral naar
Amerika.

BOODSCHAP
VAN H.M. DE KONINGIN

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

WllflELMINA

Weer dus die leegte, dat vacuum, waarvan de vroegere centraal-Europese staat Duitsland het kernpunt
vor •nt. Gedeeltelijk is die leegte opgevuld door de bezettende mogendheden, die stellig vooreer~t niet be,
reid zullen zijn uit Duitsland weg te trekken om geen
absolute leegte daar achter te laten, zoals b.v. ook
Amerika, wat er ook gebeurt met Indonesië - dat
tot de Amerikaanse invloedssfeer In het verre Oosten
b,•hoort - nooit een leegte in de Indische Archlpd
:z:al toelaten. Want de:z:e leegheid leidt noodzakelijk tot
nihilisme, .,het niets zijn", dat des te gevaarlijker Is,
wanneer, zo als in Duit~land, het politiek verband
:z:o goed als çicheel vernietigd is. Men spreekt over
Duits nihilisP1e, maar dat is geen nihilisme uit protest. De Duitser is nihilist door de dwang der omstandigheden. Dat nihilisme levert in het nlgemeen
nog geen risico s op voor de democratie, maar bij de
Duitser valt waar te nemen, dat hij de neiging heeft
te vluchten in een nieuw, zeer Qevaarlijk nationalisme,
1
wanllCer hij nl. de uitverkorenheid gaat prediken om
een leegheid te mogen dragen en zich weer aan andt?•
ren superieur gaat voelen, omdat hij zoveel leed en
ellende m0ct verduren. een typisch. algemeen-menselijke trek. 0,1arom is deze Duitsers zo 1noeilijk d::
democratie, die zelfverantwoordelijkhcid wil, bij te
brengen, omdat zij fulst hierop afstuit.
Zoals de wrdeling m zóncs, die zeer waarschijnlijk
te danken is aan Hitler s t\\ eefrontrn-oorlog. een
g•ote v.üDorde heeft geschapen op materieel geb1,•d
{~•<><>ral ,•o«fsdtclrorten), ::o deed z!J het ook op polttiek gebied, Het kan nooit doelmatig ::ijn, Duitsland
en zl111 delen te isoleren, nu dat land om der wille
van aller wdzljn, veiligheid en vrede, ged.-na::ificeerJ
en democratisch moet worden. En in niet geringe mate
door de :z:öne-mdeling zijn de Duüsers dl! speefb,11
geworden dt:r çirote mogendheden, hoewel dit politiek
gesproken ruet mocht; maar ze zijn het en daara,m
kan door een desideratum, dat het anders moet, niet
veel worden veranderd.
Het IJjkt m.-, dat verschillende zull.:n vragen, of Nederland ook een taak is wcygdegd bij het zoeken
naar een oplossing van het Duitse vr,1agstuk. Dat is
een pijnlijke vraag, maar zij wordt tragisch, als mea
eerst aan de orde stelt, of Duit:.land zelf een werkelijke stem heeft bij de oplossing harer problemen.
Het is de tragiek van Duitsl,111d, dat vele volken zo
wurgend en onmenselijk heeft geterroriseerd, dat de
oplo,;smg v.m haar uiterst ingewikkelde problemen
bijna geheel buiten haar omgaat en dat de beslissingen en regelingen in deze voor het overgrote deel
in handen hggen van niet-Duitse staten. Het verdrag
tussen Engeland en Frankrijk b.v. levert hiervan het
bewijs. Tot op zekere hoogte is dit ook het geval bij
de tolunie tussen Belgle en Nederland, waaruit blijkt,
dat wij dus wel iets kunnen doen, maar dat wij nuchter moeten blijven, als wij zoeken nanr een oplossing,
Door de ontwikkeling der gebl'urtenissen vóór, tijdens
en vooral na de laatste wereldoorlog liggen de beslissingen over Duitsland (maar daarmede ook de verantwoordehjkhe1d!) voor het grootste gedeclt.: bui·
ten ons. Hoe simplistisch het ook moge klinken, wij
kunnen hoogstens onze belangstelling tonen Eigen
actie heeft weinig zin, omdat wij ons als klein land
moeilijk kunnen inleven in de grote geestelijke stro•
ming.-n van een land als Rusland of Amerika. Doch
laat ,k er aanstonds bijvoegen. dat de verhoogde on•
veiligheid en de voortgezette verarming, waarmede
vooral Nederland door Duitsland's isolement wordt
bedreigd, volkomen wettigen, dat ons land e•·.i veel
groter ,1andeel behoorde te hebben in de Duitse poli~
tiek.
Dit zijn zo enkele notities over het Duitsland v-c1n gisteren en vandaag, die ons mogelijk tegen wil en dank
ervan mogen overtuigen, dat het een noodzakelijke
plicht Is om op z'n minst "belangstelling te hebben".
Hoewel het probleem i3lomvatt.-nd is, zodat wij vooralsnog niet kunnen zeggen, wat wij ervan te ver~
wachten hebben h02J> ik in een volçiend artikel toch
nog enkele notities te QCVen, meer bepaaldelijk over
de Duitse mens.
JOOP.

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

opening van d~u-

(Adv.).
Ter overweging doorgezonden aan paze Gedenkboekcommissie.

•

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

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

•

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

Dat is dus de verklaring van het feit, dat het gebruik van levertraan bij onze kinderen meestal met
huilbuien gepaard gaat.

•

Op een folder vaa een assurantiemaotschappij lazen w,j het vol•
geode schone poeém:
,. Vandaag «n cJie-nt,
Mcfrgen e•n vriend."

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

•

*

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

AD.

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

•o-

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

•

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

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

•

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

wust het publi<k

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

•

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

Prov. Overiisselse en

Zwol•• Crt. van 28 M•I l8i7.

Die Chinezen hebben toch maar een voorwtziende
blik gehad, want 100 jaren later ligt Pruisen inderdaad in Rusland. Eén ding is echter jammer, het had
honderd jaar eerder moeten gebeuren!

•

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

(.,Je Maintiendrai")
't Wordt langzamerhand tijd, dat we nu ook de Staat

eens de rekening gaan .presenteren, wegens het doen
aanbrengen van celde.uren in gevangenissen, waardoor het de bezetter mogelijk werd goede vaderlanders van hun vrijheid te beroven. Een gerechtelijke
eis tot verwijdering van alle ceJdeuren ter voorkoming
van "herhaald misdrijf' zou mede aanbeveling verdienen.

*
Vervol.g op het artikel: Laat vriendschap helen, wat
grenzen delen, in onze aflevering d.d. 9 Aug. j.l.
Voor de zomer 1948 worden Franse kinderen uitgenodigd in de leeftijd van 9-16 jaar voor de tijd van
één maand.
Er komen twee groepen, Eén groep voor de maand
Augustus en één groep voor de maand September. Er
moet zoveel mogelljk naar gestreeld worden de kinderen met een minimum aantal in ééJ1 plaats onder te
brengen.
Bij~oorbeeld:
plaatsen tot 20.000 inwoners minstens 10 kinderen;
plaatsen van 20.000-50.000 Inwoners minstens 25 kinderen;
plaatsen van 50.000-100.000 inwoners minstens 10
kinderen;
plaatsen van 100.000 inwoners en meer 50 kinderen.
Voor elke plaats of sn-eek komt minstens één Franse
geleider mee. Voor plaatsen, waar meer dan 50 kin,,
deren worden ondergebracht komen twee geleiders mee.
De reiskosten van en naar Frankrirk worden door de
Franse organisaties betaald.
Distributie-bescheiden voor de Franse kinderen worden
in Holland normaal verstrekt.

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

Het is aan. te bevelen om door onderling overle.g in elke
plaats iemand op te geven, die zich ml!t de plaatselijke
leiding wil belasten an contact houdt met Ad H.lnvoet.
Een mooi. onderwerp om op de plaatselijke of provin•
·
ciale LO-LKP-vergaderingen te besprdcen.
Men geve dus zo spoedig mogelijk. liefst voor l December a.s. op: Jongan of mti.sjg, leeftijd. Augustus of
September en de adressen, waar zij ondergebracht mi.Jen worden.
Er worden uitsluitend kinderen uitgenodigd, waarvan
de vaders tijdens de b ~ g 1910-'44 in de strijd
tegen de nazi-terreur om het leven zijn gekomen.
Frankrijk telt vele tienduizenden weduwen.
Wie belpt mee deze vrouwen de zorg voor hun kinderen gedurende één maand te verlichten?
Wie nog verdere bijzonderheden wenst, stelle zich
in verbinding met: Ad Ha.:evoet, Fred. Hendrikstraat 51, Utrecht..
•

RONDE Tll_FEL ()01\TFERENTIE TE OOSTERBEEli
Het Algemeen Bestuur van de LO-LKP-Stichting
heeft vergaderd. Dat is een gebeurtenis, want zo iets
gebeurt als regel maar twee keer per jaar.
Dat is een gebeurtenis, want het betekent de koersbepaling voor een groot deel van de voormalige illegaliteit.
Tenslotte: dat is een gebeurtenis, want het is het samentreffen van . de "crème de la crème" der -LO en
U<P (althans volgens de helft plus een).
In het algemeen heeft een rechtgeaard N.?derlander
een zwak voor vergaderen. Vergaderen is misschien
wel é~~ zijner meest gepleegd,:,, hoe;,,,d onschuldige
hebbeliJk.lieden. Zodra ergens dr:ie Nederlanders voor
e~ probleem ko1~en. te staan is er altijd wel één bij,
die, met een broeierig verlangen in zijn stem de verlossende woorden: .,Laten wij eens een vergadering
beleggen" uitspreekt.
Ook het A.B. stond voor enkele problemen en dus
sp.~ak ~emand: .. Laten wij een vergadering beleggen."
HtJ zei er nog bij: ,Laten wij dat op Zaterdag 23
Augustus op De Pietersberg te Oosterbeek gaan doen.
Daar is het schoon vergaderen."
En dus geschiedde.
Zo bevonden zich dan op genoemde data een 29-tal
stemgerechtigde A.B. leden op De Pietersberg.
D~ agenda geleek op de menulijst van het eeo of
ander exquis Parijs restaurant (van voor de oorlog
l!t1 nogal aan de prijs). Voor iedereen was er wel iets
om in te bijten.
Om ongeveer half elf slaagde Henk, de voowttcr
er in een einde te maken aan het handendrukken c~
de verdere plichtplegingen der oud-illegale collega's
en kreeg met wat .goede" \'\•oorden gedaan, dat alle
aanwezigen hun plaatsen onder een kastanjeboomzonnescherm innamen.
In een kort gebed vroeg hij God om wijsheid en om
het welslagen der besprekingen.
Het openingswoord was "zoals te doen gebruikc-.!iik"
en bracht de eerste gang: Coöptatie:.
De vergadering had de gelegenheid (de laatste) om
z1cb zeil met een aantal nieuwe leden-an te vullen
iruim besteed. Zeventien personen waren voorgeslcid:
Het Dagelijks Bestuur adviseerde er elf van te coöp·
teren. waarmee de vergadering na enige discussie uccoord ging.
Toen kwam het cardinale punt;

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

_.krina drr c:onxn.r ...i.. _., • u
r - - - ,,--· -~
pen met die in de LO-L.KP-huishouding.

Twee geloven op één kussen. daar zit de duvel tussen, nietwaar?
Dit argument werd door de tegenstanders van de
"verbintems" ter vergaderir1g wet klem naar voren
gebracht, maar het O.B. wees er op, dat thans in <le
GOIWN het ogenblik gekomen is om io de volgende
phase, de phase, waarin de LO-LKP Stichtrng z1cl1
allang bevindt over te gaan. Daarbij komt, naar de
mening van het D.B., het feit, dat uit de woordeu
' van "De Vrije Stem" van de laatste maanden een
tegenge.:.telde tendenz is te bespeuren, een tenden:z,
die aiet is afgestemd op de ontwikkeling der GOIWN.
Men begint "bij monde van" De Vrije Stem nl. te
• pleiten voor herbuodeUng en activering der voormalige illegaliteit. Naar het oordeel van het D.B. is het
daar.om thans de laatste kans om tot overe~temming
te komen. Zulks is nodig om te voorkomen, dat de
GOIWN-leden zich zouliPn !men winnen voor deze
heilloze activering, die de gebundelde illegaliteit
noodzakelijkerwijze in politiek vaarwater zou breiiijen.
De verantwoordelijkheid der LO-LKP-Stichting achtte
het D.B. zo groot dat het adviseerde tot een "fusie"
over te gaan.
In GOIWN-kringen blijkt men accoord te gaan met
de volgende doelstelling van "de jong-gehuwden··,
een doelstellinQ '1','êlarin men in hoofdzaken zal terug
vinden en nu verder :zonder beeldspraak:
Het S<"nolcn van de lezers, in het hl1:ondtt van de oud-illegale
11retk.crs:, in democrau§C.h.e zin, -waarop in het blad t:itte.ds het
ec.ccnt :al wor.clen gclrgd;
het kwtke:n van waardt:rlog voor het ver~tt jn de M:e.ttin_gs•
Ja\-en t!n btt k.wè«en van. in:icbt 1n de be-ttktn1s daarvan:
bct kweken vnn ten band LUJll!N de oud-illegnle wcr~<rs. 1ulka
u.-:l wt.l lutt ,,<,_w up de vorming va.n een machupositi~ tt... r g.ehun.dcldc oud·illegalitc,t als zodanig. moac mei het oog op de con- ,
tlnutring van dt geest van onderling vertrouwen tuue:n de
oud-illegale werkus;
het verlevendigen vau de b•lang~tclhng voor de ~htlng 1910·
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probkmen in:ake :uivering en bicechting zu11e.n niet meer
syste.m3tilclt bi:hende.ld worden in het blad; wel i$ er plaa~ voor
ee:n feitc.Li kc weergave van de auuaüc en voor het hr.handelen
van :eer spr,kendc onjuist behandelde gevallen.
Hrt bthandtJtn van politiek in enge-re- tin :al ve.r1J1ede.n worden:
wel 11 "
plaats voor cle behandeling van centrale prohlemen.
djt o.m. de demoaauc beu:dfcn o( de: intt.rnauonale politiek.
c•tJ daarbij voorkomen wordt. dat belangrijke groepen 1•:cra
gc.kw~t.st

"-'Otden.

In het blod :al Sleed, ruimte ~ijn voor een rubriek van dt
Stiduir.g 19i0-19i5. de "In Meo,oriamt" van de LO-LKP
Stichting en verder voor de m<ded~liogen van de GOIWN en
de LO-LKP Stichting. (Art. 2 van de concept-statuten ven
de stichting "De Zwerver·).

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

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

•
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......... .Bob KP ter gelegenheid van de vergadering van
' het Algemeen Bestuur, zoals overigens meer bij hem
voork?'.nt, het achterste, kortste stukje vao :zijn .stropdas voor - en het voorste, langste stuk van zijn str<!lpdas achter had zitten;
.........Kees NBO gedurende de vergadering meer heeft
gezwegen dan het woord gevoerd:
'. ......... ~elfs Han en Pierre met vollecilge instem~ing de
, conclusie van de Stndiecommissle hebben aanvaard;
......... Anton NBO met zijn, huissleutel thee zat te roe~ 1
ren;
.........de spreker, dhr. van Domburg, tevergeefs aan
' het lo'ket van de N.S. om een kaartje voor Oosterberg
' vroeg, omdat deze naam op de convocatie verkeerd was
getypt;
.. .. . . .. .dhr. van Domburg vertelde, dat de Vlamingen,
de film "bibber-fotographie" noemen;
......... Henk met de handrem aangetrokken, de Pietersberg op kwam rijden;
......... Anton NBO in het vuur van een gesprek de
opmerking maakte: ,.Er wil iets nog niet in mijn hoofd;
.........Henk van de Gedenkboek-commissie bescheidenheid heeft geleerd;
.. ....... Sjef een Departement van "Overgebleven Gebiedsdelen" wil oprichten;
.........Heiny en Sief, in een fel debat, elkaar voortdu~- rend aanspr9 ken metL Mijnheer de Groot en Miinheer
--: ... ~ .. Wim I (Ie Luit.) eindelijk eens de kans kree.g
Sjef {Kapt.) te kunnen tutoyeren, van welke gelegenheid hij zoveel mogelijk gebruik beeft gemaakt;
......... Ruurd een .zonnebril droeg, waarvoor hij kennelijk een glastoewijzing moet hebben ontvangen;
......... Henk's vrouw Maandagochtend onmiddellijk naging of Henk soms iets had vergeten;
......... dit gelukkig alleen maar een bonte handdoek
bleek te zijn;
......... Jaap en Peter naar Friesland terug gingen, omdat er geen genever was;
......ondanks de afwezigheid van de beide priesters
en predikanten die ons Algem, Bestuur telt, alle nog
op Zonàag aanwezige leden naar de kerk zijn geweest. '
Na. de bevrijding werden drie grote taken aan be.t
Centraal Bureau der LO-LKP-Stichting opgedrage.i.
t.w.;
Afwikkeling van het verzet;
Afetkwerking aan de rechtsoefening I.v.m. de beuttins:, vereist;
De hü-torische taaJc.
Voor elk dezer taken ging Henk uitvoerig na in boeverre men er in was geslaagd aan de gegeven opdracht te voldoen.
De eindindruk was: men kan dankbaa~ zijJl voor het
bereikte. Slechts de resultaten van de rechtsoefening:
de zuivering en berechting zijn beneden peil. Nolens
volens!
Het tweede agendapunt vermeldde de 6hn.
In korte trekken werd uiteengezet hoe de stand van
zaken thans is.
Op de vorige vergadering werd het D.8. gemad1tlgd
alle nodige stappen voor de vervaardiging Viln een
verzetsfilm te nemen.
De vervaardiging van het draaiboek braciit ir>tns.~en
veel moeilijkheden mee, terwijl men t.a.v. de verfil~
miog tot op heden nog niet is geslaagd om een regisseur te vinden.
Intussen zijn de plannen ook voorgelegd aan het Ministerie. Men bleek aldaar met die plannen zeer ingenomen.
De heer van Domburg, lid van de film~mmissle en
overigens wel bekend. in fîlrokriogen, gaf op de -ver·gadering enkele inlichtingen, die perspectief bodt-n
om in de to<?komst toch nog een oplossing te vinden
en hii ging d;:iarbij uit van de gedachte om' hPt t1Pstaande draaiboek als basis te nemen.
, De vergadering kon zich met zijn gedachten accoord
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verklaren en g'1f het O.B. machtiging het overleg
voort -te zetten.

Een rappurt van de staclJecommiasie, lngesteld in De~
cember 1946, met de opdracht te onderzoeken of .:Ie
LO-LKP-Stichting nog een nieuwe taak ter harte
zou moeten nemen ter zake waarvan de activering
van de leden en de herbundellng ter hand zou moeten worden genomen, zal binnenkort in deze kolommen worden behandeld, zodat wij dit onderwer,> dat
ook een punt van bespreking op de vergadering vormde, thans zullen laten rusten.
Va_n ~en gedegei1 studierapport naar een geestige eau•
serie 1s een grote stap, maar de vergadering heeft er
geen spijl van gehad die stap te hebben gezet De
beer van Domburg is een vlot recensent, terwijl hij In
zijn causerie over de film een even vlot verteller bleek
te zljn.
De film is .in de loop der Jaren e.en sociaal verschijn·
se! geworden, waarmede rekening dient te worden gehouden, nldus .zijn betoog.
Het feit, dat de bioscoop elke week 300.000.000 be.zoekers trekt. zegt genoeg. Hoewel ihet publiek zich niet
erg j.nteresseert voor de aestbetische mogelijkheden van
de film. ondergaat ze tocb de invloed ervai::.
De wtvinding van de film is reeds 52 jaar oud, doch
men kan eerst sinds 25 jaar spreken van een door de
regisseui; rekening houden met de .zeer .speci.1Je vormen, waarin en waarmee een film, in onderscheid met
andere kunstuitingen, wordt vervaardigd. In dit verband legde de beer Van Domburg de nadruk op de
verantwoordelijke taak van de regisseur. Met tal van
voorbeelaen toonde hij aan, dat het niet m tie eerste
plaats de acteurs en actrices zijn, die een film bt een
• waMlijk kunstwerk maken, doch de regisseur.
Deze laatste conclusie betekende voor een aautal !~den,
di.e van oordeel waren geweest, dat de film nooit zou
slagen, bij gebrek aan goede Nedetland~ film•
acteurs, een ware opluchtin11.
·
Harry NBO, die voor de securiteit no11 eens vrn~g
of zijn veronderstelling, dat voor ,onze'' film !,eter
amateurs dan beroepsspelers zouden kunnen worden
genomen, juist was, kreeg hierop een bevestigend antwoord .
.. Maar", zei Harry, ,.ze rn~ten natuurlijk "snuit.:n".
hebben ...... "
"Natuudijk," zei tie hl'er V-clll Domburg, ,;ze moeten
fotogeniek zijn ...... "
.
,.Juist:: repliceerde Harry, in het vuor van :i:ijn betoog, .. als ze maar "smoel" hebben ......... "
Harry heeft Weledelgestrenge voor zijn naam Stdan.
Zijn duidelijke uitdrukkingen werden er temeer om
gewaardeerd.

De geden.kboekwer.kzaamheden, het onderwerp waar-

medt> Pcit1t ......
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zet onder het moeizame verzamelwerk. Daardoor
kon het aantal medewerkers belangrijk worden ver~
minderd en si.nd&dien is het aantal steed.~ afgenomen.
Over de indeling van het uit te geven boeicwerk
deelde Frits mede, dat het zal bestaé!II uit drie delen
In twee banden. Het eet'Ste deel zal df' gt,schiedenis
behandelen van de organisaties ter,.vijl het tweede deel
het illegale werk systematw:h zal beschrijven. Het
derde de.el biedt de gelegenheid om de gesneuveldeu
te herderlken.
.
De schrijvers zijn: Rogier van Aerde en Ad Go.?:ie
voor het eerste deel, terwijl de zorg voor het twf'eJe
deel .in hoofdzaak zal worden behartigd door Anne
de Vries, Antoon Coolen, K. Norel en- Rogier vau
Aerde.
·
Resumereud stelde ~rits vast, dat gehoopt mag word:m,
dat het gedenkboek volgend jaar gereed zal komell.
Na de beantwoor.ding van enkele vragen kon ook dlt
onderwerp worden "afgeklopt" door de voorzitte,,
(lle hierQa het wool'd 11af aan Meini, de financiei:, .,de
lastigste man van het C.B." volgens eigen en andcrer
verklaringen.
. ..
Na een uitvoerige uiteenzetting over de financ1ele
ontwikkeling, gegeven aan de hand van het rapport
der financiële commissie, gaf rle ~·oorzitter rllt onderwerp in bespreking. Er bestond met .name veel belangstelling voor de grote bedragen, die ële LO-LKPStichting aan de Stichting 19-1U- '45 had verschaft.
In het algemeen bleek ook thans weer, dat m(!ll gaarne
zo volledig mogelijk ingelicht was, maar niettemin een
groot vertrouwe.u bad in de financiële expert: Heioi.
Na ampele discussie werd de penningmeester gedechargeerd voor zijn beleid, waarbij de vergadering
hem en de financiële commissie harteli1k .dank zegde
voor de verrichte arbeid. Intussen geachicddc dit alks
niet dan nadat Sjef in een uitvoerig betoog van ocl,t
punten gepoogd had de "zeven financiële wereldwon·
deren" van het afwikkelingswerk van Heini te ontmaskeren. Zijn betoog was zo ovcrrompe-lend, dat
Heini zich na afloop alleen het laatste punt nog kon
herinneren. Overigens kreeg de vergadering niet de
indruk dat Sjef volkomen serjeus moest worden ~enomen.
De D.B.,veräezing !o?Verde niet veel problemen op.
Ofwel het vertroirwen was zonder reserve. ofwel de
vermoeidheid was zo i}root, dat men wet meer reageerde. Maar boe dan 00k, het O.B. bleef wat het
was, met dien verstande, dat er twee 1eden reserve
lid werden, terwijl voor de KP Piet uit Friesland en
Piet uit Limburg als reserve leden werden toegevoegd.
(Vccvol{l op pag. '4,)
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Hoe een balletje kan .rollen
Ook een lange, parlementaire weg, die ieder al gebaand en

afgemeten waant, kan vreemde kronkels, versmallingen en
hellingen tonen.
Toen laat in de avond van de 31e Juli de Eerste Kamer zich
door het wetsontwerp buitengewoon pensioen voor verzetsslachtoffers had heen.gewerkt, en door een der leden hoofdel'ijke stemming werd verlangd, deelde de voorzitter mede, dat
de stemming zou worden gehouden op de eerstvolgende vergadering, omdat het vereiste aantal leden niet meer aanwezig was.
Die eerstvolgende vergadering zou, naar te verwachten was,
eind September worden gehouden! Als we de krantenverslagen mogen geloven, dan zat ook de Minister er ietwat
beteuterd bij te kijken.
Maar ziet, na deze onverwachte kronkel in 'de parlementaire
weg, bleken om · de bocht nog onverwachte perspectieven
mogelijk. Een buitenlandse lening, die graag sneller voort
wilde dan pensioenwetten, trommelde de "geachte afgevaardigden" uit hun vacantieverblijven naar de zalen aan het
Binnenhof. En de pensioenwet liet zich graag op sleeptouw
nemen. De Kamer telde het minimum aantal leden, dat voor
een stemming nodig is plus één, stemde, en de wet betreffende de toekenning van een buitengewoon pensioen _aan verzetsslachtoffers en dmn nagelaten betrèkkingen was aanvaard!

Drenthe
Op Zaterdag 6 September a.s. wordt in Hoogeveen een landdag gehouden van de Stichting 1940-1945 in Drenthe. Dit
wordt de ·eerste Landdag van de Stichting in Drenthe, zelfs
de eerste van het gehele land. En het belooft goed te worden.
Sprekers van naam zullen ons werk en onze taak uiteenzet- '
ten. De Landdag wordt gehouden in het Spaarbankbos bij
Hoogeveen of eventueel bij slecht weer in de zaal Mulder in
de Kerlistraat. Als verzetsmensen hebben wij behoefte nog
eens bij elkaar te komen om oude vrienden te ontmoeten en
ons te bezinnen op onze· taak. De Stichting 1940-194.5 is
het nieuwe en het enige verband, dat alle voormalige verzetsmensen omvat.
Wie er komen: Al onze medewerkers in Drenthe worden
uitgenodigd en tevens alle leden van het Hoofdbestuur en
de Di~ctie van het Hoofdbureau. Deze mensen worden allereerst verwacht. Maar ook anderen zijn welkom. Alle belangstellenden, nagelaten betrekkingen en contribuanten zijn
welkom. Wij kunnen deze niet allemaal p~rsoonlijk uitnodigen en daarom verzoeken wij .U deze mededelingen aan
vrienden en bekenden door te geven en enkelen van hen
mede te nemen. Daar wij gaarne vóór 1 September een over. zicht willen hebben van het aantal te verwachten bezoekers
'verzoeken wij U even aan de Secretaris van het . Plaatselijk
Bestuur mede te delen met hoeveel personen U komt. Ook
de beste reisgelegenheid dient U met hem te bespreken.
Programma:
Vanaf 1.30 uur muziek van de Plaatselijke Muziekvereniging
D.O.S. van Hoogeveen.
·
.
2 uur: . Opening door de voorzitter van het Provinciaal Bestuur.
Drie sprekers .zullen het woord voeren.; -w.o. prof. dr. v.
Rooy te Utrecht · en <:le heer de Vries, adj. directeur van het
Hoofdbureau.
Afwisseling door declamatie.
Sluiting waarschijnlijk om 5.30 uur.
Consumptie- 1s op het terrein aanwezig.
De bus- en treinverbindingen zijn zeer gunstig.
Entree wordt niet geheven.
De Regelingscommissie te Hoogeveen.
De Secretaris: G. Reinders.

Hoewel ik eigenlijk spot met mijn gezondheid, wil
ik U ten tweeden male laten horen, wat er alzo
kan voorvallen in een herstellingsoord voor oudillegale werkers.
•
Door mijn medeverpleegden, die zich door het eerste
artikel gedupeerd achtten, werden wraakzuchtige
kreten geslaakt, toen zij in de gaten kregen, dat ik
de auteur was.
.
Slechts het tactvol optreden van de directrice heeft
mij van veel narigheid gevrijwaard.
Het is slechts voor plezier van U, lezer, dat 1k
wederom mijn leven ga wagen.
Op de dag, dat nr. 13 van De Zwerver uitkwam,
werden op huize Partisaan vele toespelingen gemaakt op Zwervers en zwervers. Ko informeerde,
of er nog een Zwerver over was, waarop Herman
hem onder het oog bracht, · dat zelfkennis een
· schone zaak was.
Omdat alle patiënten een exemplaar nr. 13 wilden
hebben, stelde Arie voor een advertentie in de
bladen te plaatsen van de volgende inhoud: Zwervers gevraagd op huize Partisaan. De gro10tste
zwerver was al aanwezig en dat was ik dan natuurlijk.
De poëtische knobbel van Arie was ook ineens weer
geïnspireerd, waardoor het volgende schone puntdicht ontstond:
En onze Coen, die lelijke smakker,
Ontpopte zich als een stiekume rakker.
Toen ik met Pasen thuis was, vroeg mijn vrouw,
die ik het artik~l had laten lezen, of ze in dat
herstellingsoord de hele dag zo gek de.den.
Op een avond was het een geweldig vrolijke boel.
Wim bracht de zaal op gang met zijn gitaar, waarbij hij o.a. liedjes als: Ouwe Taaie, De uil zat in
de olmen, We gaan naar Zandvoort, Laat ons vro. lijk zijn en Vader Jacob, de revuè liet passeren.
Nu wil het geval, dat we hier ook een Limburger
hebben. Mathieu heet hij, maar hij wordt in de
wandeling Jeu genoemd. Jeu wqrdt er nog al eens
doorgehaald met zijn buitenprovincie Limburg.
Vooral door de Amsterdammers. Het zou wel een
wonder mogen heten, als hij er_ op bedoelde avond
ook niet . aan moest geloven. We hadden net met
vanzelfsp~ken vrolijke gezichten, ,,Ouwe Taaie"

Het Provinciaal Bureau:
Stichting 1940-1945, Drenthe,
de Directeur: S. SCHOON.
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Hiermede zouden wij' dit verslag gevoegelijk kunnen beëindigen
ware het niet dat de overblijvende gasten nog een grote teleur~
stelling kregen te verwrken.
Enkelen hunner meenden n.l. het slot van de feestelijkheden op een
woest kussentournooi te k11;nnen rèkenen, doch wie beschrijft hun
ver?riet, toen bleek dat een gedeelte der zaal was bezet door een
zeer internationaal gezelschap, dat de eer~te symptomen van uit~
brekende ongeregeldheden energiek de kop in wist te drukken
door een even grootvaderlijk als doeltreffend vemaan.
Degene, die deze gang van zaken het meest betreurde was...... de
zeer honorabele, zeer hooggeleerde voorzitter......
TOON.
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zitten zingen, toen Wim met een vreselijk huilerig
gezicht en in _ treurmars-tempo ·het Limburgse
volkslied inzette. Het werd gewoqp een wedstrijd
in het voortbrengen van hartverscheurende klanken, op de melodie van "waar in 't bronsgroen
eikenhout".
Maar Jeu hoorde niets. Hij zat de Zwerver te lezen.
Herman had ruzie gehad met Sytske. Hij had om
een aspirientje gevraagd, wat hem enkele uren
daarna pas werd gebracht. Sytske probeerde zich
op alle mogelijke manieren te verontschuldigen.
Herman keek haar met gefronsde wenkbrauwen
aan en zei: ,,Kijk ...... niet ...•.. zo ....... verleidelijk!

Ik had gedacht getrouwd hier vandaan te gaan,
maarre ...... " en schudde veelbetekenend het hoofd.
Even later riep hij: ,,Hé...... Joop, ze is ...... ·. verliefd ...... op je."
,,S~ijt me wel," ~.ei Joop. ,,Ik heb e;, al _genoe~."
,,He ...... toe nou, smeekte Herman, .. . . . . eentJe ......
nog."
Arie heeft nu een paar raadseltjes opgegeven, die
ik op mijn beurt aan de lezers van De Zwerver wil
voorleggen. Hier zijn ze.
Als 3 x 11 een rijksdaalder is, hoeveel kost dan
een petje van drie stuiver. En deze. Als Pasen en
Pinksteren op één dag vallen, w~nneer is _het d~"l
3 Octoberfeest in Leiden. Oplossingen worden
gaarne ingewacht bij de Redactie van De Zwerver.
Herman studeert Spaans. Toen ik dat nog niet
wist, vroeg ik aan hem, waar hij toch zo druk mee
bezig was. Arie antwoordde in zijn plaats: ,,Hij
leert SpajUls, dan k;m-ie met Sinterklaas praten."
Herman was in de bezetting een zwar~jongen. Bij
een overval op een gemeentekantoor in Den Haag
raakten hij en z'n kameraden slaags met SD-ers.
Hierbij kreeg hij een flinke klap tegen zijn hoofd
met de kolf van een geweer. Het laatste, wat bij
kon doen, was de SD-er, die hem de klap had
toegebracht, neer te schieten. Dit was de achtste
volksvijand, die hij voor zijn rekening nam. Het
gevecht werd door de KP-ers gewonnen, zodat zij
Herman naar huis konden brengen. Geruime tijd
na zijn verwonding ontstond er een gezwel in zijn
hoofd, dat na een zware operatie kon wÓrden verwijderd. Maar het zal naar schatting nog twee en
een half jaar duren, eer hij genezen is, wat volgens
zijn zeggen maar voor negentig procent mogelijk
is. Arie meende te weten, dat Herman niet meer
weg ging, omdat hij bij de inventaris hoort.
Na het vertrek van Roel werd Ger aangezocht de
opengevallen plaats aan onze tafel in te nemen.
Maar na enige tijd is Arie het voornemen gaan
koesteren een motie van wantrouwen tegen hem
in te dienen, omdat hij te veel eet.
We hebben een pracht yan een radio. Zo gauw
deze evenwel wordt aangezet, is Arie verdwenen.
Arie houdt van rust. Op een keer, toen de stem
van een coloratuur-sopraan, die de hoge noten inderdaad wel wat schel zong, door de luidspreker
lclonk, nam Arie weer snel de benen, waarbij hij
opmerkte: ,,'t Lijkent wel of 'r een poot wordt
afgezaagd."
Karel, de worstelaar, wielrenner en communist is
een populaire figuur. Hij praat graag over allerlei
onderwerpen. Bij voorkeur over sport en politiek.
Als je iets wilt weten over een sportma"n uit het
heden of het verleden, kan hij je er alles over vertellen. ,,Het is jammer," vindt hij, ,,maar de athletenroem is de vergankelijkste roem."
Hij is nogal langzaam in zijn doen en laten, wat
o.a. in zijn spreken tot uiting komt.
Tijdens zijn verblijf in het concentratiekamp werd
hij tewerkgesteld in de Heinkelfabrieken. Ze
moesten daar 's morgens al zeer vroeg beginnen.
Hij beweerde eens tegen een baas op die fabriek,
dat zij door dat vroege opstaan de oorlog zouden
· verliezen.
De groepssamenkomsten vinden nog steeds plaats.
De dokter vertelt ons dan wel eens het een en
ander over de psyche van de mens. Ieder mens
zonder uitzondering heeft lage instincten. In · ons
herstellingsoord zijn meer dan tien mensen, · die
meerdere liquidaties verricht hebben. Van hen ikan
men horen, dat het de eerste keer, dat men eenmens , doodt een vreemde gewaarwording is. Hoe
meer men het echter doet, des te gemakkelijker gaat
. het. Maar nu zitten de meesten er mee in de
knoop.
Bevrediging vindt men in doden nooit. Leiders van
concentratiekampen vermoordden millioenen, en ze
waren nóg niet bèvredigd.
Arie roert zijn mondje, op deze samenkomsten natuurlijk ook.
.
"De verpleging hier is prachtig, maar hoe gaat het
als we hier vandaan gaan? Komen we · dan aan de
bedeling? Worden we opzij geschoven? Wie zorgt
ervoor, dat wij werk krijgen, dat ons ligt, waar we
ons brood mee kunnen verdienen?
Het zou voor onze genezing een stuk beter zijn als
we wisten waar we aan toe waren!"
We hebben hier mensen, die door hun illegale werkzaamheden invalide zijn gewoî'den. Zij zijn daar-
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door voor verschillende beroepen en sporten ongeschikt geworden. De meesten kunnen dit slecht
verwerken.
Loe b.v. was vroeger een prima danseur, maar met
zijn kunstbeen, dat hij inmiddels heeft gekregen,
kan hij natuurlijk zo gauw niet meekomen. Coo was
een goed zwemmer. Hij is nu .eenzijdig verlamd en
kan dus in het water niet zo uit de weg als vroeger.
Vele van deze mensen weigeren te aanvaarden, dat
zij een half mens zijn. Zij eisen alles ...... of niets.
Niets! Sommigen zijn liever dood dan invalide. Dit
zijn moeilijkheden, die met behulp en onder leiding
van de dokter moeten worden overwonnen.
Een zware.. en verantwoordelijke taak voor ·d e dokter.
De dokter brengt ons steeds maar onder het oog,
dat we het initiatief moeten hebben, boven deze
moeilijkheden uit te komen. Wanneer we voor het
ene beroep ongeschikt zijn geworden, zijn er altijd
nog andere over, waar we wél geschikt voor zijn.
Als we geen. 100% kunnen bereiken, moeten we
genoegen nemen met 75, 50 of 25 procent. We moeten ons verzoenen met· het lot, daar is niets aan te
veranderen.
Als we niet meer zo gauw kunnen zwemmen of
dansen, moeten we toch zo flink zijn het onvermijdelijke te aanvaarden.
Doordat Arie oud-zeeman is, neemt het woord jene-

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

Dick is de broer van een der bekendste Nederlandse pianisten, n.l. Theo van der Pas. In plaats
van Dick van der Pas noemt Ger hem meestal Pick
van den Das.
Zuster Annie heeft een eigenschap, die ik nog
maar bij weinig vrouwen heb aangetroffen, n.l.
natuurlijkheid. Ik bedoel, dat zij durft te zijn, wie
zij is, zonder een vernisje van gemaaktheid. Ik heb
hier door verscheidene mannen hun waardering
daarover horen uitspreken. Ik vermeld dit, omdat
het een goede tip kan zijn voor lezeressen. Ik hoop
niet, dat het aanleiding is voor Annie en andere
lezeressen om te natuurlijk te gaan doen.
Floor: ,,Ik heb eens een vent een klap gegeven, dat
zijn snor achter z'n oren zat."
Herman: ,,Ik kan het je nog sterker- vertellen."
Floor: ;,O, ja?"
Herman: ,,Ja, want ik geloof je."
Arie plaagt graag mensen met hun geboortestreek
of -plaats.
Zo beweert hij nog wel eens tegen Jeu, dat de
brug van Maastricht van bordkarton zou zijn. En
tegen Cor houdt hij stijf en strak vol, dat de
burgemeester v-an Vuren op een varken rijdt.
Nico had voor de oorlog een taxibedrijf in Amsterdam. Hij vergast ons vaak op zijn snordersavonturen, die hij daar beleefde. Ook weet hij op
meesterlijke wijze de Amsterdamse straatventers
na te bootsen. Voor zover zijn adem toereikend is
tenminste. Hij is n.l. asthma-patient. Als hij een
eindje loopt, is hij buiten adem.
Op een ochtend waren Ger en ik Wim aan het
molesteren. Wim riep de hulp in van Nico. Nico,
die een meter of drie bij ons vandaan zat, zette
een grimmig gezicht en riep: ,,Wacht maar even,
ik ben in tien minuten bij je." Hij vertelde me
eens, dat hij het gepresteerd had in drie kwartier
tijds uit bed te komen en sokken en broek aan te
trekken.
Arie heeft een afkeer van sterke verhalen. Er werd
hier eens iemand verpleegd, die steeds maar geschiedenissen vertelde van het genre: door de zak,
van de heup, in de roos. Als er weer ~ens een sterk
verhaal door één onzer wordt verteld, zegt Arie
alleen maar:
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Om Wieltje over de hondenziekte heen te helpen,
kreeg hij levertraan. Het werd hem ingegoten door
de directrice. Het was bijna menselijk zoals hij wel
een uur daarna nog vieze "gezichten" zat te trekken en zijn bek zat af te likken. Als de directrice,
die dag maar in de buurt kwam, kroop hij zo ver
mogelijk weg.
Herman mag Wieltje wel. Hij noemt hem bij voorkeur: Lekkere rothond, luizenhond en vlooiendoes.
Het repertoire van Arie is op het gebied van
Wieltje beperkter: Het blijft meestal bij: dot poetskatoen.
's Avonds voor het naar bed gaan krijgen we altijd nog een paar boterhammen. Bij zo'n gelegenheid vertelde Dick me, dat zijn gebit veel slechter
is dan het er op het eerste gezicht uit ziet. Hij
heeft n.l. maar één kies. Zo komt het, dat hij
volgens ons niet kauwt, maar knuffelt.
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"Door de zak, van de heup, in de . roos", en dan
weet de verteller, dat men hem door heeft.
We hebben allemaal onze zwakheden.
Zo is Dirk niet afkerig van een borrel en ook niet
van twee. Het moet in de wijde omtrek bekend
zijn, dat geen mens hem voorbij het café "De
Rooie lantaarn" kan krijgen.
Ook verpleegsters hebben haar zwakheden. Hoe
het precies komt, weet ik niet, maar Ger schijnt
van oordeel te zijn, dat zuster Sytske een gezicht
heeft om Plumsje te heten. Hoewel ze poogt het
niet te laten blijken, meen ik toch te hebben gemerkt, dat je haar nergens meer mee op de kast
kunt jagen dan haar zo te noemell,,
Zondagavond was het weer reuze gezellig. We had·
den vier solisten.
Dick cello, Wim I gitaar, Wim II piano en ....••
Herman zang. De laatste met begeleiding van gitaar en cello.
Tot stichting en vermaak van de lezers, wil ik de
liederen, die Herman ten beste gaf, hier weergeven. Alleen al de manier, waarop Herman :le
met' zijn langzame, onvaste stem voordroeg was
komiscà.
Hier is het eerste. Het is getiteld: Clementientje.
Op een mooie zomermorgen
Bracht zij eendjes naar de vliet.
Maar wie keerde in de avond,
Clementientje keerde niet.
Van haar rode roze lipjes
Stegen belletjes omhoog.

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

Bij het volgende lied werd door . ons het refrein
gezongen. Na elk couplet klonk. uit volle borst het
fiedera la la.
Een haái , die wou eens bruiloft vieren
En nodigde alle waterdieren
Chorus: Fiedera Ja la, fiedera la. la,
Fiedera la la la la.

Chorus werd door Wim I, die bij alle voorkomende
gelegenheden als ceremoniemeester fungeert~ nadrukkelijk als gorus uitgesproken, waarbij het kennelijk de bedoeling was een herinnering aan het
begrip goor op te wekken.
Na de bruiloft zou het feestmaal zijn
Van een verzopen zeekaptein,

Hij koos een achternichie uit,
En maakte die toen tot zijn bruid.
Fiedera la la enz.
Toen zijn zij naar · de kerk gq;aan
En moesten voor de preekstoel
Fiedera la la enz.
staan. ·
De snoek, die hield een reuzepreek,
En maakte het paar geheel van
streek.
Fiedera la la enz.
Een dikke paling in gelei,
Die wrong zich op de voorste rij. ·

De garl'enaal wou lollig zijn
En trok aan de bel in de mane~
schijn.
Toen werd de haai verschrikkelijk
kwaad.
En stormde naar buiten in nacht~
gewaad.
De bruiloft werd een reuzestrop
Want de haai vrat alle gasten op.
Alleen de garnaal die bleef gespaard,
Die was de moeite toch niet waard.

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

Fiedera la la, fiedera la la,
Fiedera la la la la.

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

LANGS DE POSTWEG VAN BANDOENG NAAR CHERIBON
e oude postweg van Java, die ten koste van zoveel ellende eo doden voor de Indonesische bevolking door Daendels werd tot stand gebracht
.... .. Vele slachtoffers heeft de aanleg van deze weg
gekost. Meedogenlobs was de manier, waarop Daendels destijds zijn wil doorvoerde. De Postweg heeft
duizenden levens gekost. Nu, ongeveer anderhalve
eeuw later, redt deze zelfde Postweg duizenden het
levM.
Een goed jaar terug werd de eerste étappe. BataviaBandoeng, door de Nederlandse troepen bezet. De gebieden aan weerszijden van dit traject kwamen onder
controle en bescherming van de Nederlandse soldaten.
De vruchten hiervan kent U allen. De dessa's bloeien,
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onze soldaten. Enkelen klommen, door nieuwsgierigheid gedreven, op een van onze tanks en zeer velen
stonden belangstellend rondom de muziekwagen geschaard.
Lange·rijen stonden opgesteld voor de keukenwagens,
waaruit Soendanese soldaten als automaten de voorgehouden bakjes vulden met dampende, droge rijst. Mijn
blik viel op de twee vlaggemasten.
Daar waar waarschijnlijk eergisteren oog het symbool
van Indonesië·s vrijheid, rood~wit, naast dat van de
uitvoerende macht van deze vrijheid, de banteng-vlag,
bad gewapperd, waaide nu het groen-wit-groen naast
onze nationale driekleur, het Rood-Wit-Blauw.
Na Taodjongsarie gaven weg en land weer hetzelfde
beeld.
Als wij de beroemde pas, de ,.Tjadas
Paogeran", overgaan, moet ik terugden-,..
ken aan mijn eerste rit over de Poentjak,
Doch nu kom ik nog ve~I sterker onder
de indruk van het machtige, grootse
landschap. Mijn indrukken van de Poentjak vallen bij die van de Tjadas in het
niet. Een weg, aan een kant begrensd
door t:en loodrecht oprijzende bergwand
en aan de andere kant door een akelig
diep ravijn.
•
Als je dit eens bekijkt, denk je bij je
zeil "Als die extre-misteo nu toch eens
een klein beetje verstand van oorlog
hadden, dan zouden ze onze troepen
hier toch wel geruime tijd hebben kunnen
tegenhouden."
Wat de beweegreden is geweest, dat :tlJ
dit niet gedaan hebben, weet ik niet. Of
hebben zij misschien gedacht, dat een
modern uitgerust leger voor een knil van
een paar meter diep en breed, zou blijven staan en de moderne genist door
zo'n kuü tqt. moeilijkheden zou worden
gebracht. Het schijnt zo. Want behalve
door erikele1diepe gaten in de weg en een
paar landmijnen is de Tjadas Pange.
ran niet verdedigd geworden.
Met de Tjadas achter ons reden we op
Soemedang aan. Bij het binnenrijden van
dit aardige bergplaatsje viel mij direct
op, dat er veel minder Indonesiërs op de
been waren dan in Tandjongsarie. Boe,
medang. onlangs de zetel van een hoofdkwartier der TNI. Is dit de reden, dat
de bevolking grotendeels verdwenen is?
Zijn zij opgejaagd door hun vroegere "beschermers".
iaiicters: ëläf-z1fAêen~'beênlfomen in d~, bë;géo"lieU'ék
gezocht? Ik weet het niet. Ik heb geen. tijd gehad bieromtrent"navraag te doen. Mocht echter het laatste het
geval :Z\µl. hetgeen mij wel het waarsch.ij1ilijkst voorkomt. dan zal binnen enkelé dagen Soemedang wel
v~ao_derd zijn jn een toevluchtsoord voor de· velen,
~ 2ach nu nog in de omgeving schuil houden. angstig vO?r de door hun ex-overheersers gepropageerde
repcésa!!lle-maatregelen van de Nederlandse "bloedhonden . De_ bevolking van de nabij .gelegen kleine
k-ampongs, die, zoals begrijpelijk is, de eerstvolgende
weken de kans lopen gerampokt te worden. zullen in
Soemedang, de door de extremistOIPI zo gevreesde mannen van de "Andjing Nica" vinden, die hen daar opwachten met rijst en voor hem, die het het hanlst
nod,g heeft zal er ook oog wel een oud stukje sol·
datengoed zijn. De beloofde klewang blijft in de
schede en de Nka-hond zal de slachtoffers niet verscheuren, integendeel. hij zal ze opkweken tot ,een
berlevend volk.
Soemedang zelf zkt er tamelijk goed uit. Op een
enkel kampong-buisje na zijn er geen vernielingen te
be~peuren. De aloon-aloon is goed onderhouden, de
hwzen er omheen zien er netjes uit.
Of de kampr;mgs in de omgeving .in dezelfde goede
staat verkeren, durf 1k niet te zeggen. In ieder geval zal een 1NI-offic1er wel niet in de kampong hebben gewoo?d en dat hij toezicht beeft gehouden op
de verzorging van de kampongs en het welzijn van
de bevolking hiervan~ hjkt mij ook zeer onwaar-
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;:io•J-,,.,"'llcina h~eft rust en vree. Thans is de tweede
Toen ·wij Donderdagochtend vroeg de eerste 1<uome~ers van dit traject hadden afgelegd, had ik dezelfde
wdr~k als verleden jaar, toen ik Bandoeng verliet in
ae ncbtmg van B~tavia. U kent het beeld wel. Hetzij
äat U het zelf gezien hebt, hetzij U het reeds vele malen ge~zen heeft. Vluchtelingen met hun schamele heb~en en houden op de schouders, een geit aan een touwtJe, en een zeer geluk'kige met een karbouw. Duimen en
nog eens duimen. Verwaarloosde kampongs en idem
velden . . schone Insulinde, wat zijt gij lelijk. Dit was
v.•eer IlllJD allereerste indruk. Toen wij door het voormalige Niemandsland reden mochten we op z·n lllinst
toch u-el verwachten, een kampong te zien, al zij het
dan oo~ verwaarloosd of vernield. Wij zagen er geen.
Ane z11a overwoekerd door onkruid. Eerst na enkele
kilometers kregen ,,ij wat te zien. Het warei) enkele
grote loodsen, die waarschijnlijk tot de een of andere
f~riek uit het verleden hebben behoord. Op het ter, rem voor de l09dsen wapperde de Hollandse driekleur.
Door het feit, dat alle lndoal-si.sche vluchtelingen zich
naar deze loodsen begaven, begrepen we, dat dit een
opvangpost voor vluchtelingen was. Grote keukenwagens toonden aan. dat voor hen, die opgejaagd door
angst, b~t "Merdeka"-land ontvluchtten en een heenkomen zochten bij de Nederlanders, hier een portie
e12n ·wachtte.
Dit wetende, hadden wij minder spijt geen eten voor
d~ honderden vluchtelingen, die wij de eerstvolgende
kilometers passeerden, bij ons te hebben.
~sik _de hongerige ogen, de' ver!I)agerde lichamen z;ig,
wilde 1k wel schreeuwen: Nog even de tanden op elkaar, en je kunt je maag vullen. Ginds vind je rust,
gmds word je verzorgd, ginds is de vrijheid.''
Zo hobbelden we voort over een weg. die b.etere dagen
heeft gekend. Slecht, bar slecht mag ik hem niet noemen. De enkele gaten, die door de TNI in het wegd:k gema_~kt waren, buiten beschouwing gelaten, was
hii tamehJ" egaal. De kuiltjes. waar voor kort een
landmijn in had gelegen, of waarin men vao plan was
11~:ees~ er een te leggen, waren gemakkelijk te ontwijken. Naar ~lang we verder het vroegere extremisten-domein bii:men reden, veranderde het beeld. · De
huisje$ langs de -weg zagen er wel verwaarloosd u· 6
maar er waren toch tekenen, dat zij tot voor kort bewoond waren. Zo oo.k de ,·elden aan weer:,lc;anten van
de weg.~- sawah·s zagen er tamelijk welverzorgd uit,
alhoewel ZJJ geheel verlaten warea.
•
Wij bereikten Tandjongsarie. Op de alooo-aloon was
een g~weldige drukte. Grote. militaire colonnes stonden .hier opgesteld.
De Soendanese bevolking be'll.'OOg zièh vrij uit tussen
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·schijnlifk, .gezien de deplorabele toestand, waarin de
lieden, die wij tot dusver op onze rit tegeng'ekomen
waren, verkeerden.
·soemedang, Tjiroalaka, Legok, Tomo. Een hele ruk,
door troosteloos uitziende veläen, door verwaarloos-de en grotendeels vernielde djatibossen. Tussen de
plaatsjes in trof je zeer weinig mensm aan en die
je passeert, groeten enthonsiast met bet alom be~
kende duimpje. Het "tabé, kas'ih rokok", !s ook reeds
hkr een gev1eugeld gezegde geworden.
•
Over de weg kan ik niet anders zeggen, dan dat hij
goed is. Hier en daar een kleine brug door de extremisten _opgeblazen, maar onze genie wist daar wel
raad mee. Aan de nog niet lang geleden geoogste
rijstvelden en de toch hongerige en magere mensen
in dit gebied kan je zien, dat ook dit deel van Java
het zijne heeft moeten bijdragen voor de rijstleve-ranties aan Indië. Schijn bedriegt, geldt ook hier.
Vlak voor Toroo kregen we een verrassing. De brug
over de Tjimanoek was geheel onbeschadigd en de
nevenliggende spoorbrug idem. Tomo. Weer hetzeJf.
de beeld als alle vorige plaat!',j~s. Tamelijk netjes,
geen spoor van verschroeide aarde-politiek, die men
ons beloofde.
Ja, nood breekt wet. En dat het republikeinse leger
hier in nood beeft gezeten, zal dan ook wel de voor•
naamst reden zijn geweest van de niet-uitvoering van
deze order.
Na Tomo, reden we de vlakte van Cheribon binnen.
Deze vlakte deed mij denken aan de Nederlandse
heidevelden. Even dor en verlaten, maar natuurlijk
veel grorer en meer gegolfd. Slechts hier en daar :.:ie
je een bebouwd stukje sawah e.o een suikerrietveldje.
Verder çieeft de vlakte een verwaarloosde, verlaten in•
druk.
Kadipaten. Hier staat een grote suikerfabriek. Won~
der boven ·wonder is de fabriek geheel onbeschadigd
in Hollandse handen gevallen. Grote hoeveellieden
suiker liggen h!er op verzending te wachten.
Tjideres. Soetawangi, Bongas en Parapatan. de
plaatsjes, die wij vervolgens doorkwamen, zijn alle
onbeschadigd, en een verheugde, maar toch enigszins "gedruktè" bevolking sloeg ons gade. De onzekerheid, een gering vertrouwen ware!' nog in de ogen
van deze mensen te lezen. Maar ook hier zal wel
hetzelfde gelden als wat ik omtrent Soemedanb opperde.
Bij Soetawangi stonden we even stil en toen ik uit
de jeep stapte en op een groepje kinderen toeliep,
drongen deze angstig ineen en schuifelden achteruit,
Eerst toen ik een van hen mijn hand toestak en op
mijn manier hen enkele vriendelijke woorden toesprak,
veranderde de.:e houding en verscheen er op de ge'-.tLlh.J~J "',.... 1-•1....j"rnPn ik fflÎÎ weer Verwijç\erde,
klonk mij een schuchter "taoé" achterna;
Na een tocht van ongeveer 3½ uur, waarop behalve
een paar uitgebrande auto'6 en drie idem spoorwagens, een vliegtuigbommetje en een landmijn, geea
spoor van gebruikt geweld was te bespeuren bereikten we Cheribon.
'
Een vuile stoffige aanblik gaf deze stad mij. Van
vernielingl'Il merkten wij ook bier geen spoor. Integendeel. het leek wel, of de TNI de Hollanders ter
wille heeft willen zijn, Bij het station stonden vele
wagons, volgeladen met allerlei producten. -zoals
kina en suiker, gereed voor de afreis. Deze afreis
zal naar alle waarschijnlijkheid wel niet per m.s. ,.Udi"
geschieden, dat met de Engelse koopvaardijvlag in
top aan de kade gemeerd lag.
•
Na de stad doorkruist te hebben, hielden we een korte
rustpoze op de aloon-alooo. Van deze gelegen.bei.cl
heb ik gebruik gemaakt om even een kijkje te gaan
oe10en bij de gevangenen, die op de binnenplaats van
een hotel bijeen waren gebracht. Onder hen merkte
ik onder meer twee Brits-Indiërs op. In het kwar,
tiertje, dat ik op de àloon-aloon doorbracht, werd ik
tot driemaal toe aangesproken door Chinezen. Alle
.drie hadden zij hetzelfde verbaal: .,Ze zijn daar en
daar aan het rampokken, mijnheer, kunnen de soldaten ons niet helpen?"
Ja, waar nog geen Nederlands soldaat is, is nog
"Merdeka". Daar waar het "koloniale" leger is, ts
het alleen maar rustig ........ .

CITAAT UIT EEN BRIEF UIT BANDOENG
lk :tt h1er nog &_tecd& in Bundoeng, na eer:.t nog bij aankomst. JO d11gCJJ. ID Batavia ge.:eten te. hebben. WiJ 11ttc.n
b,er m een hotd en hebben goed ie eten. Bandoeng is nl•

weer grondig hersteld. docli heeft nog nic1 :'n oude hedriJÎ.
handel en "'erkcer u·rug \'On voor <le oorlog-. De milneire.
acUe.. begonnen op 20 Juli e.o vannacht gestookt, heeft vee!
g~b,rdw be,-r 11d en ons m de gdt-g~uheid 9c.stdd twee.maat
ce.n h'::o~ te. brengen ..ion l<iJd1pote-n. Doe was voor oos
rtatuutÜJk tf:ts gtwtld19,_ na :o"ecJ tartn wou op de plaats
te konu::o. waar "•'J all~n ;.ovt-cl he! en 1ee-d met elkaar
doorgemaakt hebben. De fabr1<k had gemal<n, doel, w.a• op
.het mo~cor • '\ësn aankomst door b~t In.lands personeel ver-lat<~. \i.rmoedcl,ik •Is gevolg '"" ~,n ordcr van de T,R.I.
0.Hu .: 1ue:n :c nog trg ouder en her \'Olk kw-am dan ook
~lechts i,;cb~on•oet.end \Oor de d~g. Toch waren ze blij on~
te :..t~o. \Ve irtgrn :tlfa de :m~Jlige. indruk, dat :e
Wtt!:r g:rl\&g met ons wUJen wct'ken. Dt fabtitk e:n woon~
bw:en troffen wij volledig 1n tact aan. Meubelen waren nl<t
v~cJ "mter aanwt:ig. \Vel b.u ·ft h~t m dt bedoeling ge.ltgtn
dt .oak te verni,lon. daot door de T.!U. enige bommen
gcJegd war~n .. Er ~~ momenttc1 ren flinke miluair:e be.:ct•
Un.g. De YtJhQhc1d m de oo,gevtng il nog nkt zodanig. dat

.,.,,r

WtJ on.s er blij\.·end kunnt-n Yelhgen.

8aodo~ng, 5 Augustus 19'17.

Ik ben het tth!l o\! ac.tt wil tie.os, hoewcl ik ·n sterke tc.geosta.ndcr ben om hier oorlog te gan voeren. Maar dat was
d,1 ook met. Het was "" is echt bedoeld om bct vollr. te be•
vriJden van terreur en economisch de ::.aak op gang rt:
br~ngen .
De ..upu.bliek. JS toranl onwilli.9 en QO.macbug dit te bc-we.rJc. ..
sttll1_ge:n tn zij bouJt ::kh au geen en.k.ele "' ueenkom.st. De
\'erniel:ucht van de npublikemen is zeer grom.
Nu heelt de: Ve-ihgbVdsraad htt ver:oek ge:Jaan de actie te
stoppen. Nederland heeft dil mgewill,gd. d• republiek ook
zntt ala doe:l no_g een laatate karu un te gr11p.!D tot ov-,uee,kom:;.t. M.t. 1s h~t ou nog veel fngewiklc.ddtr geworden.
On:~ mtliuurcn bliJvtn m dt be-:~te gcb1eJen. -omdat anders
htt volk weer gckncctJt .:.ou \\ ordien. - de eis li: rterue·

1rrkken .

E~ valt werkcJjjk niet mee 1..e praten , omdat .:c niet bij
m~chte ZlJo. z,ch aan J.bp-ri!ken t\! houden. Het bttte zou
:iJn, 'lndi.c,o wet andere mense-n onderhandeld kon worden
eo d_a-n de: tt:gcawoordige k.al111 u1uluiH::n, omd.;,rt :e nÖg
,tced~ met de wj) van Île.t vof.k vertl!'gtnwoocdig~ ..
Vi/at :ull~n de gotde d1tt1sten van Amerika jn dit \.'ttbond
bttck.rnt:"n. Ge\'~ GQd, dat spoe:d,g c~o opJon 1ng gcvOAdtn
wordt. want h<t volk liJJt h«I erg gebctt..

I

.IN MEMORJAM

•

Ds. W. Reinders
p 17 Juni 1944 werd het dorp Sellingen opgeschrikt door ongekende activiteit da
plaatselijke "landwacht'"; huiszoekingen wer•
den verricht (m.n. in Sellingerbeetse) en wegen afgezet.
De oorzaak was te vinden in het feit. dat 's nachts
tevorc-n een ondergedoken mru-echaussee uit Musselkanaal, D. de Ruiter, na vruchteloos pogen der
zwat!!1emden hem te arresteren, het gelukte te outsnappen, nadat hij de prov. W A.-commandant had
neergeschoten. Daar vermoed werd, dat hij nu in
Sellingerbeetse zou zijn ondergedoken, _werd deze
streek de 17c Juni geteisterd door nauwkeurige
huiszoekingen.
De Ruiter we.rd toen niet gevonden. maar helc:1a~
oogstten de menseniagers ,.succes" bij de fam. L.
Huizillg waar de aldaar ondergedoken Israëlitische
familie J. Sachs (vader, moeder en drie dochters)
werd .gearresteerd, ook Huizing werd in arrest gesteld.
Bij w.rder onderzoek bleek, dat de fam. Sachs
Engelse lessen ontving van Ds. W. Reinders te
Sellingen en ook hij werd door deze daad schuldig bevonden en gevangen genomen.
Diezelfde dag werd in Sellingen door de landwacht
een door hen aangehouden onderduiker · (n.l. 0-,
Roos uit Groningen) koelbloedig neergeschoten.
Alle arrestanten werden in de avond van die dag
overgebracht naar. Winschoten; vandaar via Vught
naar Duï.tsland, waar zJj op één na (n.l. Mej. H.
Sachs) allen hun laatste rustplaats vonden.

0

/

1s je -een brief kri.i.g_t met een. brede zwarte
rand en je hebt in je familie~ of kennissenkring geen ernstige zieke, dan beo je licht
geneigd te veronderstellen, dat er een oud, minder bekend familielid van een of andere kennis is
overleden.
Misschien dat deze veronderstelling voortvloeit uit
de egoïstische hoop, dat de overledene maar geen
goe~e bekende zal zijn. Of misschien, dat je voorstellm~svermogen bij het ontvangen van een. overlijdensbericht eindigt, omdat de dood vaak toeslaat
op plaatsen, waar je hem het minst verwacht.
Maar hoe het zij, ook ik was vanmorgen volko~
men onvoorbereid.
Zeifs toen ik de in sobere bewoordingen gestelde
mededeling li.!S, dat Dirk Albert Stienstra plotse•
Jing was overleden, droog de betekenis hiervan
slechts langzaam tot me door.
Maar _dan _komen in steeds sneller opeenvolging
de hermoeringeo.
De laatste zijn het sterkst Je ziet je, slechts twee
weken geleden met hem op dat Bussumse hotel-terrasje zitten. Je ziet hem thuis in de huiskamer met
zijn arm om de schouders van zijn dove moedertje,
terwiji hij haar vlak aan haar oor iets vertelt.
Je bent verbijsterd. Kunt net niet gefoven. Maar
als je ongelovige ogen de zwarte regels tien keet<
hebben gelezen, dringt de ooverbiddel1jke waarheid
tot je door.
Willy Stienstra. Teleurgesteld man, zoals zovelen
onder ons.
In de jaren 1942 en 1943 Chef van de Nederlandse
Inlichtingendienst in het Zuiden. Verschafte het
Geallieerde Opperbevel o.a. de gevraagde gege~
vens over strategische punten, sterkte enz. van de
vijand in de omgeving van Arnhem en Nijmegen.
Voorbereidl:ngen voor de .grote slag.
Doordat een bericht onderschept werd, dat per
koerier via Lissabon naar Engeland :aou worden
verzonden, werd Willy door de Gestapo gearresteerd' en,_ira C1P de bekende manier en zonder resultaat te :zijn "verhoord' door de beruchte Frank et1
andtre zware kalibers van de SD, opgesloten in
een coocen.tratiekamp.
Voor een uit~breid verslag van zijn werkzaamhe,
den als leider van zeven spionoagediensten zou
waarschijnlijk een halve jaargang van "De Zwerver" nog niet voldoende zijn. Maar dat iemand,
die or.derscheidingen heeft van de Nederlandse

Ds. W. Reinders werd geboren op 31 Juli 1895 en
kwam in J937 als Geref. Pred. in Sellingen. Al
spoedig na de capitulatie in Mei 1940 nam hij rif:tl
aan de ondergrondse actie van politiek- en school·
vPrzet. Opre&ht Christen als hij was, betekende rllt
werk voor ;1em een heilige roeping: schipperen,
hoe ook of waar ook, was hem vreemd e.o zowel
's Zondags in de predikatie als in de week met persoonlijke omgàng, was het steeds een vlammend
protest, wat hij liet horen tegen ai de pogingen
van de vijand Gods Woord afbreuk te doen en bet
recht te verkrachten.
Toen kwam de tijd van Jode11vervolging, Arbeitseiruiatz en Arbeidsdienst en ook hierin liet Ds.
Reinders zich niet onbetuigd. Velen hebben in die
tijd vooral geestelijke steun van hem ooeervonden
en werden gesterkt Îll hun daad van we:igering.
Ondergedokenen werden mee door zijn oulp van
bonkaarten voorzien. Onder beo bevond zich de
Israëlitische familie Sachs bij L. Huizing. En hier
kweet Ds.. Reinder3 zicli bovenal van zija taak ab
Evangelie-prediker, dit laatste noemde hij ;;ijn
mooiste en aangenaamste veertiendaagse taak.
Daarnaast gaf hij dit gezin onderricht in de Engelse taal.
Toen kwam de slag op 17 Juni. .
Na enige tijd in Nederland .gevangen gezeten ~e
hebben (Wiuschoten, Groningen en Vught) 1,oig,,
de het transport naar Sa..:hseohausen-Oraniënb.u-g
en tenslotte naar Bergen.Belsen bij Hamburs.
Dikwijls h.x! Ds. Reinders de wens geuit nog eens
het Evangelie te brengen in het zo diep gevaile11
Duitsland. Hoe geheel anders dan iemand had JrJ.Jnnen denken, ging deze heilige wens in vervulimy,
want Ds. Reinders bleef ook oódç111ks alle verdruk~
kîng lijden en ontbering een oprecht vaandeldrager
van zijn Koning.
Na een paar dagen van hevige ziekte tcngevo!ge
van vlektyphus, nam God hem op 5 Maart 1945
tot zich in Zijn Eeuwige Heerlijkheid.
Lammert Hui::iu.g werd geboren op 27 Jan. 1916 en
was landbouwer te Sellingerbeetse. Nog maar kort
na zijn huwelijk werd hij voor een uiterst zware
geloofsbeproeving gesteld, toen op 13 Ot:t. l!H2
het ondergedoken Israëlitische gezin J. Sachs bij
hem onderdak kwam vragen. Zonder enige aa1zcling echter stelden Huizing en zijn jong ge:i:iu zich

•

in dimst van Kooinçr Christus, in dienst van de
Nederlandse zaak. om daarmee te betuigen gewillig achter ChJistu., het kruis te willen opnemei..
Enige jaren Çjingen zo ongemeTkt aan de buitenstaandtrs voorbij tot de noodlottige dag 17 Juni
kwam en de fam. Sacbs en L. Huii:ing werden ge·
arresteerd.
Met Ds. Reioders vertoefde Huizing achtereenvolgens in Winschoten, Groningen, Vught en ::,acl.senhausen (z.g. Heinkel-Hallen). Vandaar werd bij
naar Hamburg overgeplaatst, waar hij op 25 N..,.
vember 1944 in het Lagercrematorium. is overleden.
Ook hij stierr ais soldaat in de Militia Christi en
ging in in het Eeuwig Thuis.
Sterke God de Here de achtergeblevenen; dat het
hun tot rijke troost mag zijn te weten, dat zij zijn
heengegaan in volle verzekerdheid des geloo!s,
daarvan blijk gevende toen, overgebracht ,•an
Winschoten naar Groningen, zij met volle overtuiging zongen:
Gij toch, Gij zijt bun roem, de kracht van hunne
kracht;
Uw vrije gunst aneen wordt d'ere toegebracht;
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d'eerkroou
dragen,
Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen;
Want God is ons ten schild in 't strijdperk Vclll
dit leven,
En onze Koning is van lsraëls God gegeven.

(Ps. 89.8).
H.

Hoe de ene teleurstelling volgde op de andere.

A

1

L. Huizing

•Wi11y Stienstra
De man, die de slag om Arnhem
voorbereidde.
en Belgische régeringen en van de veldheren Eisenhowes en Montgomery, het een en ander gepresteerd moet hebben is duidelijk. Veldmaarschalk
Mootgomery vond het zelfs belangrijk genoeg Willy
persoonlijk te schl'ijven, alsook hem een eigen~
handig ingevulde tn. ondertekende onderscheiding
te i:enden. Van de laatste onderscheiding zijn er
slechts acht of tien aan Nederlanders uitgereikt.
Wi!Iy :ieJf hoorde te over deze dingen bijna nooit
en de meeste mensen, zelfs vele van zijn kennissen,
zouden het niet eens weten als zijn moeder, vanzelfsprekend trots op M.ic %000. de ingelijste.
onderscheiding van Montgomery niet in de huiskamer had gehangen.
Nog zie ik de door de Gestapo gehate en lange
tijd gezochte spïonna.ge-che.f zorgzaam zijn oude
moedertje bedillen.
Vandaag zag ik het grijzen, in het zwart geklede
vrouwtje weer. Zij zat nu verslagen in haar stoel.
terwijl ze voor zichzeif en ons overpeinsde, hoe
'n goeie jongen Willy toch was, dat hij alles voor
anderen over had,· dat hij dingi:n kon missen, die
hij e~enlijk zelf nodig had. Ook vertelde ze van
~ moeilijk leven, vooral dat van na de oodog.

Nu het vrede was behoefde er niet meer gespionneerd te worden, dus moest Willy -wttr meer normaal werk gaan doen.
,
Al zijn invloedrijke kennissen ten spijt kon Willy
geen passende werkkring vinden. Willy was niet
iemand, die graag om hulp vroeg maar ten einue
raad wendde bij zich tot enkele van zijn hoog- eu
nu weer veiliggeplaatste kennissen,
Van sommigen ontving hij zelfs geeo antwoord.
Voor· een ander was hij te oud. Hij was ook al
vijf en veertig jaar! De laatste keer, dat ik bij hem
was, citeerde hij nog het bekende Engelse gezegde:
"The life begins with forty" - Het leven begint
met je veertigste jaar. Ik besefte toen oog niet
welk een diep·tragische betekenis dat woord in
zijn Dlllln~ zou krijgen.
In België schijnen verzetshelden meer te wordm
gewaardeerd dan hier. Zelfs een buitenlander als
Willy werd geacht de rang van kapitein te bekleden in bet Belgische leger en het daaraan verboo•
den salaris kreeg hij uitbetaald over de tijd, dat hij
voor België werkte.
Willy heeft door zijn gevangfflscbap een Lelijke
knauw gghad. Ook voor zijn zenuwen is de spanning te hoog geweest. Tijdens inzinkingen zei hij
wel eens: .. Ze hebben me toch kapot gekregen".
De oacbien waren voor hem vaak een hel.
Dal moeten zo ongeveer de oorzaken zijn, waarom
het leven hem te machtig werd. Zijn door de Duit•
sers mishandelde zenuwen en de teleorsteflingen na
de ood0g.
Den man van uitersten meende tenslotte, geen
andere uitweg meer ziende, het leven in eiyen
hand te mogen nemen.
De ergernis en het verdriet over de na-oorlogse
teftursteffingen vonden in deze daad een i,etreurmswaardig besluit.
Willy werd, al& zovele. anderen, opzij guc.hcven.
Domme, ondankbare Nederlanders dragen daaraau
mede schuld. Maar ook de mannen, die eens naast
Wifly strtden en nu hun verantwoordelijkheid 1egells hem vergaten, gaan niet vrij uit.
Dit is de tragiek van het leven van Dirk Albert
Stimstrci, overleden op 9 Juli J9i7 te Bussum.
Dat zijn einde ons een waarschuwing zij, opdat
wiJ geen gedesillussioneerde verzetsmakkers drij•
ven naar een eir.de als be.t zijne.
COEN.

..
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In Januari 1945 Is de Spieghelschool te Amsterdam
het voorwerp geweest van een overval der LKP, omdat aldaar het bureau .gevestigd was voor vrijwillige
aanmelding voor arbeid in Duitsland. De aanval
slaagde en de Duitsers namen wraak door de volgende dag vijf illegale werkers ter plaatse te fusilleren.
Onlangs is ter herinnering daaraan voor de school
een klein monument onthuld,
B. en W. van Amsterdam hebben toestemming gegeven om in deze school thans een schouwburg in te
richten. Het nieuwe gezelschap "De Ja Mar" heeft
de openinll gevierd met een oud stuk, getiteld "Maya".
Het gemeentebestuur was voor de première uitgenodigd, maar de meeste leden verkozen na enkele ronden" het gebouw te verlaten. Er waren 9 "ro~den"
en ieder ervan speelde in een bordeel. Het stuk was
platvloers, zonder zin, obsceen.
A ls men de gebeurtenissen rondom deze school, uit
de bezettingstijd in herinnering róept, dan kan het
slechts verbazen, dat deze school een schouwburg
moe-st worden, dat juist dit gezelschap er in moest
optreden en dat men de brutaliteit heeft met een dergelijk stuk van wal te steken.
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•DAAGIE RUBRIEl(VArt t>E! COMTACTCOl'\MISfü
6t <OMP. GE~fî~EN (DUTR.DRENTE)

S.cr. : J.WIELINGA, Taco Mesdagstr. 8, Groningen
G iro nr. -4TT623
ONZB OPBN BRIBP AAN HET CENTRAAL
BBTAI.INGSKANTOOR.
Bovengenoemde brief, welkt in ontt rubritk van 26 Juli Is opgt•
n.omt:n. beeft ten ware storm van brieven aan ons secretariaat
veroorzaakt. Uit alle dele.n van het land kwamen ze binnen tn
bij bet lezen uvan blijkt wel, op wtlk een lakse wij:e het Ctn•
tnal Betalingskantoor werkt en velen votltn zich hevig daardoor
gedupeerd, En dat niet alleen. Ook het ,o veel omstreden kit•
dtoggeld van f 200 •.- ·speelt velen nog parten, maar daarover een
andere keer.
Bo.kelt brlefscbtl)vtrs vroegen of men op btt Centraal Betalingskantoor onze open beid wel zou lt:tn. Zij kunnen gerust zijn. Een
exemplaar van .• De Zwerver'' Is er heen ge:ondtn. bedoelde brief
rood orostreeptl Of het htlpen zaJ lt natuurJjjk een aodttt vraag.
moar in elk geval blijven we actief, we htbben nog .,,., pijlen
op onzt boog: deze optn bdd was nog maar ttn aanloopje.
Nu is bet ecbttr van htt grootstt belang. dat wJj va.n ledtrt
rccbthtbbt.odt een opgaaf k.rijgtn. wannttr hij in dienst geweest
la en bij welk onderdtel. Dit gtldt natuurlijk u,rslultend voor hen,
dte dus nog tngehoud•o soldij tegoed hebben "n buiten onu com•
pagnit hebben gestaan. Van· on:e tig en opgtbtven compagnie bezftttn wc gtgtvtns gtnotg. Uitdrukkelijk :ij nog eens vermeld
dat due actie dus noet betttft de f 200.- kledinggeld. want dat
staat geheel apact.
l tdtr zal begrijpen. dat voor oou: actle kosten gemaakt moeten
worden voor contspoodtntie. persoonlijke be:oeken a:in dlveue
instanties en:. Wc verzoeken daarom ,edert btlanghebbende een
kleine bijdrage te storten op ons gironummer 177623. ten name van
ons .secretariaat. (Zie boven). Ook kan men per postwiuel of
desnoods in po$1zt9els ten bedrag ovumak<o. Elke steun Is welkom, al Is h•t maar een kwartje, bedtnkt. dat vel• kleintju ttn
grote maken!
We zouden ten hele "bJoemle:ing·· kunotn samtnsttlltn van de
ingekome.n brieven, maar zullt?n dit In verband met de: plaaucuimte maar atbu:rwege late:n. Toch zullen we eens ttn britf tr.r gelt9tnhe:id publicert.n, om vooral de buitenstaandtts eV\ denk.beeld te geven, welk ten ve:rbitterin9 u onder de gedupettden
heerlt,
CONTRIBUTIBHBl.'PING.
Op onn reünie vao 9 Aug j.1. Is met alge:me.ne stemmen brsloten etn conu1buue: te he.Hen van f t.- per jaar. Ex zijn nu een ...
maal ohijd tn1ge: kosten te maken en wij vertrouwen dan ook op
aller medewerking. AHe aanwezigen betaaJden spontaan hun gul.den en w1J ve:r:oektn hen, die op Je reünie niet aanwezig konden
zijn. het bedrag te gireren a:.n ons ,ecrttariaat, (:ie boven). Niet
u,tstelleo maar doen. Nul

HONIG'S 'stroop.
Die zijn overal te koop!

-

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

l. Man, lengte pl.m. 1.63 M. in de onderkaak rechts
een gouden kroon, gekleed in: bruin beige colbertjasje met blauw streepje, smalle lederen riem
grijze broek, blauwe pullover met ritssluiting v~
onderen tot boven, blauwe slipover, groen hemd
tricot onderbroek, lage zwarte schoenen. In d~
zakken bevonden zich een paar wit wollen wanten, een stukje haarkam, eeu houten tandenborstel
een tube aambeienzalf en een bouten haarkam. '
2. Man, lengte pl.m. 1.73 M., donkerblond lang haar,
gaaf gebit, gekleed in: grijs windjack met harmonicazakken, rode shawl, rode wollen slipover, leren
riem, tricot shirt, lage zwarte schoenen, pl.m. maat
42, droeg geen onderbroek. O p het slachtoffer
werden de navolgende voorwerpeó aangetroffen:
een zegelring met plaatje zonder inscriptie, een
steel van een lepel en een witte haarkam.

BBN REÜNIE IN DECEMBER A.S.11
811 velen leeft dt Idee. nog eens ,en keer zovetl mog•hJk oud-

compagnattrs biJ elkaar te: krijgen en dan nogmaals onze .soldatengeest te laten herleven. Daarvoor is een grondige voorbt.cddiog nodig co er t1jn dan ook reeds besprekingen dienaanga3ndc
aan de gang. Voorlopig kuno•n wij mededtlen. dat wij 1n Deo,
tta wt-t:ktndreiinit willto ocgani!.trtn. De plaats van •~menkomst
z•l As"~ :ija.. Vanda41r ga.an we per autobus ergens d_.il, het
veen van Ottnte, waar een boer gratis. :ijn ruime schuur ter be...
scb1.kk,og stelt voor slaapplaats en te vens éèn, waar we gezellig
kunnen same.n:1jn. Ook de keuken staat voor ons klaar. Kortom.
aHt: voortekenen wij:en er op, dat btt een geslaagd samenzijn kan
worden. In Oct, worden pte circulaire nog nadere bij:ondube:den
hlecove:r bekend gemaakt, moar gaarne zouden we nu reeds willen weten of er belangstellrng vooi: de:e reünie is, tn of er nog
bepaalde w,11,en ,ijn. De dot• voor de:e bijttnkomst :ijn: 13 of
20 Dec.
Hlt!r volgen e1uge adresvccai11denngen in lndii::
Scrgt, A. Susker. ,.0" .3.5 R.t. .. x· · Brigade.
Sergt. K. Trou,p. Zelfde adres.
Sergt L. Straatmon 1·1-5 R.l.
Korp. J, Ko,ter 4..1.12 R.l.
Soldaat Ie kla• J. Jansen 1-1-12 R.l.
Soldaat Ie klas A. van Essen Stakomp. 1-12 R.I,
Van hen allen is bet briefadres: Veldpo>l Soerab•J•Sergt. MaJ. 0. A. One, Havencommando Stmarang.
Strgt. Maj. H, Lusebtn, 3-111-7 R.I. Veldpou Semarang,
Hacry \Vlggt.u, Stmarangveen. Se.marang. De:e i.s niet we:t.r
in militaire: dienst. doch vervult ttn overheidsfunctie.
Sergt, Maj. G. Oord. 1-IV-Batalj, lnC, Z. Brigade Veldpost
Medao .
Strgt, Maj. K. J. Treonen, 1-IV Batalj, Inf.
Brigade
Veldpost Medan,
De volgende rubriek zal het Se vervolg btvatt<n van "b.tev-,(ssen met de Camp."
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ZIJ, die menen, hierin een familielid, vriend of medewerker te herkennen worden verzocht zich schriftelijk
In verbinding te stellen met de Res. Kapitein v. Sp.
D.: G. H. Ebens, 2e Beukenlaan 16, Apeldoorn.
Andere bladen worden verzocht. bovenstaande over
te nemen.

Geef "De Zwerver" aan een van Uw ke nnissen ter inzage en laat hem(baar)
onderstaande bon Ingevuld zenden aan de a d ministratie v-..... ..De zwerver " ,
N lco laas Wttsenstraat 21, Amsterdam
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MEDEDELING VAN DE ADMI NISTRATIE,

•

Naam,

•

Adres ,

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

Plaats,
Provlncle,
Ingang abonnement :
Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of blj aanbieding van een poatltwltantle betaald.
Gironummer 109588 t.n.v. LO.,LJCP-Stlchtlng.
(Doorhalen wat niet verlangd wordt).

*

ADVE RTE NTI E-RU BRIE K
DI VERSEN
Wit heeft voor iemand. die binnenkort
naar AFRIKA ve.rtrtkt. ~to automatisch
P ISTOOL of R.BVO LVBR ter overname.
Brieven o, no. 347 v. d. blad ,

Medewerker der L.0.-L.K.P.•St!ehting,
dtt per I Stpl, Houtworenfobr!ek overneemt. zit ddngend vtrlegtl) om een
scbrijlmaeh!nt. Wie kan hem daaraan
helpen 7 Evt. in huur of huurkoop.
Sr. No. 3i8, But, v. d, blad.

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

EEN ANNONCE IN DEZE KRANT
.,ZWERFT" DOOR HEEL l'<JEDERLAND.
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Weekblad
der LO-LKP-Stichting
LANDELIJKE KNOKPLOEGEN

LANDELUK~ ORGANISATIE VOOR HULP

door Kapitein

Sjef de G root

Vit het Terzet geboreD !
e geschiedenis van de ondergrondse organisaties in Nederland tijdens de tweede wereldoorlo11 is no11 lang niet volledig beschreven.
Het is algemeen bekend. dat er in de loop van de
beuttingsjareu versdlillt?nde groeperingen tot 3tand
kwamen, die op den duur uitgroeiden tot nationale
organisaties en naar gelang van de omstandigheden
de verzetsacties en het verrichten van noodzakelijke
diensten ten behoeve van de gemeenschap, op steeds
grotere schaal en op steeds meer çieperfectionneerde
wijze hebben volbracht.
Tot een overkoepelende militaire organisatie, zoals die
b.v. in Frankrijk vóór 6 Juni 19-H (l ovasicdag) ,is
gegroeid. kwam het in Nederland niet, voordat het
eind in 't Zuiden in zicht was.
Toen de Geallieerde legers zich, sneller dan men
had verwacht, door Noord-Frankrijk en België bewogen en de Nederlandse grens naderden, werden
de B.S. (Binnenlandse Strijdkrai;hten) opgericM, die
onder de bevelen van Z.K.H. Prins Bernhard van
België uit - en later van Zuid-Nederland uit werden geleid. Door de stilstand aan het front van·
de Maas was het mogelljk in het deel van Neder•
land benoorden de grote rivieren, dat nog onder
Duitse bezetting zuchtte, in de winter van 1914-'45
een ondergrondse militaire organisatie op te houden,
welke eventueel steun zou kunnen verlenen aan de
bevrijdende legers. Door het verloop der omstandig•
heden heeft dit apparaat echter niet in groot verband kunnen optreden, ofschoon in het Noorden.
t.w. in Friesland, beperkte militaire operaties van de
B.S. bewonderenswaardige resultaten opleverden.
De officiële oprichting van de B.S. vond plaats te
Londen ln de eerste dagen van September 1944. Tevoren was aan de topleidingen van LKP (Landelijke
Knokploegen}, 0.D. (Orde Dienst) en R.V.V.
{Raad van Verzet) gevraagd, of zij bereid waren
zich tot één organisatie te verenigen, waavan als
bevelhebber zou optreden Prins Bernhard der Nederlanden, wiens leiding onvoorwaardelîjk werd aanvaard.
Als gevolg daarvan werd gevormd een landelijke
"Driehoek" of "Delta", hetgeen ook gewestelijk en
plaatselijk geschiedde. Ofschoon de organisatie van
de B.S. zich in het Noorden geleidelijk ontwikkelde,
verliep de zaak in het Zuiden enigszins anders, immers, op 17 September 1944 landden Amerikaanse
en Engelse luchtstrijdkrachten bij de grote kanaal- en
rivier•overgangen, t.w. Son, Best, Grave, Nijmegen
en Arnhem, terwijl tegelijkertijd door het 2e Britse
Leger een stoot werd uitgevoerd in de richting Eind,
hoven,waarna de bevrijding begon van de drie Zuidelijke pr0vincies. Op dat moment was de toestand aldaar ten aanzien van de drie bovengenoemde illegale
organisaties als volgt:
De 0.D. was ingedeeld in verschillende gewesten,
t.w. Middelburg, Breda, Den Bosch, Eindhoven en
Venlo. Naast het werk, dat voor een belangrijk deel
lag op het terrein van de inlichtingendienst. bereidde zij zich voor op handhaving en zonodig herstel
van orde en rust in de meest uitgebreide zin na de
bevrijding. Hier dient direct opgemerkt te worden,
dat bepaalde groepen en personen in de O.O. zich
sterk getrokken voelden tot het meer actief optreden
nog tijdens de bezetting. Daarnaast stond Commando
Zuid van R.V.V. (Zeeland, Brabant en Limburg)
ook het Gewestelijk Sabotagecommando Zuid van de
LKP (Babant en Limburg. Zeeland hoorde bij West).
De taak van deze organisaties was het plegen van
actief gewapend ve-rzet tijdens de bezetting. De LKP
hield zicb oorspronkelijk voornamelijk bezig met overvallen op distributiekantoren, teneinde de nodige bonkaarten en soortgelijke papieren te bemachtigen voor
de onderduikers, en "kraakte" .gevangenissen en politiebureaux ter bevrijding van gearresteerde collega's.
Later (in de zomer '44) werd omgeschakeld op sabotage van 's vijaods oorlogspotentieel e.a. (spoor~
wegsabotage. telefoon, fabrieken enz.). De werkzaamheden van R.V.V. lagen bijna uitsluitend op sabotage. De samenwerking tussen beide laatstgenoemde organisaties was in het Zuiden vóór September
1944 goed te noemen, zo goed zeUs, dat, toen de GeaJlieerde legers de Nederlandse .grens begonnen te
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naderen. de Commandant van R.V.V. Zuid zich vrij~
willig plaatste onder de ,bevelen van de Commandant
KP-Zuid. Het R.V.V.-comrnando had tevens gewestelijke en plaatselijke commandanten onder zich, terwijl de indeling bij de LKP provinciaal was ingericht.
_
Na de bevrijding van Eindhoven op 18 September
1944, meldden zich zowel Commandant KP als Commandant R.V.V. op 20 September 1944 in Brussel
bij hun Hoogste Chef, Z.K.H. Prins Bernard. De Com•
mandant KP kreeg hier opdracht alle personen uit
de drie meergenoemde verzetsorganisaties tot militaire eenheden te verenigen, die alsnog bereid waren
gewapenderhand aan de bevrijding van het overige
deel van Nederland mede te werken.
Terug in Eindhoven vond, op 21 September 1944,
's middags om 14.30 uur, een vergadering plaats,
onder leiding van de Majoor Mr. C. H. J. F. van
Houten. reeds enige tijd çiearriveerd als vertegenwoor•
diger van Z.K.H., belast met het contact met de iUegaliteit en B.S.,..~angelegenhed_en (later in de rang
van Kolonel, de eerste Adjunct-Generaal van het Leger in Nederlands-Indië). Hier werd besloten tot oprichtinQ van de "Stoottroepen" onder het Commando
van Commandant KP. (,.Peter Zuid"'), thans Luitenant-Kolonel J. J. F. Borghouts, MWO, verbindings•
officier der Koninklijke Landmacht in Nederlandslndië, t"rwijl aan Commandant O.D. (Mr. W. J. van
Dijk, thans Adjudant-Generaal der Koninklijke Landmacht in Nederland) opdracht werd verstrekt tot het
vormen van "Bewakingstroepen", waaruit later vele
bataljons geboren zouden worden, die thans in Indië
1:ijn (bijv. 1-R.J., II-6 R._I.. Il-13 R.I., 11-14 R.l.r.' Als
oprichtmgsdatum van de Stoottroepen dient dus te
worden aangenomen 21 September 194+. Opgemerkt
wordt, dat de naam Stoottroepen niet van deze oprichtingsvergadering afkomstig is, doch reeds eerder
voorgekomen was in geheime telegramwisseling met
Londen, waarbij meermalen van "stootgroepen" of
"stoottroepen" gesproken werd, zodat vastgehouden
werd aan deze naam uit overwegingen van respect en
traditie.
Door de Commandant-Zuid van de Stoottroepen werd
begonnen met de samenstelling van een Staf Zuid.
Tevens werd bepaald, dat de vorming der militaire
eenheden per provincie zou geschieden. Er werd een
Commandant aangewezen voor de provincie NoordBrabant, terwijl één der stafleden van Commandant
KP-Limbursi werd belast met de voorlopige organisatie der stoottroepen in Zuid-Limburg, in afwachting
van de bevrijding van genoemde Commandant; aan•
gezien Maastricht een week vóór Eindhoven was bevrijd, was men daar reeds begonnen met het bijeenbrengen der leden van illegale organisaties. Z.K.H.
benoemde dit staflid later tot Commandant voor de
provincie Limburg.
Oorspronkelijk werden losse compagnieën gevormd,
welke later tot bataljons werden verenigd. Deze bataljelns werden n.a enige tijd weer samengevoegd tot:
Regiment Limburg en Commando Brabant. RegimJnt
Limburg werd op 1 Januari 1945 opgenomen in de
Koninklijke Landmacht en vervolgens verenigd met de
troepen van Commando Brabant, onder de naam van
,.Re9iment Stoottroepen"'.
•
Daarmede werd, vóór de laatste slag, datgene tot
stand gebracht, waartoe in de eerste bevrijdingsdagen
met zoveel enthousiasme en goede moed het initiatief
werd genomen in Eindhoven. En dit geschiedde in
dezelfde kamer waar nog voor enkele dagen de Duitse Rijkspolitie had getroond. Het is goed, dat dit
alles bleef voortleven in de naam "Stoottroepen".
En nóg werd en is het ideaal niet geheel bereikt. De
bedoeling heeft voorgezeten van dit Regiment een
keurkçrps te maken van mannen, die overal, in iedere
strijd, op de bres zouden staan en zelf een bres zouden slaan Jo de vijandelijke gelederen. Gebrek aan
tijd en 9elegenbeid voor de daarvoor benodigde oplel•
din9 heeft zulks echter in het algenwen bemoeilijkt en
tegengehouden. Niettemin mag het Regiment met trots
terugzien op de verrichte prestaties!
De Limburgse eenheden werden direct ingedeeld bij
het 9e Amerikaanse Leger, dat langs de Zuidelijke

Maas opereerde, en zij trokken van Januari 1945 af
mee naar Dui!$land, om na het Ruhr- en Rijn-offensief over West-Duitsland te worden verspreid en door
te dringen tot Maagdenburg. De Brabantse eenheden
bleven tot het voorjaar 1945 !je)egerd langs de Mau,
ten Noorden van Venlo en Oss, en tljdelijk op Walcheren (eerst bij de Poolse Divisie, later bij de Britse
Commandotroepen).
Alleen de eerstgenoemde eenheden volgden na de val
van Kleef het Britse leger langs en door Oost-Neder•
land tot in Bremen en omliggende gebieden.
De diensten, door de Stoottroepen verricht, waren wegens gebrek aan geoefendheid en uitrusting, vergeleken bij de Geallieerde prestaties, natuurlijk bescheiden van aard. Zuivering achter het front, pdtrouilles in bezet gebied, bewaking van krijg5gevançiene11.
vliegvelden en legervoorraden. Er waren echter ook
kleine acties aan de riviereu en elders en daarbij vielen moedige mannen.
Na de capitulatie van Duitsland werden de bataljons
nog verder verspreid en zij verrichtten hun diensten
tot in Zeeuws Vlaanderen (Sluiskil), België ( Verviers) en Frankrijk (Epinal) toe. Opdrachten van bijzondere aard, zoals erewachten bij het Hoofdkwartier
van Prins Bernhard in Brussel en Breda, deelneming
aan gevechtsacties bij de afweer van het Ardennenoffensief, de. intocht in Den Bosch, Zutphen en Hen•
gelo, bij de Canadese opmars naar de Dollart, gaven
wat meer kleur aan de normale taak. Deze taak 1s een
bijzondere geweest. Alleen in de eerste be-vrijdings,.
periode, toen het front zich nog consolideerde in Gangelt en Tegeren, vochten de eerste Limburgse groe•
pen, en bij Leeuwen en St. Philipsland de eerste Brabantse troepen, nog zonder uniform in vele ~ evallen
en vaak met buit9emaakte wapens, gedurende korte
tijd in de voorste linie. Toen de Geallieerde aanvoer
verzekerd was, werden zJj afçielost. In NederlandsIndië vonden zij een njeuwe taak.
De eerste Indië-bataljons van de Stoottroepen werden
samengesteld uit vrijwilligers van het Regiment na
Duitslands capitulatie, toen men voor de keuze werd
gesteld: 1. naar huis per 8 Augustus 1945, officiëltr
opheffingsdatum der B.S.; 2, een kort-verband-ver•
bintenis tot 8 Mei 1946; 3. een langer verband voor
009 onbepaalde tijd.
Voor het lang-verband. dat uHzending naar Indië betekende, meldden zich voldoende vrijwilligers voor de
vorming van 2 bataljons, 1-R.S. en 111- (later opnieuw
genummerd: VII-) R.S. De vrijwilligers voor kortverband (inhoudende dienst in Duitsland) werden samengebracht in II-R.S., dat in het voorjaar van 1946
ontbonden werd. I- en Ill- (VII-) R.S., waarin dus
de oudste vrijwilligers (hoe jong nog!) van Regiment Limburçi en Commando Brabant werden opge~
nomen. werden in de Harskamp en Vught opgeleid
en eind September 1945 als eerste Nederlandse een•
heden, het II-IJ R.I. en 11-l'i R.I.. naar de tJWpen
uitgezonden.
Na een aanvankelijk verblijf op Malakka werd het
tegenwoordige VII R.S. als eerste bataljon uit Nederland op 11 Februari 1946 ingezet op Indisch
grondgebied. Het zuiverde Banka, verbleef later enige
tijd te Batavia, en opereerde in het Palembangse op
Sumatra. 1-R.S. arriveerde op 13 Maart 1946 te Semaraog en heeft zich daar eveneens door goede
geest en gevechtsdiscipline onderscheiden. Tegelijkertijd werd een derde bataljon, n.l. IV- (nadien veranderd in VIII-) R.S., dat inmiddels geformeerd was
overwegend uit B.S.-vrijwilligers, waarvan velen uit
de gebieden boven de Maas, en dat ook eerst op Malakka was geland, naar Noord-Celebes gezonden. Het
verbleef daarna enige tijd op het schone eiland Bali.
Nog later kwam het bataljon V-R.S. in Batavia aan,
doch dit werd opgelost om als aanvulling te dienen
van 1- en VII I R.S., terwijl ook 2 compa11nieën werden ingedeeld bij een bataljon van het K.N.I.L. te
Bandoeng. een nieuw experiment, dat zeer goed slaagde. En tenslotte werd een aanvullend detachement,
dat later uitkwam, gedeeltelijk bij VII-R.S. geplaatst
en gedeeltelijk belast met diensten in de haven V'ln
Tandjong Priok.
Inmiddels werd ook de Regimentsstaf in Ned~nand
omgevormd van de oorlogs- naar de vredesorganisatie. Laats~genoemde Staf zetelt in Vught en hedt
nieuwe recruten-bataljons Stoottroepen geformeerd,
w.o. het nieuwe 111-R.S. dat met de "7 December"Divisie naar Nederlands-Indië u1t9ing en fV-R.S.,
hetwelk met de II-Divisie vertrok.
De taak vao de thans in Indië dienstdoende St90ttroepen-bataljons, variërend naar de omstandigl.eden,
komt overeen met die van de andere opererendt? troepen en mag dus als voldoende bekend worden beschouwd.

DE TAAK DER-LO-LKP.
ln December 1946 werd een Studie-Commissie geinstalleerd door het Algemeen Bestuur, met de opd,acht
het Algemeen Bestuur terzake van de volgende punten een rapport te doen toekomen:

1. Is het voeren van actie door de gezamenlijke oudillegaliteit noodzakelijk of noodzakelijk geworden?
En zo ja, voor welke concrete taken?
2. Indien 1 bevestigend beantwoord wordt, zijn dsor
dan taken bij, die de LO-LKP-Stichting zich ann
moet trekken en .zo ja, welke?
3. Indien de 2e vraag bevestigend beantwoord
wordt, welke consequenties heeft dit dan voor de LO-LKP-Stichting?
a. Moet de inhoud van "De Zwerver" gewijzigd
worden, en zo ja, in welke zin?
1,. Moeten de oud-medewerkers geactiveerd en ge·
organiseerd worden?
c. Moet de bestuurlijke leiding (Hoofdbestuur, Dagelijks Bestuur) een ander werkwijze gaan volgen?
d. Welke consequenties zou dit hebben in verband
met de verhouding tot andere, reeds georganiseerde
en geactiveerde verbanden van oud-illegale werkers
(G.O.1. W.N. en Stichting 1940-45)?
De ·conclusie van dit rapport is door de Algemene Bestuursvergadering aanvaard. Zij is vervat in de volgende bewoordingen:
1. De concrete taken, welke de oud-illegaliteit ook
thans nog heeft, kunnen worden samengevat als volgt:
a. de verzorging der ns_qelaten betrekkingen en
van hen, die door "daad of houding" tegenover de
vijand in de bezettini:,stijd schade hebben geleden;
b. de zorg voor rccht~herstel der oud-illegale werkers;
c. steun, c.q. medewerking bij behoorlijke herplaatsing van de oud-medewerkers in de maatschappij.
voorzover niet vallend onder a en b.
2. De commissie is van oordeel, dat de sub 1 B,
b en c vermelde taken primair door de Stichting
1940-45 dienen te worden vervuld.
De LO-LKP-Stichting - zo lang zij bestaat - drent
.zich ten aanzien van die punten te beperken tot het
navolgende:
Wat het sub / s vermelde punt aangaat: enerzijds
moet onze Stichting een stimulerende invloed trachten uit te oefenen op de Stichting 1940-45, anderzijds dient zij via "De Zwerver" een morele invloed
uit te tefenen op de nagefoten betrekkingen en de
oud-LO-ers en LKP~rs en het Nederlandse volk in
het algemeen.
Wat de sub 1 b en c vermelde aangelegenheden betreft: onze Stichting heeft te dien aanzien nog steeds
een aanvullende taak, voor zover het haar oud-mede•
werkers aangaat; de commissie meent daarom het na•
volgende te moeten opmerken:
a. De LO-LKP-Stichting herft van de bevrijding ef
het steeds als haar taak gezien om - voorzover nodig
- te trachten recl1tstherstel voor haar oud-medewcr·
kers te verkrijgen en om haar oud-medewerkers behoorlijk in de maatschappij te herplaatsen.
Aanvankelijk heeft het LO-LKP-Bureau, later de
LO-LKP-Stichting deze taak zelf krachtig ter hand
genomen. Daartoe werd o.m. een afdelirrg Arbeidsbemiddeling in het leven geroepen, maar langzamer•
hand heeft zij deze task ter afwerking overgedragen
aan de Stichting 1940-45.
.
b. Geconstateerd kan voorts worden, dat - naar•
mate de dag der bevrijding verder sf komt te liggen
- het aantal gevallen, welke asn onze Stichting ter
behandeling worden opgedragen, aanzienlijk minder
is geworden.
c. Toch is de Commissie van oordeel, dat nog niet
alle oud-medewerkers van onze Stichting rechtsher~
stel hebben verkregen of behoorlijk in de maatschappij zijn herplaatst.
Uiteraard moeten onze oud-medewerkers eerst trachten door eigen activiteit de moeilijkheden op te lossen.
Voor zover dit niet lukt, ligt hier allereerst een taak
voor onze plaatselijke, districts- en provinciale medewerkers. Vooraanstaande personen uit onze LOLKP..Stichting dienen zich in hun streek bewust te
zijn van hun persoonlijke verantwoordelijkheid om
voor onze oud-medewerkers op te komen; vis de Stichting 1940-45 en de Sociale Dienst van de Minister van
Oorlog, zullen deze personen moeten trachten de moeilijkheden op te lossen.
d. Mochten de sub c vermelde pogingen niet slagen,
dan moet het Dagelijks Bestuur der LO-LKP-Stichting trachten bemiddelend op te treden tussen de be·
tre/lende instanties en· de betrokkenen. Indien ook dit
niet mocht slagen, dan blijft de LO-LKP~t1chting
het voorlopig als haar taak beschouwen om ::.elf te
trachten een behoorlijk rechtsherstel of herplaatsing
voor haar oud-leden te verkrijgen, zij het, dat daar•
voor geen gelden uit de kas der LO-LKP-Stichting
aan de oud-medewerkers ter beschikking k!lnnen worden gesteld.
c. Aangezien hei onverantwoordelijk zou zijn om op
"den du~r voor de sub d. vermelde taak der LO-LKPStichting een kostbaar appsrspt in het leven te hou•
den, moet onze Stichting zich te dien aanzien beper•
ken. In verband met de tijd raadt de Commissie aan
om alle gevallen, die naar de hicrvoren omschreven
richtlijnen nog· enige werkzaamheid van het Dage,

lijks Bestuur der LO-LKP-Stichting behoeven, v66t
/ Augustus 1947 ter kennis van dit Bestuur te brengen.
Gevallen, die daarna ter kennis worden gebracht, zul·
fen slechts bij hoge uitzondering, ter beoordeling van
het Dagelijks Bestuur, nog in behandeling worden genomen.
f. In dit verband heeft de Commissie nog de vraag
onder de onen gezien, of onze Stichting opnieuw die
oud-medewerkers dient te helpen, die na de bevrijding
door bemiddeling van onze Stir::htinn in tijddijke
werkkringen zijn geplaatst (P.R.A., Beheersinstituut
enz.) en wier functie daar beëindi(ld is.
De CommL~sie is van oordeel, dat deze categorie zich
in het alnemeen zelf dient te helpen; alleen zal een
beroep op de Stichting kunnen worden gedaan, wanneer tegenwerking bij herplaatsing in het maatschappe•
lijk leven zijn grond vindt in het feit, dat illegaal l}e•
werkt is.
g. Voorzover rechtsherstel of herplaatsin(l van één
of meer oud-medewerkers bij liquidatie der S{ichting
nog niet mocht zijn verkregen, is de commissie van
oordeel, dat deze door oud-medewerkers individueel
moeten worden verzorgd.
3. Hoewel de vraag sub 2 In het algemeen ontkennend is beantwoord, zo heeft de Commissie toch gemeend in het kort te moeten ingaan op de sub 3 vermelde vraagstukken.
a. De Commissie is namelijk inderdaad van oordeel.
dat de inhoud van "De Zwerver", zij het met behol}Ó.
van de geest - enigszin~ moet worden gewijzigd.
De commissie zou i:,sarne - naast de verhalen over
het verzet en de "In Memoriams" - meer dan tot
dusver voorlichtini:, ;an onze oud-medewerkers willen
geven op onderscheidene terreinen.
De commissie zou gaarne artikelen opgenomen zien
o.m. ten aanzien van de navolgende onderwerpen:
rechtstaat. grondwet, vrijheidsrechten, staatsorganen
en hun functies; ook dient de veantwoordelijkheid der
.Regering nader belicht bij liquidatie van organen als
P,R.A. enz., waarin vele oud-illegale werkers een tijdelijke werkkring vonden; eveneens zal het goed zijn
een waarschuwende stem te laten horen tegen de direc•
ties en bedrijven, waarin vroeger wcggezuiverdc en
thans weer teruggekomen elementen machtsmisbruik
BBn de dag leggen en dit tot uiting doen komen in liet
wei:,werken van hen, die naar een goed geweten over
de eerste categorie belastende verklaringen hebben
afgelegd, waarbij veelal oud-i/leg11le werkers zijn betrokken· ook meent de commissie. dat de achtergrond
van het verzet steeds weer moet worden bèlicht, ten•
slotte is de voorlichting over de Stichting 1940-45 long
niet voldoende (o.m. ten aanzien van de werkwijze
dezer Stichting: onze oud-medewerkers dienen steeds
geactiveerd te worden om deze Stichting in alle opzichten te helpen).
b. Volgens de Commissie is de tijd verstreken om
oud-leden van de LO-LKP opniemo te organiseren;
wanneer men in een bepaalde plaats of streek behoefte heeft aan reunies, dan is daartegen geen e11kel
bezwaar. Via "De Zwerver" zullen de oud-medewerkers steeds weer geactiveerd moeten worden om wer•
kend lid te worden van de Stichting 1910-45.
c. De werkwijze der bestuurlijke leiding behoeft althans ten aanzien van de hierboven vermelde aange•

V 1
V betekent Victorie. :ei een nktrt menret Churth10
en bij stak twee v1ageu ocihoog en ten nieuwe sigaar
aan. Nou was et te die.n hjdt: 'n soort Herrenvolk., dat
vrij arrogant kon :ijn eo prompt btweerdt, dot dit Vic#

torie onmogelijk ·1 tvm pttfide •Is dtmo-hbuale Albion
ko.o gelden, daar DuHsand op aJJe lronttn won. Maat
die meneer Cbur<:.hill blt<k 't ttn,lottt toch bij 't recb,
te eind te htbben en her woocd V 1ctorie werd bij
.. Vtrordnung"

van de germaa:nse

taltn

gtdistanciêud.

De V bied, maar nu b<tt~nde het: Vergtlding. en dat
zou meneer ChurchHI we) muken. Zoveel ,•ergelding
zot er voor he.m fo het Duitse vat, dat 't wtnstl1jk bleek.
volgnummertjes uit te geven. Eust kwam dt V l. Kent

U d!t nog? Gduld als een locomo1id. die op on..,cu
loopt: gevuld met een complete lietsenwinkel •n behept
mtr ee.o onbedwingbare neiging om in htt tuintje ,·an
:n bau tt vallen. En bonndien flink uit d• kluiten
gewas.sen. Drie wagens achter elkaar hadden de ver.geldtu nodig om e.en o[ twee van dit dingffl te. ve_r...
voeren. Ja. de grootte was ·t enige flinke, d;it tr aan
wa~.
V kan ook Vuur betekenen en vuur blust mth met een
brandblusapparaat. K,nt U die ookl Z• hangen In bijna
alle grote. gebouwen: ro~, rood tn ~pit~toetoptnd, Op
de vu:ttstentoonsteJling ' in Apeldoorn hjng ook :o ·o
dmg. E" bejaard cchrpaar, dat al enige t!Jd met grot<
aandacht allu bad bewonderd, belandde tenslorte bij
dat braodblu:,;apparaat en toen werd "t moeilijk, Nauw ...
keurig werd het geval bekeken: wat kon dat nou we:en?!
·, Zou In itder geval wel Iets met de! oorlog lt maJ,:ffl

htbben. maal' wat? ·t W:H zo ge:e:gd ·o rood ptobletlO.
dat daar aan de m\lu.r om een opJoMing b1ng te schreeu"
w ... De vrouw kreeg ·o Id..,
.
,.Is dat nou een V 11" In de w.ienschap der ,·er11•l·
din9swaptn.s bleek de man echter nog niet :ovt.r gevorderd te zijn, .. Slll vrouw, dat wc<t ik niet!" bekende
h1J zijn onkundt.
't Apporaot bloosde hevig , Jt :uit ook voor un V 1
verdetf'n worden ..... .

1

lenenheden - volgens de Commissie geen wijziging te
onderi:,aan.
d. Zodra de G.0.1. W.N. het karakter gast dragen
van een reunistenorganisatie, kan opnieuw worden na•
gegaan, in hoeverre nadere samenwerking kan worden
verkregen.
Hiervoor is reeds uiteengezet, welke indirecte taak
onze Stichting heeft ten aanzien van de Stichting
1940-45.
Terzake van 2 punten zal met name de ZwerverRedactie zich moeten beraden.
Het Algemeen Bestuur verlangt uitgl'breide voorlichting van de oud-illegale werkers inzake een aantal
nader genoemde onderwerpen"
De redactie liep reeds met plannen hierover rond en
zal ze thans· met nog meer ijver pogen te verwezenlljken.
En wat in de tweede plaats de voorlichting over
de steun aan de Stichting 1940-45 betreft, is de con•
c)usie van dit rapport onze redactie uit het hart gegrepen. Er zullen tezamen met de Stichting 1940-45
~eçien gezocht worden om de oud-illegale werkers
terzake van het Stichtingswerk meer op de hoogte
te stellen en noçi sterker te stimuleren.
REDACTIE.

Wuddkampiotn Jef Schcrcns, die in Kopenhagen .." .. sl~11tdbee.n brak .• de domste val, die ik 0011 d"d,
ztl
Jtf iclf - is weer lo tra,n,ng w geeft Woensdagavond a,f.
aan Am!l\tudam de primeur van z.1Jn ~ wedu optcedtn. Hij
hedt nog wel ten knobbel op h•t sch".obem, waar de
breuk :h:h he:dt voorge:daan e.n het hindert hem nog we.~,
als hij aan bd llUUt •QlOt:t tee Ic.ken, IDe_ar ) d l!S 009 Ceil U.lt
de oude a.cbool, die: op de tnnde.n b1Jl al$ het .DJOt.t.

(,.De Sportwereld").
Wij zullen nooit wereldkampioen ~orden. En
zeker niet op de fiets. Ons sleutelbeen zit verkeerd.
Zat bet in ons scheenbeen, dan zou geen Jefke en
geen Arie ons kunnen bouden, want ~k wij zijn
uit de oude school, die op de tanden btJten als het
moet. Wij doen het soms zelfs als het niet moet.

•
~

•

&geland hteft grote belangsttUlng
in ons lè!fld m niet minder voor
"de:viezen---v,etendt" die.ttJe:. Enige
:uJltn nu e:e.n ldjkje ko,;nt:n oe.mrn
w1JJt wij de kevec de toegang tol

voor de ~o.lorado•kevu
·de bestr11dang van dit
Britse tuinbouw"expt.rt'S
in OQS land1 ~)> welke
on2e groentetuinen ont.-

.:t.gge:n.

(.,Trouw").

Zijn het zulke kevers, dat zij er zelf geen kans
toe zien?

•

-

11.15 (GEZ. PR.J CONCERT rer gelegenhtid van de berdcak,ng van de I0e sterfdag van d• Frans• componist Albert
Roussel.

(,.Avro Radiobode").

Wij beklagen mijnheer Roussel. Tien maal gestorven! En wij beklagen de omroep ook. Voor elke
sterfdag eeneherdenkingsconcert. Enfin, de tiende
is voor dit ja«r weer achter de rug! •

,.Ergens In Zuid-Afrika" stapt• een l'.m•t1kaans soldaat op
d• tram. Ook In d1t wettldde<.I kon h•J het niet :onder
kauwgom stellen. Een damt, die kort vóór de wrr,ldoorlog
de middelbare ltdtijd :al hebben overscbr<don, ktek aandachtig naar iijo steeds maat kauwende. geopende mond.
Na een halte of vij( stond ze op om tegen baar vis.-:.-"•i.s t~
ieggen: •• Ik vond het re113acl,1ig aardig. dat u _met mij een
goprek heeft aang•knoopt, maar - helaas - rk ben stok•
doof. Ik kon geen woord verstaant••

'
(,.Die Weltwoche").
Die Amerikanen toch. Ze behoeven niet eens te
praten en toch verstaat iedereen ze.

•

In htt .ziekenhuis te Kampen is een Zweed opgenoQ1e.n, die
allt<n Zw,eds spreekt. Dr. Kolf veno,kt ied~r die Zweeds
spret.kt tich aan btt z..iektnhui• te vc,..,oege:n om dt:.t pu"
soon te be:ocke.n.

(,.Strijdend Nederland")-

Dat is natuurlijk een trucje van de Vereniging voor
Vreemdelingenverkeer om de Zweden naar Kam•
pen te lokken. Of staken de bakkers in Kampen
en is men belust op Zweeds wittebrood? Maar wat
moet dat in deze zomerse dagen ~·orden met die
rij voor het ziekenhuis. Dat draait op zweet-voeten
en zweet-kuren uit.

EDERLAND herstelt zich. 't Is alsof we op
onze sloffen terugkeren in de weelde van
voor d e oorlog. Eten en drinken in overvloed; hier en daar al weer nieuwe kleren; geen
gebrek aan rookgerei;· jenever op de markt, meer
dan ooit te voren; een onafzienbare rij auto's
langs onze wegen; iedere paar maanden een
loonsverhoging, en zo niet, dan staken we er voor;
de oorden van vermaak en cultuur, afgeladen
met bezoekers; de stadions vol, de bioscopen vol
en de kerken worden al weer leger.
Ja, ja, 't gaat goed met Nederland, de oorlog ls
g ewonnen en de welvaart is weer in 't land.
Zeepbellen, vrienden, mooie kleurige zeepbellen
en ze gaan uit elkaar spatten, en gauw ook. Als
dat gebeurt, dan zullen er zijn, die mokken:
"Waal'aan hebben we èlat verdiend?-" En als dat
niet helpt, wel dan zullen ze het wellicht nog eens
met de kerk proberen. Je kunt nooit weten. Ze
hebben het al eerder geprobeerd in de bezettingstijd en ze hielden het na. de bevrijding nog t'ven
vol. Maar op een goeie dag konden ze het wel
weer alleen af. 't Werd trouwens ook langzamerhand te druk voor dergelijke zaken. Er was zoveel te beleven en dan die opbouw; die eist de
gehele mens.
Ma.ar straks gaat •t mislopen met de zeepbellen.
Je kunt natuurlijk stekeblind zijn en zeggen: .,De
man, die dat zegt, is een kniesoor", maar er helpt
geen lieve moeder aan. We gaan een boze tijd
tegemoet.
Niet alleen, omdat het in de wereld rommelt en
kraakt. Dat is van later orde ; dat staat verderop
in h et programma: een internationaal nummertje
en iedereen moet meedoen. Men repeteert al in
-de UNO en 't wordt een modern stuk met veel
dissonanten.

N

Maar dat bedoel ik thans niet. Wat ik bedoel,
is, dat Nederland zelf in 't slob zit. Wij zijn
aan de grens van onze financiële mogelijkheden
en we zullen aan de lijve gaan ondervinden hoe
gauw een schijnwelvaart gevloerd is.
Maar dat is nog niet alles en zelfs niet 't ergste.
De ramp, die ons bedreigt, is, dat we voor een
catastrofe staan in Indië. Het laatste bedrijf
van de tragedie in Indië is begonnen.
En wij, die er een hoofdrol in spelen, moeten
er meer dan ooit van doordrongen zijn, dat ons
slechts twee mogelijkheden resteren, om naar
het eind te strompelen.
De eerste is deze: de actie wordt hervat, nu,
direct; de republiek geliquideerd en de volken
yan Indië bevrijd.
Dat betekent t evens: stakingen in Nederland
(.,gewettigd" door het schijnrecht van de UNO);
boycot in alle havens en op alle vliegvelden van
de wereld (,.gewettigd" door de comedie in de
Veiligheidsraad); sancties uitgeoefend door de
UNO zelf; wellicht vorming van internationale
(lees communistische) brigades in Indië.
De tweede is deze: we beginnen, zo gauw mogelijk uit Indië te verdwijnen, niet alleen uit Java,
ma.ar ook uit de gehele Oost; niet alleen met het
leger, maar ook met het (b~en1a!1dse) bestuur, met de handel, met de industrie, met de
medische dienst, met het onderwijs apparaat,
met de zending. Dat is wat de republiek ver-

langt.
En de consequenties? Veel waardering en roem
in de wereldpers; ellende en onderdrukking, uitbuiting en terreur in Indië.
Prijsvraag van "De Zwerver"; Wie weet een
derde mogelijkheid?
Oc stel me voor, dat het de Nederlandse burger
bij wijlen duizelt. Eerst was Soekarno een colla·
borateur, waarmee niet gesproken zou worden.
Toen, twee jaar lang, waren de republikeinse
leiders engelen, was de orde in de republiek
voorbeeldig, was de ontwikkeling aldaar voorspoedig, was de republiek ons wel gezind en tot
een accoord bereid.
A.lB onze burger thans de radio aanzet of de
krant opne~mt, dan hoort hij of leest hij van
dezelfde regering, dezelfde voorlichtingsdienst,
van dezelfde heren in Indië, dat het in de republiek een ordeloze bende is en dat de leiders aldaar collaborateurs, profiteurs, uitbuiters en
terroristen Zijn.
Is het een wonder, dat zij, die met enig enthousiasme na de bevrijding aan politiek gingen doen,
haar ontgoocheld de rug toekeren en weer zeggen: de politiek is een 'vies spelletje? ·
Wanneer bad men nu gelijk: toen of nu? De
heer Koets ging op verkenning uit in de repu-bliek. Hij trof een voorbeeldig beheer aan. Een
tijdje later g-ing de heer Idenburg pionieren in de
binnenlanden. Hij kwam ons zo ongeveer ver·
tellen, dat het in, de republiek een weergaloze
bende was.

En men verwacht nu van ons, stakkers in Nederland, dat we dat kunnen volgen. Was de
republiek een paradijs en worden we thans begoocheld met fabeltjes over die slechte nationalisten, t.b.v. de verwezenlijking van duistere
koloniale doeleinden, of was de republiek inderdaad een treurige bende, en heeft men in het
verleden de bevolking opgeofferd en "aap wat
heb je mooie jongen" gespeeld met de republikeinen t.b.v. een z.g. verzoeningspolitiek, die
thans blijkt volkomen gefaald te hebben?
Een slimme lezer zal opmer}<en, dat 't allebei wel
waar kan zijn: toen een paradijs, nu een bende.
Maar dat klopt niet .• De republiek begon n.l.
met niets, op de puinhopen van wat de Japan•
ners overlieten. Er was geen bestuur, geen leger,
dat de enorme overgang van bezetting naar bevrijding (zonder bestuursorganen) kon contröleren, geen leiding voor de industrie en er waren
ook geen mannen, die voor deze dingen bekwaamheid hadden en opgeleid waren. 't Begon dus met
een bende en 't kon hoogstens later, bijv. na een
paar jaar een Ol'delijke samenleving worden. Onze
slimme lezer heeft dus ongelijk.
Maar wat dan? •t Begon met een bende en toen
men ons c.laarover voorlichtte en v ertelde, dat 't
daar in de republiek allemaal zo aardig, zo
spontaan en zo democratisch toeging, heeft men
ons en de wereld bij de neus genomen. Wat men
zaait zal men straks maaien. We zijn de vruchten van deze voorlichting aan 't maaien.
't Begon dus met een ordeloze bende en toen er een
leger kwam, de T.R.I., toen had uit die bende
een dictatuur kunnen groeien ( er was immers
nooit een democratisch groeiproces in Indonesië)
of een systematische bende.
Blijkens de officiële en officieuze berichten uit
Indië, is het laatste het geval. Indië plukt de
vruchten van de 1·evolutie, en wij die van de
voorlichting.
't Fruit is helaas voor allebei wat erg wrang.
Intussen, gedane zaken nemen geen keer, zelfs
niet het Nederlands besluit om de Veiligheidsraad ter wille te zijn ten koste van de bevolking
in Indië en, blijkens de ontwikkeling, reeds thans
ook ten koste van ons leger en van de orde In
het bevrijd~ gebied.
We staan nu voor h et staalharde feit van de
keuze tussen twee handelwtjzen, die beide ons
volk in een toestand zullen brengen, die vergelijkbaar is met de somberste tijdperken uit onze
geschiedenis.
Tussen deze handelwijzen is dit verschil, dat de
éne, ons vertrek uit Indië, een ramp is en zal
blijven voor de bevolking daar en op de lange
duur ook voor het volk hier, terwijl de andere
weliswaar deze rampen zal kunnen voorkomen,
indien spoed betracht wordt, maar een beproeving van ons volk zal meebrengen, waarvan de
zwaarte nog ,ttiet te peilen is.
..
Rust zacht, plichtsgetrouwe Nederlander blJ Uw
kop koffie, in Uw filmdroomwereld, bij de adembenemende grillen van het bruine leder; rust
zacht, er gaan zeepbellen uiteEW-Spatten en 't is
voor U vz;oeg genoeg, als U dan wakker wordt.
Niemand mag van U vergen, dat U zich thans
bekommert om de rampen, die ons land bedreigen; niemand mag U verwijten, dat U steen en
been zult klagen, als die rampen er zijn en Uw
vrede verstoren, WllJ\t gij hebt blijkbaar alleen
maar rechten, de verantwoordelijkheden zijn voor
anderen. Leve de democratie!
Er staan 100.000 soldaten in Indië; on:r,e soldaten
zijn dat. Hun leven staat iedere dag op het spel,
niet ondanks, maar met name, dank zij de order:
staakt het vuren. Zij weten, en dat bJijkt uit
hun brieven, dat slechts de twee mogelijkheden
bestaan, die ik noemde. Zij hebben recht op- een
beslissing.
Er wonen op Java 40 millioen mensen, waarvan
het overgrote deel van de politiek en Vl;lll dit
conflict slechts begrijpt, wat betrokken is op het
leven in de dessa. Zij weten, dat de Nederlanders
hun have en goed vellig kunnen stellen, maar
hun instinct waarschuwt hen bij iedere aarzeling
van het gezag, dat de kansen kunnen keren en
dat er dan wraakoefening op het programma
staat over hen, die solidair zijn met Nederland.
Deze bevolking heeft recht op een beslissing en
met name op de goede.
Dat zij valle, die beslissing; dat het onwaar zij,
wat ik een maand geleden sch!'eef: dat de regering de leiding uit handen gegeven heeft.
Ik wens de regering moed toe. Er is niets onduidelijk meer. Er behoeft nog slechts een besluit genomen te worden.
En ik wens ons volk toe, dat het mag gaan
zien, hoe ernstig en dreigend de toestand is,
waarin de natie terecht is gekomen.
H. v. R.

VOOR DE
BOVENSTE
PLANK7

•

..Onderdrukking en Verzet" (Ne•
derland in Oorlo(lsfijd), onder redactie uan Mr. f. 1- uan Boll1uis,
Dr. C. D. J. Brandt, H. M. van
Randwijk en Prof. Mr. B. C. S/otemaker; uitg.: Van loghum Sla•
terus-1. M. Meult!.nholf, A'dam.

De eerste twee afleveringen van de 44, welke uit•
eindelljk het grote standaardwerk zuilen moeten
vormen, liggen voor ons. Niemand zal van ons
verlangen, dat wij op grond van deze 128 bladzijden reeds een bespreking van· dit werk zouden
kunnen geven. Bovendien is het · g.a..,eel eigenlijk
nog een inleidillq op het komende werk. Het behandelt met name de buiten- en binnenlandse politiek vóór 1940.
Dat deze onaerwerpen op gedegen studie gebaseerd
werden, valt niet te ontkennen. Een blik op de
lijst geraadpleegde bronnen zal ieder daarvan overtuigen.
Van de wijze van uitvoering mogen wij niet anders zeggen, dan dat deze zeer royaal is. De af.
leveringen zijn gedrukt op kunstdrukpapier, terwijl
~er veel aandacht aan de illustratie geschonken is.
De opzet van dit werk datèert reeds uit eind 1940,
toen onder schuilnaam de nodige coulacten werden
geiocht en gevonden. De redactie is ervan over•
tuigd, dat zij te hoog gegrepen heeft, omdat tij
niet volledig zal kunnen zijn en omdat 'l>:ij uog te
dicht bij het gebeuren staan om àit afstand te
kunnen nemen, die alleen de grootst mogelijke
waarborg voor een objectieve oel>chouwlng der
dingen kan bieden.
Htennede geeft de redactie zelf aan, d.:t het verschijnen van dit werk op dit ogenblik eigenlijk nog
niet mogelijk îs. Wie werkelijk lll,et volledige kenni.s van zaken en uitputtend de respectabele lljst
van onderwerpen, welke op het programma staan,
wil behandelen, behoeft inderdaad niet de fllusle
te hebben, dat dit reeds thans mogelijk is. Over het
merendeel daarvan zijn afzonderlijke werken te
schrijven, hetgeen ook zeker in vele gevallen zal
geschieden. Eerst na het verschijnen daarvan zou
een werk als dit naar ons gevoelen mogelijk en
nuttig geweest zijn.
Wij twijfelen er niet aan, of uiteindelijk zal een
product ontstaan, dat in vele opzichten waardering verdient, doch dat zijn uiteindelijke Joel.stelling niet vermaq te benaderen.
•
Men neme slechts het deel, dat de illegaliteit zal
behandelen. Dat is, zoals aangekondigd, nog uit•
gebreid, omdat de GAC heeft afgezien van het
uitgeven van een eigen gedenkboek. Doch boe zal
men in dit deel de werkelijkheid ook maar kunnen
benaderen, zolang men niet beschikt over deze gegevens, zoals de verschillende organisaties ze zullen
moeten verzamelen en rangschikken? Wij vrezen,
dat het een pov~ resultaat. zal worden. Bovendien zullen de betrokken organisaties zeker niet
bereid zijn deze gegevens te verschaffen, zolang
eventuele eigen uitgaven nog ter perse zijn.
Voor een prijs als hier gevraagd (f 130.-) 111ag
men terecht een werk verwachten, dat in geen enkel
opzicht te wensen overlaat. En gezien het feit,
dat de redactie van dit werk zelfs nog niet de
moeite nam overleg te plegen met de illegale orga•
nisaties, waarvan het werk beschreven zal moeten worden, vrezen wij, dat de mensen, die intekenden in de verwachting, hier een standaard•
werk over het verzet te zullen ontvangen, bedrogen zullen uitkomen. Tenzij - en dat is natuur•
lijk mogelijk - de tijdsruimte tussen het verschijnen der afleveringen zo groot zal blijken. dat bij
het aan de orde komen van dit onderwerp reeds
vele jaren verstreken zullen zijn. En dat is zeef
wel mogelijk. Want tussen het verschijnen van de
twee eerste afleveringen lag reeds een termiJn van
drie maanden. Gaat men in dit tempo door, dan
zullen er per jaar zeker niet meer dan vier afleveringen kunnen worden aangeboden. Bi] een aantal van minstens 44 afleveringen zou men dan In
ongeveer Il Jaar,gereed kunnen zijn. Een vooruitzicht, dat de intekenaren zeker niet zal toelachen.
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Financiële toestand
•

Aan het einde van het tweede jaar van haar bestaan keert de
Stichting 1940-1945 aan nagelaten betrekkingen van deelnemers
aan het verzet, zomede aan invaliden bedragen uit, die neerkomen
op een jaarlijkse last van ruim f. ·8.000.000.-. Zij beschikt over
een vermogen, dat, het in haar eerste, onder accountantscontróle
opgemaakte balans per 30 April 1946 verantwoorde bedrag van
f. 12.977.045,19 aanzienlijk overschrijdt en in de nabijheid van• ..
f" 20.000.000.- ligt.
Zij verwacht, dat de wet inzake buitengewoon pensioen voor deelnemers aan het verzet, alsmede voor hun nagelaten betrekkingen,
tot gevolg zal hebben, dat het grootste gedeelte van haar uitkeringen door rijkspensioen zal worden vervangen.
Zij verwacht echter tevens, dat een belangrijk bedrag aan suppletoire uitkeringen blijvend door haar zal moeten worden opgebracht.
Deze uitkeringen kunnen in twee rubrieken worden onderscheiden:

a.

de opvoedings-- en vakopleidingskosten van de jeugd ( waarin
de· wet niet voorziet) en

b.

de gezins- resp. invaliditeitspensioenen, waarin de wet onvoldoende of in bepaalde gevallen in het geheel niet voorziet. Een
en ander betreft ca. 4300 gezinnen.

Een zeer belangrijk gedeelte van het werk ~nzer Stichting geschiedt
kostenloos door vrijwillige medewerkers. Desniettemin zijn aan
administratie en controle van omvangrijke maandelijks in- en uitgaande bedragen kosten verbonden. Hetzelfde geldt voor vakkundig toezicht op en leiding van het sociale gezinswerk. Wanneer men
ziet, dat over het algemeen kosten van landelijke geldinzamelingen
5 à 10 pCt. van de bruto opbrengst belopen en de kosten van
• vaststelling en uitkering van (variabele) pensioenen een nog veel
hoger percentage plegen te eisen (Rijksverzekeringsbank 1943-16,
25 pCt.; 1944'- 14,25 pCt. en 1945- 28,75 pCt., percentages, die
gunstig afsteken tegen overeenkomstige buitenlandse cijfers), • dan
pleit het voor de grote betekenis van het voor de Stichting 19401945 vrijwillig verrichte werk, dat zij tegenover een geldomzet van
ca. f. 34.000.000.- een onkostenpercentage (inclusief alle oprichtings- en andere "eerste" kosten) van 5 pCt. kan stellen.

In h~t licht van het voorafgaande zijn deze cijfers aldus te bezien:
inkomsten

: f. 20.000.000.- (in Nederlandse verhoudingen te
verantwoorden kosten plm. 1,0' pCt.)

uitgaven

: /. 14.000.000.- (in Nederlandse verhoudingen te
verantwoorden kosten 16-29 pCt.)

geldsomloop:

r.

34.000.000.--- Door de Stichting gemaakte kosten 5 pCt.

Een nauwkeurige onkosten specificatie (met afzonderlijke specifi~
catie van vervoerskosten) is in ons jaarverslag gepubliceerd. Het
ligt in de bedoeling om een actuariële becijfering op te maken
van de vaste suppletoire resp. extra pensioenen, zomede beurzen
voor vak- of studie-opleiding. Naar zich laat aanzien. is ons dan he~
schikbaar vermogen tot volledige dekking van het noodzakelijke
niet toereikend. ,Het is daarom 'nodig, dat wij onze inzameling
voortzetten. Voor 1947 hebben wij het oog gevestigd op een bedrag
van f. 2.000.000.-.

De plaquettes, uitgegeven door -de LO, zijn, althans
voor een gedeelte, in Dén Haag gearriveerd, maar nu
ontbreken de namen der bestellers weer.
Willem de Zeeuw heeft er zich echter over ontfermd
en bewaakt en bewaart ze nauwgezet. Ze zijn dus in
goede handen, maar ~ezien de verwachte toevloed
van kolen, kan hij het niet blijven doen.
Indien U dus enkele jaren geleden ofwel een plaquette
à f 3.80 ofwel een gipsafgietsel à f 10......... besteld
hebt, wilt U zich' dan even met Willem in verbinding
stellen.
Hij woont: Stevinstraat 272. ( teld. 552688).
Zijn kantoor is: Doorn straat 55. ( telef. 558787).
En het komt in orde.
Pastoor VICTOR.

G. H. Ligferink

•

In de keuken van 't Bosberg hangt de geur van 't warme maal,
dat op tafel staat. Er zijn heel wat liefhebbers vanmiddag.
Behalve de boer en zijn twee zoons en twee dochters en de drie
inwonende duikelingen zijn er nóg vier gasten. Kees, de KPleider uit Slingendaal en drie illegale werkers, Dick, Rooie Henk
en Willy.
/'
,,Snotverdubbeltjes, wat he'w vanmeddag wear 'n kosgangers,
dee gin kosgeld betaalt," valt de boer uit. Maar om z'n kleine
oogjes speelt een lachje, dat zijn ingenomenheid verraadt.
Naast de forse hoekige figuur van Zwarte Kees, lijkt de boer
van Bosberg maar· een nietig mannetje. Maar 't is een levendig,
kregel kereltje. Als hij zo'n uitval doet, moet je altijd even zijn
gezicht bestuderen om te weten of het èrnst is of 'n grap.
't Is er goed vanmiddag. 't Is hier trouwens altijd goed; Drie
dingen hebben deze bperderij tot een knooppunt van het verzet
gemaakt: de altijd welvoorziene dis, de bereidheid van de boer
tot elk risico en de prachtige schuilplaats onder de korenmijt.
:B,iek kondigt aan, dat ze zich vanmiddag allemaal "stieperzat" .
mogen eten. Er is volop vlees bij de aardappelen en er staat een
heerlijke pudding te wachten.
Kees zet zich er breed voor. Hij waarschuwt: ,,Weet wat je zegt,
juffrouw!"
•
Kees is soldaat tot in z'n merg. Voor de oorlog heeft hij als
marinier de wijde wateren bevaren. In de bezetting nam hij
dienst bij het wapen der marechaussee. Hij bracht een groot
aantal Joden en onderduikers in veiligheid tot hij door een gewetenloze beschermeling verraden werd. Het gelukte hem de
dans te ontspringen en sindsdien is hij dag en nacht in de weer
om de vijand afbreuk te doen, zoveel hij maar kan. Aan 't hoofd
van zijn KP heeft hij in korte tijd een serie verrassende staaltjes
van durf en doortastendheid geleverd. Er was in dit district
nooit gebrek aan bonnen voor de duizenden onderduikers. Bin:nengedi ong:en Moffenhandlangers werden geruisloos wegge· werkt.
·
Er staat nu een actie op -stapel van groter formaat. In Eikeló is
een bende van vijftien landwachten gestationneerd. Ze maken
de omtrek onveilig en worden al te lastig. Kees heeft aan z'n
makkers voorgesteld het hele nest met één veeg te liquideren.
De KP beschikt nu over twee machinegeweren. Een ervan ts
afkomstig uit een neergestor! Brits vliègtuig; het andere is
gel;:aapt uit een Duitse - auto. Een jonge graaf heeft hun de
beschikking gegeven over een Ford V 8, die ze hebben omgebouwd tot "gevechtswagen". De lichte Duitse mitrailleur is zó
opgesteld, dat ze er de weg achter mee schoon kunnen vegen.
De zwaardere boardgun kan, draàibaar op een statief, voorin de wagen
worden opgesteld. Overmorgen is de
dag van de afrekening.
Willy sympathiseert niet erg met
Kees' plan. Hij noemt het roekeloos
en vreest ernstige gevolgen voor de
burgerbevolking.
Willy is de laatste aanwinst in het
illegale kamp hier. Hij werkt nog
•maar drie maanden mee. Toch is hij
in die korte tijd een spilfiguur geworden. 't Feit, dat hij in verbinding staat
met de Sicherheitsdienst en dus een
dubbele rol speelt, wekte eerst ernstig
wantrouwen.
Op een ietwat vreemde manier is hij
er tussen gerold. Dick, werkzaam bij
de OD, had een vals persoonsbewijs
geleverd aan een duikeling, die kort
daarna gesnapt werd door de landwacht. De jongen klapte, maar Di.ck
werd gewaarschuwd~ Toen de landwachters hem op zijn duikadres niet
vonden, namen ze de zoon van zijn
kostbaas- mee. Ife jo:qgen werd te
Arnhem gevangen gezet.
Na korte tijd kregen de ouders contact met hun zoon, via een ketting
van bekende en onbekende personen.
Hoofdschakel was Willy van Erp, die
op goede voet stond met de gevangenbewaarder en persoonlijk eel}. brief
van de gevangene ov~rbracht.
Hij verklaarde heel wat voor zijn zoon

te kunnen doen en voorspelde, dat die .wel gauw weer
zijn.
Werkelijk kwam de jongen onverwacht terug. Ook
daagde al gauw weer op en ver"ocht de boer hem in
brengen met Dick. De gevraagde bemiddeling werd v,
hoewel Dick er, naar hij zei, niet erg op gebrand· was
slotte, op het _open veld, toch een ontmoeting plaats.
De voorstellen, die Willy deed waren · inderdaad v
Door Willy's connecties ·met de Duitsers openden z:
nieuwe mogelijkheden. Dick beloofde de zaak voor te 1
Oom Gerrit, zijn chef, de organisator van het milita
in dit district. Met grote reserve nam deze kennis
rapport. Zorgvuldig ging hij te bevoegder plaatse införn
Willy van Erp. De inlichtingen, die hij kreeg, waren i
gunstig. Hem werd verzékerd, dat Willy absoluut be
was en bekend stond als een prima illegaal werker.
Voorzichtig werd het contact mK Willy nu opgenome
gelegenheid verzuimd, om hem op zijn betrouwbaarheiq
Toen zich niets verdachts voordeed, liet men het . w.
varen en nam hem in de kring op.
In de afgelopen maanden heeft men aan de samenwe
Willy al verscheidene buitenkansjes te danken geha
revolvers kwamen binnen, blanco P.B.'s werden do01
leverd en het contact kwam tot stand met een goede
naar het zuiden. Een jonge marechaussee, die een Eni
had laten ontsnappen, werd langs deze lijn naar En1
holpen. Willy had pas yernomen, dat hij behouden
gekomen.
Met Dick reisde hij naar Rotterdam, waar een fotogri
tuurfoto's vervaardigde van stations en andere belan
jecten. Het was een verbluffende vinding van hem:
tuurtjes konden in een lucifersdoosje worden meegenó
.En nu zal Willy zijn meesterstuk leveren. Al een pi
is er over gesproken en nu is het plan rijp voor 1
Zojuist heeft hij aan Kees verteld, dat er een grote
pens kan worden gehaald uit een illegale opslagplaats i:
Willy's chef heeft op een geraffineerde wijze de moeil~
het transportprobleem opgelost.
Als deze wapens geborgen zijn, kan Oom Gert beginn
bewapening van zijn commando. Aan de KP van ZVI
zal de eer te beurt vallen het eerste transport te beg
over te brengen naar een opslagplaats van de OD te B
Kees eet onverschrokken. Wat een kansen hangen er il
Mogelijkhèden" waarvan hij niet heeft durven drome:
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tische denkbeelden, die werkelijkheid zullen worden, misschien
binnen een paar dagen al!
Kees kijkt de kring eens rond. Allemaal vrolijk babbelend, met
opgewekte gezichten. Het nieuws van de fronten is bemoedigend:
de invasie staat voor de deur.
Hoe is het ter wereld mogelijk, dat je hier met zo'n stel samenzweerders rustig kunt zitten schransen, terwijl er dichtbij en
veraf zulke grote dingen op til zijn.
Stel _dat er eens een Judas hier aan tafel zat! Kees dringt de
gedachte onmiddelJijk terug. Henk, gewezen Duits pantzergrenadier, ondergedoken toen hij met verlof van 't oostfront kwam,
heeft hij lange tijd niet vertrouwd. Maar Henk heeft de kraak
van Andelst meegemaakt en de vuurproef doorstaan.
De boer reikt Kees de schaal met aardappels nog eens aan.
"Schaamt ow no moar niks, Kees; laad er ow nog moar een
vrechjen op. I'j zit wal neet bi'j de Koneginne an toafel, moar
zat zu'j hebben."
Kees heeft inderdaad bij de Koningin gedineerd. Bij een · overstroming heeft hij met een andere marinier Hare Majesteit door
het water naar de boot gedragen. Later kregen ze een uitnodiging om bij de Koningin te komen eten.
Het is niet de eerste keer, dat Kees van dat diner vertelt. Maar
het is telkens weer een nieuwe vreugde zijn verhaal te horen. Hij
vertelt hoe ze in de knijp zaten met die maaltijd en de ene blunder
na de andere maaken. Kees, die de soep liet verongelukken en
zijn vriend, die een kom soep met spoelwater leegdronk.
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,,De geallieerden hebben de Nederlandse
grens overschreden • . ••••"
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Nu is de tijd van hartstochtelijk hopen,
de hitte van de zomer weer voorbij,
en naar de herfst gaan onze harten open:
het wonder is gerijpt, wij wèrden vrij!
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En hoe fel, de seizoenen door, 't ontembaar
helle verlangen naar de ·vrijheid trok,
nu is de bronzen vrede van September
over ons hoofd gaan luiden als een klok.
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.En wij staan stil te luistren naar de slagen
die om ons tci/Jen door de najaarslucht:
de bergen zullen rondom vrede dragen,
omdat zij zwaar galm van een zoete vrucht.

?

September, stille maand van de geboorte,
doe ons inkeren tot een rijper staat,
maak onze hartklop één met uw accoorden,
leer ons dat alleen vrij is die niet haat.
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Laat onze ogen in uw atmosferen
voorgoed gedoopt zijn, dat zij licht en wijd
zien op het recht, het heilig recht des Heren,
de zoete vrucht waarnaar de wereld rijpt.
Uit "Vuur en Wind'' van Muus Tac~bse.
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Maar de Koningin zette hen op hun gemak met de raad, dat ze
maar net moesten doen, zoals ze gewoon waren.
De boer lacht. ,
En de Koneginne dach to natuurlijk, da'j 't altied zo gek gewend.
wazzen.''
Willy is de eerste die van tafel gaat en zich achter 't huis op een
bankje in de zon zet. ·
Om de hoek van het huis verschijnt Oom Gert; als gewoonlijk
op ' klompen. Oom Gert geniet bijzonder respect. Hij is een
rustige, ernstig zakelijke persoonlijkheid met een scherpe intelligentie.
Als reserve-officier was hij op een naburige boerderij ondergedoken. Daar bijna alle jongens van zijn Compagnie uit de IIde
reg. inf. afkomstig waren uit dit district, gelukte het hem het
. oude contact weer op te nemen. Met deze groep als kern heeft
hij uit alle bestaande verzetsgroepen en losse illegale werkers een
militaire organisatie opgebouwd.
Het grote probleem, waar Oom Gert zijn hersens mee aftobt, Is
de vraag, hoEl_ !{omen we aan de nodige wapells? Zullen de
,,droppings" werkelijk op tijd komen.
Vandaag is Oom Gert echter in een opgew8.kte stemming. Willy's
verrassende tijding, dat er kans is op een grote wapenleverantie
door de Witte Brigade, biedt onverwachte perspectieven.
Hartelijk begroeten de vrienden mekaar en het viertal zoekt
een zonnig beschut plekje op achter een houtwal, om daar de
plannen te bespreken, die de komende dagen zullen worden uitgevoerd. ·
Oom Gert en Dick zullen morgenochtend naar Zutphen gaan om
met Janssen, Willy's chef over verdere .wapenleveringen te spreken. Kees zal Klein Jantje in Berkhuizen opzo_e ken en hem met
de stand van zaken op de hoogte brengen. Vanavond zal hij met
Oom Jan, de verzetsleider te Slingendaal de zaak besp!'eken en
toestemming vragen om met zijn KP het wapentransport te
begeleiden.
_
Willy zal telefonisch van Zutphen uit een sein gtven als hij startklaar is. Als verzamelpunt wordt afgesproken: De Driesprong
te Wapenvelde.
Kidne Frans wordt er op uit gestuurd om een kistje bier te
h~n en er wordt gedronken op de goede afloop, In optimistis1!he stt-mming nemen ze -afscheid vu..·.1 : u:ii,aal'.
(Wordt vervolgd).

'.[oen H.M. de Koningin eens het overstroomde gebied ·van Maas en
Waal bezocht was de matroos R.uisendaal (later de KP.~leider Zwarte
Kees) een der mannen, die de Vorstin door het water naar de roeiboot
mocht dragen.
•

LOALLACH

(Exclusieve reportage voor Oud-KZ).
Een groepje LO-ers, dat met elkaar in 't concentratiekamp
Dachau-Allach was g~weest, hield vorige week een weekend op Texel.
De voorbereiding was wat overhaast gegaan en zo viel
het wellicht menige gast niet mee, na een~verigens vlot
t r ansport, de.ietwat primitieve behuizing te zien en werden
ioor de bedden, wasruimte, weinig dekens en kussens,
minder aangename beelden gewekt.
Toch was het weerzien een groot succes, want als vanouds
werden de ontbrekende kussens door pakketten en kleding
vervangen en de nodige dekens georganiseerd.
I.Iet eten riep Zaterdag herinneringen op aan Vught, waar
op het appèl eens door de rapportführer geschreeuwd
werd: ,,Het eten kan niet elke dag even smakelijk worden
bereid, maar mag toch niet in de W.C. gesmeten worden,"
maar de menaska's waren sauber en er kon 's avonds voor
g yld en goede woorden nog wat eten getaust worden,
zodat we niet alleen van glazige kartoski en kraut hoefden
te leven.
_Alles ging pomalo~ de pakketten werden niet gecontroleerd
of geklauwd, er was voldoende te roken, zodat de peukies
konden blijven liggen en de nachtrust werd niet verstoord
door luchtalarm of wantjes.
Evenals in Allach wilden ze ons telkens verleggen, maar
hier mochten protesten tenminste nog wat baten .
De tweede dag was er een van veel mangari ~n nix rabotta,
Het weer was mooier dan we in het apenland meegemaakt
hadden, het appèl pas om 8 uur en na kerktijd wandelen,
bedrust en zingen van "Madeleine" en "Hoe lang zal het
nu nog duren", terwijl de bekende Zonda•e controle
achterwege bleef.
Vóór de laatste nachtrust werden sterke verhalen verteld,
waarbij de oude strijdvraag, of het mogelijk was, per
seconde 1500 kogels uit een mitrailleur te schieten, ook
weer opgeld deed.
De volgende morgen werd nog een rijtoer over het eiland
gemaakt en toen kwam de ontlasting, per boot en ijzeren
baan.
~
De droom ·uit Allach werd een plezierige werkelijkheid, die
naar we hopen, zal worden herhaald.
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Alla ch - Buitencommando van Dachau.
~~:C:'h t~ . Duitse benaming voor in concentratiekampen onderge~
organiseren . bemachtigen.
menaska etensblik.
sauber schoon.
getaust - geruild .
kartoski aardappelen .
kraut - kool.
pomalo - langz•aam.
geklauwd - gestolen.
wantjes wandluizen.
verleggen andere ligplaats geven.
ma ngax:i - eten .
rabatto werken.
apenland - Duitsland.
Zondagse contröle luizencontröle,
ontlasting """"'. vrijlating ....- ontslag.
ijzeren baan ~ Vughtse benaming voor het Eisenbahn~command~
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NOG ENKELE NOTITIES
In htt .nummer van •. De Zwuve.r'· van 9 Augustus for,oult~rt
H. v. R.
tiJn standpunt ten aanzien van de poritîooe:Je actie
IA lrtdonuic. Alboew•I 1k persoonlijk de vr,es kot>ter. dat wlJ
met d«g<lijkt artik<len al dan ,uet 9.-w1ld. un bq,aald politieke
kous msh1an, meen Jk, nu .• tnkele: not1tit:S' in dit verband wee•
den geplaatst. daar .. oog cn);tJe ooc:it"S' aan ce moe.ten ver"
)>Inden.
l:>e: pubHeke opinie In N,dtdand omtrtot dt politi.ontlt: act.lt:
loopt zeer uiteen en ze.tf.s in de riJCO van ben. die stced8 dt
Olttst vreed:ame 0oplossin9e.n hebben voorgutaan, beent thans
cc:o veuchil tn opvatting. Het i.s ecbrtt niet z.o. dat dtze opvatting wordt bepaald door u.o zekett- politieke onn\liging"
wa.ot de SC'btidll1jn loop1 dwacs door alle partijen.
De- toon~aan.gevtnde buitenlandse pers <fPrcek.t t(hter met ierr
wr.usig instto1mlng over de door dr N«ftrla.nd.K rcgt'risag tot....
g~astc maatrcg:clr.o. en wanottr bij dt 1nteroationale: btspre ...
ki.ogen door vooraanstaande mogendheden wordt verklaard, dat
•il de 9ang van :akeo .. ttn z«rsr. betr<urcn" is _i;, d• diplomatieke: ieg$wiJ!e voor "btt br.v,g vc:rot1tw•a.rd19d ::19n ovu". l)
(Zit dt kantt,ktningcn bluonduJ.
•
N11iar mijn pcrsoonh~le m.c:ning bt:ien wij de situatit an ln.do•
ocsit: teveel ·uit Ncdtrl:rnds standpunt. o"arbij wordt te'ruggc-grepe.n op hd feit. dat wiJ h1storUcht nchttn btbbe.n en woedt
oer• tcvi?ns voorgrspitgeld. dat de Nedulandse regering a1 het
moge:l1jke 1n htt werk hreh gesteld om .mgriJptn te voorkomen.
0,1 1n9,;jpa ,s dan ook g<Kbicd ondu dt druk du o,ast.u,•
d,gbtden. zoal, de off,dtlt verklaring luidde.
Wannt:tc wij de:e kwtsue tchtcr ook ctnl uit ande:c oogpunt
benen. kococn we tot de conclusie, dat, w.it wij momen!tel ver ...
wi,tt.A aaa. de tepubltktioc-o, omsielcttd door de repubhkcincn
kan worden ve.rwttcn aan de Nrdtrl-ilndcr.$.
LUte10delijk is het toch .:o, dat gedurende de laaute: maanden
de onde:rh.aodeJinQ,en nitt m~~r werden gt\.'Otcd onder wedcrtiJdS
begrip voor e.lkaau mot11i.Jlhedtn en w-,ardet1ng voor _tl~aars
standpunten. lnccgenctecl. 0-: voou1elle.n van Ntdtr1andse 111dt
begonnen mt.er e.n meer e.cn ultimatief karakter te dragen, en
br.t was b"'"rdoor dat S1abtsr. c.n s,.u,foeddin zijn be:welc.en en
de voorste:..llen •hebben at;Jnvaard. Evco terecht is bet dan ech~
tet v~n cepub)ik.e:ins standpuot bczi~n. wanneer Ojocja. zitb
bh-,h stellen op het bits\, .. ch.:coo~ van L1nggadjatti. En dan niet
het a(coord, 10als dat na de motie Roç:imc-Van der Goes van
N.ue.rs is aanvaard. maar de ovuc,nlonn-t 1n haar ooupro.D.~
kd11k~ vorm. Eo ut ;,rtik~) 1 va-n dt..:t O\·trecnlco.mtt staat du.1..ddijk oms<htevcn, dat de rcpubli•il. de !octo 'het g,:ag uitotf<n<
in de onder h.aar .sta•nde. ge:-b,t:den. fk, gc:a:g wtoet~ntn httft
be.crekk1ng op het optreden Yfln een pohue en lege,. dit dus
volgens djt eeutt an1kd door m uu de upbhhlt:t.n«.n :uilen
worden gt\'Onnd. Is het dao fout gt"-'Cejt van de rtpubl1dt.
dat zij wcigude. de geme:mscbappt1&jke gendarm~nt · te aanvurd.:nl Ik kan dat a,et in11ffl, \\'.a.nucc.r me.n L,ngg.adiatu con1equeut wal doorvo~rC-D. d1en1 mea :1ch ool "·:111 Ntdc,land.s«.
tijde te houden aan eenmaal gt.maaktc af.$pra.keo, want het is
nog steeds beter <iJn woord « hoaden dan te breken. !)
Zo rQudm u mnr voorb<:ddm :111> .an " balen, dat ook van
Ncdulandoc :l1dc de zoveel btslttdcn besiandssch,ndingen heb•
btn plaats gehad. Wc bon-en daarbry alleen ma.or te denken
aan htt optredt.n U;L c~Jt.f.k:s. b:n oogluik.e.ad toelaten van de
ac:.tle van. de P•soc:ad,mbeweging. de acuics bcj I:Suitcn::.org en
MoJjokcrto, Jtocloat. ook Nede:rJa.nd gaar niet YNJ u,t. En wan,..
nttr ma dan bewee:rt, dat dt IMvoJking de Nc.d,rland.s.! troepen
mtl ge-Juich b-cgroe:t. dan ben ik 10 vrij, dat tot't h«l vr-tl :out
te nC:tDt.n. 3)

Hli!t 1$ nog niet zo heel lang geleden. dat d3ge-lijks dt kranten
in N~drrlaud dtr9elifke. btrtCll:tt:n lan.ce:er-dt.a over trotpc-n van
""' anàu< mogendheid. To<A bebb•n
h<l ook OJ<t gtlllfifd.
Ook. toen tazeti Wl) gruwclvtthahn, dte: door de:. te.geo.)tdndcn
zouden z.1,n be-dre,·tn e:A ook toen sprakm de couranten ~t ovec.
dac de- bevolking de hulp v.in dt troepen had rnge:roepc.n. Op
dergelijke bet1cbton doe il d,a ook maar utc we,019 u,t. Wanae-~r we bove.ndtat de actte communiqu( !! gotd doorlc:en, :1e:n
we. dat ia. vt•J•d alle: 9c-b1t:dH brndu worót ondervoodcri
door de- sabotage van de- Inwoners. u, dit geval dus de. anat--sen. dit e-vtn te: voreo de Nedcrlattdcn met luid gejuich htb-ben begroet.
llt k,an bet g<eA si«aad vind<n v~n bct N,duland,e beleid.
wanneer ZIJ thaas tC4 dergelijke: actae ontketent. 11c1.d.it zij terst
mede beeft gewerkt aan de ioce:rnauon~le: pogingen om dk
9ewapud c.o.0U1ct te voorkomen. \V.-aoottr oo::.c: .n guiog mdudaad z.o· n btwondcre:-nswaardJg st~.a.dpu-nt had 1n9'-'DOl:l'tt:11, du
zou. dt buitenlandse mening ,,c.h wel Jndc.n hebben oitgelat<i!JI.
Nu kuno~ WiJ :onder enige moeite vasure.fien. dat wij lnter:n.atiooaal. fhumci,cl w mor~"CI ~t.n blundc.r htbbu bt.93ea, die
moril9k ui z.ijn goed te ,..ai. .... •) W"1Ultet .,.,. daarbij wee,.
dat b11v. d• Indonesisch, delegatie op de Christen Jeugd Conft:re:nu,, die te Oslo is ge:boude.n. gcwugerd heeft naar Nrdcrlaud te komen. ciao il hec tt vtrwac:btcn. dat ool de z.end.iog Io
Jnduotsit' hier de nade.li.gt: gevolgen v.1n ::~l ooduvt.adro.
~~td:1:. h1.:!c tt vn voerro om tot la klune bij=oodcrhedrn al

w•
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De lndone!J1scht kwt~u, staat tn het brandpunt van de. bélaag...
ltèlhng c.n wennct:.r wrj dan ctn tlandpunt willen bepalen. die-on w,j wel te overwtgt:n. dat, e:vuals. wl') vijf jaren. bc:bbtro
gc:vocht~n v~r onze v-fl)heád, ook de- lado,usifr :..ijn •rajbdd
wd. al zal biJ d,c desnoods ook moecrn bt\'echten. En wann4:..tt
wij ons dan stellen op her standpunt. dat teder mens het recht
lltdt om vrij tt zijn. ciao g<1d1 da, ook c.,,.v. tndoott1e.
WfJ kun~en deze zaak. op vrrsdUlle.ndc. wij1e bezien. daar staJl
h:der vnJ in. MJar we moeten on$ daarbij niet laten leiden
door elementen. dlt bevooroordeeld hun houding hebb,n bcpo<1ld.
.,Elkr dag Stnjd i5 t:1cdè\laa9 voor onze troepen" is door Iemand
gezegd. ~)
'
En ondertussen y.allcn e.r ttentnlJe.o )e:vens. Waarvoor11
lrHtn we nuchter z,Jn en obje:Clfit(. 6)
Sl«hta claa k...,• .,, wij un b<:v«d19cnde oplossing vu,den.
Ungaande: van dt aanvankelijke opzet. om door middel van
;;~~~~~am overleg de !ndonesiérs te geven, waar :ij rc:c:hc op

JO P. RUITrNG.

KAN1ïBKEN1NGl!N.
De sehcijver roert :.ttr ve:~I aan in dt:e notities en bct wu wel
ten hele serie artjkt:leo ,·ocdtren om van voll~i tt.phek te
dienen, Ik zal PhJ beperk~n tol een tnkrle: opmukin'1~
1) De: toonaangtvend, buitenJandse ptrs en. de •oor.aan,,aand~ politici van vreemde. rnoge:ndh~dm bd,.bnl: allrn an de bie:·
nordding van de situatie In Jndone:sir dt omgtk.~e,dc wtg
béwandelci. Ze hebbtn tent hun oordeel u;tgesprolcu ov«- d,
::.:HuatJ~ aldaar en thans :ullen :ij zkh. volgens h.tt biuloit van
de Vt."iligheidsraad. lace-n voorli.:hten O\·c:r de to ..~taod.
Zo h11:bberi' %ij het recht vao ' sprr·ku1 in dt:z:t.- a.an.gt"lc-geuhud
bij voorbut vtr"puld a, bhJk~ •il aitt gelm te tiJD doot

de we.ns dt::i: zaken rechtvaardig onder ogen te zien, maat door
pol,tickt belangen. waaron htt htn koud litt of Nedtrland rechten en phchre.n Jn lndfè had of niet. of de lndone.sischc btvolk1ng m kommer en eJlende: vtrk.tcrdc. of niet.
~) Als In art. 1 van L,nggadjattf htt .. dt lac10··-gtza9 van
de ret,ubliek trkend wordt. dan MlÛtJH dat Di<t. W3t d•
sc.hrij~·tr er hieronder versta::u. Wat hij biet be~chfljft. is de
.,de Jute· · uke.nmng en nog ge-tn land 1cr wettld is daart('f:
ovtrgtgaan. Dt "de facto" trkhning bcte:kmc niets mttr dan
de erkenning van het ftit, dat de: republidt op Java en Sumatra
zetelt . En omdat de "de jutt·• erkenning ontbrtekc. hoadt dit in,
dat mtn bc-sltst n.itt he-t bestaa-nueclrt •an dt: rt:publitk erkent,
De. Nederl~nd!t regering heeft steed.s vastgehouden aan haar
souveremneu ovtr gehttl lndoae~tt.. Zij had da:trom liet ~cht
op dt eis van de g•meenschappdijke gmdan:uerie. :ij had ulfs
b.et recht op een 1:11tslu1tend Nederland.se: gendarmerie. e.n zij
bod te:Gslotte- de pl1c~t tot het instellen van die gendarmerie,
eventue•I_ 101 htt lngr~pen vao d• tcoepen toen bleek, dat het
ttpu~! 1ke..io.s ge:ag slcchls een ge::ag 10. uanm was~ waar: .. defacto wanorde en tt:rre:u.r- hand over hand tot-namen.
3) ~e- berichttn over de onuangSt ven on:e. troepen behotft
U 01ct met _zout IC ne-men" U moet brltve:n ltze.n van oazc: mcl•·
oen In lndi.!. dan zult U nl<1 mter twijfelen. Een vergelijking
m~t ~e- Du,tse: propaga-.nd~ rniit elk~ grond; tn de- ce-:r3te: pJaat.s
pr1nc1p1eel. 001dat de Dwtscr:s vo1gtnl'I hun ideologie- de Jruge.11
wace:~ tot:9tdaat1 en de Nederl.andets aitt. ln de: twee:de plaats
practtsch. •aar daarvan- kan mt:11 ::ich aHeen ovenuigen door
n<b aan alle kanten goed op de boogt• te stellen.
4 1 U v,rgcet h<t btlangrijkstc. Wij mog•n u, 1tder op:,cht
een blundu be.gaan. maar jn éfn opzicht niet e:n dat is intake
ou:t plichc Cege.nove:r de bevolking in Indië.
5J Aan dit punt van de vrijheid z.ou ten botlc, gewijd kunnen
~ordtn. Zoals U htt h,u ste-h 1s ~r niets mee te begmoezs. Het
ts een volkomeQ onbepaalde opmerking te ::c:g9ea, dat iNlet' mt-ns
het recht heeft vri; te :ljo. Vra1he:id bcttkenc vrij :iJn .,..ln bonden, die we:ensvretmd :-ijn.. Daarom mout Nt:dctland zich
be:,·fijdt:o van de Ouiue: boe.ten~ daarom moe:t her fodone:sischc
volk bevrijd worden van de oovcrantwoordelijke troep in DJok.ja.
d1t :ich zdl dictatoria.>l ••n de leiding geholpen h«ft. met
Mhulp
de Japanners. Ea dl< bevolking moet In b•t Neder·
lands staatsbestel wetr d• mo9tli1kheid !,.rijgen om haar vrij•
ht1duin te ontplooien. juist :oal, dat vóór 1910 het geval wM.
Wann«r U ,,ch op de boogt< •t•lt van dingen. die Ntderla.ad
iJl lodië gtdoan bttft. dan :ult U de dwaasheid gaan inti•n
N:de::l:n:~wermg, dat de- lndorresitr bevt'ijd mou wotdt-n. vao

.....
......... in 194-1 een k.\bel werd doorgesneden in
Arnhem;
....de Duitsers de bewoners van een
straat opriepen, om kabelwacht te lopen;

...... de slachtoffers besloten dit feest op gepaste
wijze te vieren;
.........zij keurig uitgedost op de kabelwacht verschenen; één als Chamberlain met hoge hoed en
parapluie, een ander in 't zwart, een derde met een
harmonica, terwijl ook de anderen zich in een
feestgewaad hadden gestoken;

Als U nuchter ea obitt1ief wil, zijn. moet U b<:denkcn d•t
vóórdat Ne:der1aod tot dt' actie- O\·crgtng. rnillloene:n lodonesitrs door honger. elltnde- , m tenwr oIDgckornl!n rijn, d0vr
onze rlichtl"\•cr:akjng.
H. v. R.
tr

COMMENTAAR
Op 16 Augustus heeft de redactie een verslag gepubliceerd van een vergadering der v.m. KP in Gewest
11. d.w.z. in Noord-Holland boven het Noordzeekaoaal. De titel van' dit verslag KP Noord-Holland
was dus niet juist
Het verslag betrof m hoofdzaak een resolutie, bestemd
voor het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur
van de LO-LKP-Stichting en de inhoud daarvan
betror een critiek op het beleid.
Uit het verslag ~n de Algem. Bestuursvergadering
zal onze lezers reeds gebleken zijn, dat het bestuur
zich niet kon vinden in deze resolutie.
Intu<..sen meent de redactie nog wel enkele opmerkingen over deze resoluties te .moet,en maken.
De publicatie van dit verslag was niet op zijn plaats.
Het is immers te doen g.bruikelijk, dat, indien men
b~zwaren tegen een bestuur heeft, het betreffende
bestuur daarvan verwittigd wordt en dat, naar gelang
van het antwoord van dit bestuur, het verzoek tot de
redactie komt om resolutie en antwoord te publiceren.
Nu was het zo, dat de Zwerverlezers eerder van de
critiek op de hoogte waren dan het bestuur. Niettemin heeft de redactie de verantwoordelijkheid op zich
genomen om in de toegepaste onjuiste volgorde te
bewilligen. Zij~ die critiek op het beleid hebben, zijn
over het algemeen maar al te gauw geneigd te menen,
dat zij in hun rechten te kort gedaan worden en de
redactie meende dit verwijt bij voorbaat de pas te
moeten afsnijden.
De lezers mogen, wat ons betreft, best weten, dat er
iu Noord-Holland boven het Noordzeekanaal, en wij
voeQen daar zelf aan t04?, in Amsterdam, c.ritiek
bestaat op de gang van zaken in de LO-LKP-Stichting.
In Rotterdam bestond blijkens de vergadering bij
enkelen kritiek op de "Voorloper". Iutussen. deze gebieden zijn Nederland nog ni.ct en de lezers moeten
daarom thans ook weten. dat, en dit is op de vergadering nog eens bevestigd, de rest van Nederland terzake van de punten in de resoluties aangeroerd, deze
critiek niet deelt en accoord gaat met hE,t beleid.
De eerste resolutie is gericht aan het Dagelijks Bestuur. Zij is <;!oor het D. B. onmiddellijk beantwoord
en de redactie wil daaraan slechts één opmerking toevoegen. Ook in deze resolutie blijkt weer, dat de KP
van Gewest 11 de orde van zaken wenst om te keren.
Het rapport vao de Stud.ie-Commissie inzake de taak
van de LO-LKP-Stichting en het jaarverslag zijn
bestemd voor het bestuur en dat bestuur moet uitmaken of en zo ja, in welke vonn de Zwerverlezrrs ':'an deze. rapporten- en van de. conclusies der ver9!denng kenms moeten nemen. Voor de kwestie inzake
de fusie van "De Zwerver·· eo "De Vrije Stem" geldt
precies hetzelft!e.
Men kan dit alles bekrompen formalisme noemen, maar
dat is het toch niet. Het is een heel wezenlijke karak-

•

.. .......de moffen ook hier door hun gevoel voor
humor in de steek werden ge.laten en de hele op-tocht prompt naar het Oranjehotel doorstuurden;

van

6)

gehele

•

......... we naast de verplicht tewerkstelling, verplichte radio- en koperinlevering en al dergelijke
Duitse grapjes meer, bier een voorbeeld hebbm
van verplichte feestviering, daar de man met de
parapluie gedwongen werd dit apparaat een gehele
dag omhoog te houden, terwijl de muzikant de
opdracht kreeg een non-stop programma te verzorgen. Tijdens elke pauze kreeg hij als bliJk van
waardering een schop;
......... we uit dit slot van deze historie heel voorzichtig de conclusie mogen · trekken, dat er toch
nog ee~ mof met enig gevoel voor humor geweest
moet zijn?!

tertrek van de deoiocratie en van het verenigingsfatsoen, dat men ordelijk te werk gaat en zijn critiek
daar brengt. waar zij thuis behoort, in plaats van er
hen door te agiteren, die er niet in te beslissen hebben.
• In de resolutie van het Algemeen Be.stuur wordt medegedeeld, dat "De Zwerver" en "Den Vijand Wederstaan·· in hun christelijkheid een overdreven en onwaar beeld van de verzetswerkelijkheid geven.
Dat is een zwaar verwijt en het komt in feite er op
neer, dat deze pubUcaties onchristelijk zijn. Christus
zegt immers, dat Hij de waarheid is en wie Hem menen te volgen in onware voorlichting, die zijn daarin
reeds geoordeeld als onchristelijk.
De resolutie had dus moeten spreken van onchristelijkheid en niet van christelijkheid.
lntussen is het de vraag, of deze opmerking terecht
is. Men kan in een dergelijk ernstig verwijt niet vol-.
staan met het simpel constateren van z.g. overdrijving en onwaarheid. De aangevallene móet zich kunnen verweren tegen een argumentatie en toelichting.
die in dit geval het Gewest J1 der KP in gebreke is
gebleven ons te geven. Hoe gemakkelijk en hoe onchristelijk men met dergelijke ernstige verwijten omspringt, moge blijken uit heti feit, dat een der bezwaarden, die het met deze resolutie eens was, na een uitvoerige bespreking moest toegeven. dat hij •. Den Vijand
Wederstaan·· nooit gelezen had.
•
Van de zijde der redactie is herhaaldelijk uitvoerig
uiteengezet. hoe de verhoudingen in de LO-LKP-Stichting, in "De Zwerver" en in de overige publicaties
van de Stichting liggen. Van meetaf is er eerlijk oaar
gestreefd recht te laten wedervaren aan iedereen. Het
komt de redactie onwaar en onwaardig en daarin on~
christelijk voor, dat de critici op deze mondelinge
e11 schriftelijke uiteenzettingen nooit zijn ingegaan en
thans, zonder toelichting, met dit ernstige verwijt voor
de dag komen.
Voor verder commentaar op de resolutie kunnen we
verwijzen naar het aangenomen rapport van de Studie-Commissie, waarmee ter vergadering ook de vertegenwoordigers van Gewest 11 instemden.
Nog één ding.
Uit de slot-alinea van de resolutie blijkt, dat de KP
Gewest 11 zich aangesloten heeft bij de Federatie vaö
Oud-llle11ale Werkers. Het Algemeen Bestuur hi!eft duidelljk uitgesproken, dat dit onmogelijk is en dat men
slechts als individueel KP-er zlch bij die Federatie
kan aan.sluiten. Het is alleen daarom al onmogelijk.
omdat liet Algemeen Bestuur nooit gekend is In de.ze
stap. Over een dergelijk uittreden moet bet Algemeen
Bestuur beslissen •. Maar indien het bestuur daarin zou
toestemmen, zou dit bestuur even dwaas zijn. a.ls de
Nederlandse Regering zou zijn, indien deze zou besluiten om b.v. Brabant bij België te voegen.
Alle dingen moeten met orde geschieden en ook de
KP van Gewest 1J moet daarmee rekening houden.
want zij moet na haar strijd voor de democratie ook
streven naar een democratische handelwijze.
DE REDACTIE.

,

IN MEMORIAM

Roefof Hittje Nienhuis
Geboren 7 April 1921 t.e Stadskanaal.
Overleden 10 November 1944.

EEDS bijna drie jaren zijn voorbij,
jaren, waarin we Roelof misten, al~
vriend, als mens.
Stil en rustig liet Roel iedereen pro.ten,
distilleerde hieruit zijn eigen ideeën en ging
zijn eigen weg, zonder ooit met wie da,n
ook te praten. Zijn jdeeën waren goed en
origineel. Hij was een der weinigen, die
• in de achter ons liggende tijd van te veel
woorden wist wanneer hij moest spreken.
Gewoonlijk merkte men hem haast niet op,
totdat hij zich in het gesprek mengde en
zei, hoe het wel en hoe het niet moest gebeuren. Spoedig verkreeg hij de aanhankelijkheid en de vriendscbap van zijn groepsleden. ·
Een moedige stille vechter wo.s hij.
Jarenlang ging alles goed, tot de fatale
nacht van 9 op 10 November "'.1944. In de
vroege morgenuren zou hij nog de heer en
mevrouw Legger aan een duikadres helpen
en ze daar heenbrengen. Hij heeft het niet
m eer kunnen volbrengen, doordat hij viel
als een man van het zo erg kleine gro!'pje
idealisten, dat altijd door zou zetten, zoals hij zelfs nog doorzette, toen ze hem
kwamen halen, wetende, dat hij deze keer
moest verliezen.
·
Hij heeft gedaan, zoals hij steeds zei, tijdens onze gesprekken, die we hierover gehad hebben, wat hij doen zou. Hij is dienacht m zijn hl.lis neergeschoten.
Veel verdriet hebben 'z ijn ouders over het
heengaan van hun enige zoon gehad, maar
balsem moet het voor hen zijn, te weten,
dat je een kerel bent geweest, stil en hard
werkend, ltlaar staande voor een ieder, die
in de zo moeilijke jaren van de bezetting
bij je kwam, onverschillig wat voor hulp
er nodig was. Jij wist hoe te helpen, afdoende en goed.
In 1943 sloot Roelof zich aan bij het verzet
en hij heeft als contactman buitengewoon
verdienstelijk werk verricht. Voorlopig
hield _hij zijn werkkring bij de Algemeen
Gemachtigde voor de Wederopbouw aan,
daar hem alle tijd en medewerking verleend
werd om zijn illegale arbeid te kunnen verrichten. In de aanvang bestond dit hoofdzakelijk uit het verzorgen van P.B.'s. Hiertoe kwam hij ook in contact met wijlen de
heer IOaas Bouma. Later kwam hier de
zorg voor bonnen etc. bij. Hij nam deel aan
de overval op Leens, welke mislukte, begin
1943. ln 1944 had hij het commando om
langs chemische \X.>eg de autoweg naar TerApel onrijdbaar te maken. Dit is hem toen
ten . volle gelukt. Ook tijde.ns het wapendroppen op het afwerpterrein in Allardsoog
(Bakkeveen) was hij in de regel present
en wanneer de wapens gedropt waren, gaf
hij wapeninstructie.
Hoezeer we hem thans missen behoeft geen
betoog. Zijn gedachtenis wordt door ons
met de grootste eerbied en als voorbeeld
voor allen bewaard.
TONNIE.

R

Freerk Postmus

Lambert Heidema

(Jan de Groot)

(.,Bert·•, ,.v. d. Burg", ,.Franciscus Peek").

Geboren 9 Augustus 1921 t:e Ooster-Nijkerk (Fr. ).
Overk'den Zl November 1944 t:e Neuen-Gamme.

AN DE GROOT, onder welke naam hij in de
eerste tijd van zijn optreden bekend was, ls
een van de, weinigen, die de oprichting en de
vorming van de Top LKP hebben meegemaakt.
In 1943 was zijn optreden tijdens de Mei-staking
in Friesland van dien aard, dat het voor hem
geraden was deze provincie te verlaten. In Twente
kreeg hij conUM:t met Marinus Heerdink (Hans
Zuidema) en samen met hem pleegde hij op 28
Juli 1943 de overval op het distributietransport
bij Notter. Deze kraak was de eerste van een
lange rij en vormde tevens het begin van de ploeg
Jan de Groot/Henk Visser. Om deze twee jonge
mannen vormde zich een groep, die bereid was
gewapend verzet te plegen. Door de persoonlijke
relaties van Jan de Groot in de provincie Utrecht
ging ""' ploeg ook in deze omgeving een werkte1·rein ,zoeken. Jan zelf vond een onderduikadres
in Langbroek. Toen ongeveer in September 1943
een streven bestond de verschillende loswerkende
groepen en groepjes te bundelen, werd ook voeling gezocht met Jan de Groot en zijn mannen
en in ~ vergadering te Veenendaal werd lang
en breed over de te volgen w erkwijze gesproken.
Na enkele commandowisselingen werd Jan tenslotte officieel leider van de ploeg. Van de vele
overvallen door hem gepleegd willen wij hier
noemen, - buiten de reeds vermelde overval op
het distributietransport te Notter - de overvallen op het gemeentehuis te Amerongen, het
distributietransport te Goor, het posttransporl
te Gorinchem, het bevolkingsregister \rail De BLlt,
het bevolkingsregister van Langbroek, de bevrijding van "Frits de Zwerver" uit de "Koepel"
te Arnhem en de distributiekantoren van Herveld en Heteren. In het begin van 1944 werd een
groot gedeeltè van zijn werk in de oude ploeg
ove1·genomen door Henk Visser, terwijl Jan direct.
"ter beschikking" van Bob - dus van de Top
LKP - kwam te staan. Z-rjn zeer jeugdige leeftijd •
en hetgeen hij reeds had meegemaakt, hadden
het noodzakelijk gemaakt hem een meer rustig
bestaan te geven. Wel nam hij nu nog aan acties
deel, doch ~jn leidende functie in de ploeg werd
overgedragen aan Henk Visser. In de zomer van
1944 kwam hij in contact met een KP uit Utrecht
en pleegde met de ploeg van Siem enkele distributie-overvallen. Op 18 Augustus 1944 werd.hij
in Zeist gearresteerd en achtereenvolgens naar
Vught, Haren, Amet·sfoort, Amsterdam, Sachsenhausen en N'euen-Gamme gezonden. Daar overleed hij op 21 November 1944. Hij werd begraven
in Hamburg-Ochsdorf.
Welke woorden moeten wij spreken, als wij de
geschiedenis van dit jonge leven overdenken.
Altijd weer schieten woorden tekort; altijd weer
zijn wij gebonden aan dezelfde uitdrukkingen en
altijd voelen wij onze oruna.cht. Wat wij schrijven is nooit hetgeen in ons omgaat. Misschien
vinden wij het het zuiverst uitgedrukt in de t.11.a.l
der poëzie, ontstaan in die bange oorlogsjaren:

J

Ach, \'Vij zijn klein, die U met bloemen eren,
Gevoed door ons herdenken: ach, zij zullen,
Gelijk Uw eigen leven, ras vergaan.

Maar gij, die trouw waart tot de dood, zult keren
En onze bodem met Uw bloei vervullen
En elke Me! waken voor ons bestaan.

AMBERT HEIDEMA werd geboren
8 November 1924. Hieruit blijkt reeds,
dat hij in de gevaarlijke leeftijd verkeerde. Natuurlijk moest hij onderduiken
om aan de tewerkstelling in Duitsland te
ontkomen. Hierdoor kwam hij in aanraking
met de Haagse LO en wel met Van Vljet Sr.
Spoedig verdween bij naar West-Friesland
en zette daar het werk voort. Afzijdig blijven kon hij met.
Het land riep en hij volgde die drang. Toen
de moffen in Mei 1944 zijn moeder arresteerden keerde hij met zijn broer naar
Den Haag terug en beiden werden weer ln
de LO ingeschakeld. Na de "Dolle Dinsdag"
is er het intensieve contact met de OD,
later de B.S. gekomen.
Oolt hierin werkte ,,Bert" mee en ,kreeg
een wijk toegewezen, waarin hij moest zorgen voor de gang van zaken.
Het kon natuurlijk niet uitblijven, dat Bert
hoe langer hoe verder ging op het pad de~
illegaliteit. Het begint nu eenmaal heel
dikwijls met een krantje en eindigt met
een revolver, die dan natuurlijk ook gebruikt wordt.
De nood steeg die winter in Den Haag,
evenals in vele grote plaatsen, erg hoog. De
gezinnen der • onderduikers, die hun kostwinnaar misten, kwamen in een ongunstige
positie tegenover de gezinnen, waar de man
nog aanwezig was.
Bert zocht verlichting voor die gezinnen
door levensmiddelen voor hen te bemachtigen. Zo stond in de avond van 12 Februari
1!M5 een kraak bij de Veehouderij Centrale
aan de La.an van Meerçlervoort op het program. Helaas werden de jongens overrompeld door de SD. Een schietpartij volgde.
Bert kreeg 2 schoten in de buil<, D'.Ul.8.1' werd
door Bram van Vliet 50 m. meegesleept.
Zich ve1-schuilend in een portiek wilden zij
de bui laten overdrijven. Tevergeefs. De
SD vond hen en Bert werd gebracht naar
het R .R . Ziekenhuis St. Johannes de Deo.
De SD waakte b1j hem en er was geen kans
om te ontkomen.
De SD, die wel zag, dat het lev~ van
Bert ten einde liep, probeerde hem alles te
ontpersen. Na de operatie dreigde zij heru
alle geneeskundige hulp te ontzeggen en
hem naar de vesting ovtr te brengen.
Bert, wiens strijd een geloofsstrijd was,
weigerde iets los te laten en zei: .,Ik sterf
liever, dan dat ik een verrader ben."
24 uui had hij na zijn verwonding nog te
leven en in die tijd maaltt:e hij zich nog
bezorgd over een bonkaart voor de zoon
van een pr~ikant. Maar tenslotte . kwam
voor hem ook de verlossing.

L

Gezang 15 was een troost voor hem.
,,In het Kruis zal ik eeu,vig roemen."
Hij wist zich veilig in Jezus' armen.
Zijn getuigen en werken moeten en zullen
ons sterken in de strijd, die wij nog hebben
te voeren en die wij ook straks moeten
strijden.
Bert wordt door zijn vrienden niet vergeten.
.,VERHULST".

•

De verzetstentoonstelling
in Apeldoorn

Dankbare Onderduikers
De Achterhoek

En in de Achterhoek een flink dorp: Aalten.
In dat dorp binnenkort een fontein, geschonken door
een aanfal onderduikers, dat in de bezettingsjaren
gastvrij onderdak heeft genoten van de gulle
Aaltenaren.
Die fontein, het is ~n monument, de vorm gekregen
dank van onderduikers jegens de gemeente Aalten.
Geen dorp in Nederland zal kunnen bogen op zo'n
monument. Maar ook geen dorp waarschijnlijk waar
zo eendrachtig en liefdevol is gewerkt aan de belangen van de toenmalige onderduikers.
Na de bevrijding hebben zij een vereni_ging opgericht:
de A.R.O. (Aaltense Reünie van Onderduikers).
Op een Zaterdag in de tweede helft van September
(de juiste datum wordt nog nader bekend gemaakt)
zal de A.R.O. een reünie houden en op die dag tevens
de dank van haar leden tot uitdrukking brengen door
de aanbieding van een fontein aan de gemeente
Aalten.
•
In de morgenuren zal een herdenkingsbijeenkomst in
het gebouw der Ned. Herv. Gemeente te Aalten wor-

"Door deze tentoonstelling wil men het verzet met
de ogen doen zien met de handen doen tasten". Dit
waren de woorden die Mr. T. Vroom, loco-burgemeester van Apeldoorn, op 16 Augustus j.l. sprak, toen
hij, bij afwezigheid van de burgemeester Mr. Des
Tombes, namens het gemeentebestuur van Apeldoorn,
de "Verzetstentoonstelling Gelderland"' opende. In
Zijn toespraak wees Mr. Vroom er voorts op, dat het
uiteindelijke doel van deze expositie een ondersteuning van de Stichting 1940-'45 betekende en hij bracht
zijn toehoorders de reeds klassiek geworden regels

van Jan Campert in herinnering· Gedenk die deze

•

*

woorden leest..... .
De Voorzitter van de afdeling Apeldoorn der Stichting 1940-'45, de heer J. Gerritsen. sprak een welkomstwoord en ook bij legde er de nadruk op, dat door
middel van deze tentoonstelling getracht zal worden
meer gelden te verzamelen ten bate van de Stichting.
Ook uit de lucht kwamen de uitnodigingen, want
's middags werden door een vliegtuig boven Apeldoorn pamfletten uitgeworpen, waarin op een gang
naar het Raadhuisplein werd aangedrongen.
Maandag, 18 Augustus gingen de deuren voor het
publiek open en we kunnen nu reeds constateren, dat
de tentoonstelling een groot succes is geworden. Wat
geboden werd, was ook de kleine moeite van het aanschouwen ten volle waard. Vanzelfsprekend was ht>t
91 ootste gedeelte gewijd aan het Gelderse verz;et, maar
een indruk van het verzet in ons gehele land werd de
toeschouwer niet onthouden. Een volledig overzicht
te geven van het tentoon-gestelde is ondoenlijk. Wij
kunnen slechts enkele dingen met name noemen. zoals de goedverzorgde afdeling falsificaties. de verschillend zenders, de aanschouwelijke voorstelling van
de spoorwegaanslagen en het overzicht van de KPovervallen in ·42, '43 en '44. Bijzondere verm,1<..11ng
verdient de maquette van het Huis van BewarinQ
te Arnhem, waaruit op Il Juni 19H een 5-1-tal gevanaenen werd bevrijd. Ook van de overval op de
.. Koepel", waardoor "Frits de Zwerver" werd be•
vrijd, is een afbeelding aanwezig. Er zijn nog vee 1 meer
dingen, die om aandacht vragen, het demonstrerim
van een dropping in een der b0Yenzç1l•n, de afgeworpen wapens en ae maquette van Je slag om
Arnhem.
la de blrdenkingshal worden wij weer herinn('.rd aan
iften, die dat, wat wij zojuist bezichtigden, hebben gebruikt, om de ongelijke strijd te strijden. In deze strijd
zijn zij gevallen, maar wij worden aan he:i herinnerd
bij het zien van dit alles. En deze herinnering sterkt
telkens weer het besef van onze plicht ten opzichte van hun nabestaanden.

den gehouden. Als sprekers zijn hiervoor aangezocht
Frits de Zwerver en Pastoor Victor.
Op de:r:e bijeenkomst zal de voormalige onderduiker
Bert van Noord een orgelconcert geven. Na afloop
zullen alle aanwezigen :r:ich gezamenlijk naar de begraafplaats "Berkenhove" begeven om de voor de
vrijheid gevallenen in de gemeente te herdenken.
Aan de onthulling en overdracht van het gedenkteken gaat een rondgang en defilé, afgenomen door de
plaatselijke LO-lêtding, vooraf. Dit defilé zal plaats
vinden in de kleding, waarin en met het aereedschap,
waarmee de voormalige onderduikers in Aalten hebben gewerkt.
In verband met de huidige, zorgenvolle toestand,
waarin ons land verkeert en rekening houdende met
het verzoek van H.M. de Koningin, zal van de aanvankelijk voorgenomen feestelijkheden worden afgezien.
Indien er nog onder de voormalige Aaltense onderduikers zijn, die geen contact hebben met de A.R.O.,
worden zij verzocht zich te melden onder opgave van
naam en adres van de gastheer aan de secretaris: K.
L. F. Je Grand, Charlotte de Bourbonlaan 17 b, Rotterdam of aan: F. de Vries, Van Huevenstraat 36,
Aalten.

'

Geef "De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter Inzage en laat hem(haar)
onderstaande bon Ingevuld zenden aan de administratie Tau "De Zwerv-,r"
Nicolaas Wttsenstraat 21. Amsterdam
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EMIGRATIE.*

De geschiedenis der Emigratie
•

, •

D

koninklijke woorden. waarmede zich onze
vorstin enige weken geleden, in een boodschap
tot de stad Holland in Michigan richtte. hebben vermoedelijk het hart van velen in den lande getroffen.
"Het Î1l met oprechte t>reuyde, dat Ik en Mijn
Volk verlangen deel te hebben a..in het feest van
een ·gemeenschap, die honderd jaar geleden gesticht werd door de moed, het beleid, en de trouw
van een kleine groep mannen en vrouwen uit Nedt?land en die thans als bloeiende Amerikaanse
stad met trots en eer de naam Holland draagt".
We zitten met deze gebeurtenis midden in de geschiedenis van de Nederlandse emigratie. Het is n.l. juist
dit jaar precies een eeuw geleden, dat een groep Nederlandse emigranten naar Amerika trok om te trachtten zich in de Nieuwe Wereld een nieuw bestaan op
te bouwtn.
Hd betrof hier een ' groep "afgescheidenen", die onder leiding van de predikanten Ds. van Raalte en Ds.
Scholte - onder invloed van een kerkelijke strijd het Vaderland verlieten en in Amerika de nederzetting "Holland'' in Michigan stichtten.
Over dit pionierswerk ontlenen wij een kort, doch
interessant gedeelte aan het boekje: Landverhuizing,
van Mr. Dr. Th. W. G. van den Helm:
"Op de 9e Febr. 1847 kwam een onaanz-ienlijk
troepje van zes mannen en een vrouw onder le1dmg van een Amerikaan in de bo$sen usn f,,Jichigon
aan, om een nieuw bestaan op de woudreuzen re
veroveren. Eén man was enige dagen tevoren die
strijd reeds alleen begonnen. Hoe vreemd was het
onze eenvoudige Nederlanders te moede, daar te
midden van het zware woud, u•aar de bomen zo
dicht op elkaar stondén, dat zij bijna geen ruimte
lieten voor de te bouwen huizen. Mijlen 11er strekte
zich het woud uit, doorsneden van rivieren en beken, moerassen en poelen, maar: zonder bruggen en
wegen.
•
Slecht:; de half beschaafde, zwervende Indiaan, en
het u•tlde gedierte konden er leven en betwistten
elkaar de opperheerschappij in deze onafgebroken
u,i/demis.
Eindelijk na vele dagen was het eerste blokhu~.
uit ruu-e stammen ,opgebouwd, gereed en was het
eerste tehuis verkregen. Het was midden in de winter en de sneeuw lag hoog. Een tweede blok huizen werd nu opgericht voor de op verre afstand
achtergebleven vro11wen en kinderen."
e

Uit dergelijk zwaar beginwerk zijn op vele plaatsen
de Nl'derlandse kolonies gegroeid, die thans nog, hoewel sterk ver-Amerikaanst, Nederlandse sieraden zijn In de Verenigde Staten.
Thans, een eeuw later, is wederom een klein groepje
Nederlandse emigranten uit het Vaderland vertrok. ken, om zich in Amerika te vestigen.
In het vervoer openbaart zich de verkeersontwikkeling
ged11rende een eeuw. Hoe verscllillend zijn de omstandigheden, waaronder deze emigranten zijn vertrokken.
Toen een groep ondernemende Nederlanders, die
onder talloze moeilijkheden en offers. op avontuur de
Oceaan overstak en enige maanden over de reis
deed, thans een groepje Nederlandse emigranten, die
in een K.L.M. Constellation op 11 Augustus j.l. van
Schiphol vertrok, met het plan 24 uur later in Holland (maar dan in Michigan) te landen. Met hetzelfde toestel vertrok een delegatie. die de herdenkingsfeesten in Holland-Michigan meemaakte.
Verder kunnen we aan de Nederlandse emigratie-geschiedenis niet veel bijzonderheden ontlenen. Enkele
summiere gegevens verdienen echter nog de aandacht.
Tot aan de eerste Wereldoorlog is de emigratie van
Nederlanders (met name van de Friezen en de inwoners van Andijk) naar Amerika, vrij regelmatig
voortgegaan. Amerika bood in die jaren geweldige
mogelijkheden en deze zijn, beh'alve door vele buitenlandse emigranten, ook door talloze Hollanders benut.
Deze oorlog maakte hieraan echter een einde, terwijl
Amerika enige Jaren na de oorlog vrijwel geheel zijn
grenzen sloot.
De voorwaarden tot toelating werden verzwaard,
waardoor zeer geringe aantallen volksverhuizers het

land konden binnenkomen. Hiermede kwam aan een
enigszins betekehisvolle emigratie naar Amerika. van.
Nederland uit, een ·einde.
Ook naar andere landen zien we na de eerste wereldoorlog geen emigratie meer van grote betekenis.
Enkele groepjes zijn in de jaren voor de laatste Wereldoorlog nog naar Canada, Zuid-Afrika, Frankrijk,
Argentinië en Brazilië geëmigreerd, doch in het licht
van het bestaande bevolklngsovi>rsch'ot en in verband met onze totale bevolking. was dit alles slechts
van geringe betekenis.

Emigratiestatistiek
Het zou interessant zijn de vraag te kunnen beantwoorden. hoeveel Nederlanders gedurende de laatste
honderd jaren geëmigreerd , zijn.
Een goede emigratiestatistiek heeft • Nederland echter voor de oorlog niet bestaan. De toen bestaande
statistiek was op uiterst onvolledige scheepvaartgegevens gebaseerd en daarom van minimale waarde.
Kort voor de oorlog werd een aanvang gemaakt met
een statistiek. gebaseerd op afschrijvingen uit de bevolkingsregisters. Bij de aanvang van de jongste oorlog moest de juistheid en volledigheid dezer nieuwe
statistiek echter nog worden vastgesteld. Cijfers
werden gepubliceerd door het Centraal Bureau voor
de Statistiek en in de periodiek van de bevolkings-

boeltllouding.
Sedert kort is het samenstdlen van deze statist1ek
weer opgenomen door het genoemde Centraal Bureau. Momenteel wordt maandelijks nog slechts gepubliceerd het totaal aantal personen, dat,Nederland
verliet voor permanente vestiging in het buitenland,
gesplitst in de categorieën EuroJ)a, Amerika, Afrika, Australië, N.O.1., Suriname en CuraçaÓ. In aflevering 3 van 1947 komt een recapitulatie van cijfers voor, waarbij geslach'ten en leeftijden afzonderlijk zijn gespecificeerd. De afzonderlijke beste'mmingslanden zijn echter niet vermeld.
Het ligt In de bedoeling binnenkort met meer gedifferentieerde statistieken te beginnen. Deze gegevens
zullen echter nooi~ volledig betrouwbaar kunnen zijn,
daar het oog steeds voork<lmt, dat individuele emigranten geheel op eigen rekining en avontuur ons
land verlaten en zich een bestaan in de vreemde
trachten te veroveren.

Organisatie der landverhuizing
Men stuit bij het inwinnen van gegevens over de organisatie der emigratie. op verschillende inlichtingen,
Ook de bestaande literatuur over dit onderwerp biedt
uiteenlopende en min of meer tegenstrijdige informaties.
De belangrijke en voornaamste organisaties zijn ons
echter na enig ondèrzoek, wel bekend geworden.
De Nederlandse Regering erkent als Centraal Orgaan van advies de uit de "Nederlandse Vereniging
van Landverhuizing" en de "Emigratie Centrale Holland" voortgekome11"Stkhtiog Landverhuizing Ne"
derfand" (Lange Voorhout 20, Den Haaçi):
Deze Stichting heeft zich' in de loop der jaren tot
een volledig Regeringsorgaan ontwikkeld en wordt ook
geheel door de Regering gefinancierd. Dit instituut
heeft. naast de voorlichting, in hoofdzaak tot taak
de emigratiemogelijkheden te onderzoeken. Zij werkt
voorts mee aan de regeling en voorbereiding van
groepsemigratie.
Men mag o.i. in het algemeen zeggen, dat de bemoeiingen van de "Stichting Landverhuizing Nederland" zich vrijwel hoofdzakelijk tot de materiële omstandigheden der emigratie uitstrekken, in tegenstelling met die der vrije organisaties, welke zich in
hoofdzaak orilmeren op de particuliere omstandigheden van de emigrant.
Men heeft terecht ingezien. dat het niet juist was
de behartiging van de belangen der emigranten uit.sluitend aan de Regering dver te laten.
Vooral de geestelijke belangen zijn voor de emigrant van zeer grote betekenis en de verzorging daarvan kan In geen .geval aan de Regering worden overgelaten.
Enige Jaren na de eerste wereldoorlog zien we dan
ook, dat - zij h'et aanvankelijk nog met geringe mlddelen en weinig leden - enige particuliere vereni•
gingen worden opgericht, hoofdzakelijk met het doel

de emigranten voorlichting te geven en in godsdienstig opzicht behulpzaam te zijn. De voornaamste organisaties waren aanvankelilk de Rooms-Katholieke
Emigratie Vereniging, de Gereformeerde EmigratieVereniging en de Friese Gereformeerde Kolonisatie
Vereniging.
In 1938 is, op initiatief der Gl?reformeerde Emigratie
Vereniging, met enige andere groepen de tegenwoordige Christelijke Emigratie Centrale (Raamweg 26, ...,
Den Haag\, opgericht, terwijl de emiGratie der
Rooms Katholieken (doch hier uitsluitend voor boeren en tuinders) op het ogenblik wordt behartigd
door de Emigratie Stichting van de Katholieke Ne•
der1andse Bceren- en Tuinders&ond (Raamweg 28,
Den Haag).
Tenslotte kennen we nog de Emigrntie Commissie van

het Koninklijk Landbouw Comité (Raamweg Z8,
Deo Haag).
Er bestaat een in het oog lopend verschil in werk~
wijze tussen de hier genoemde organisaties .
We stonden hierboven reeds terloops stil bij de
tegenstelling inzake de bemoeiingen van de Stichting
L,mdverhuizing Nederland en die der zgn. vrije organisaties. .
Maar ook m de werkwijze van deze vrije organisaties
zkn we een opvallend Vl'rschil.
De werkzaamheden der Christelijke Emigratie Centrale zijn sterk gecentraliseerd. Er bestaan wel vele
plaatselijke ~{delingen, doch deze dienen hoofdzakelijk
om het contact van de leden onderling zoveel mogelijk te onderhouden. (De belangen der leden van de
Christelijke Boeren- en Tuinders Bond zijn eveneens
in handen gelegd van de Christelijke Emigratie Cen•
trale).
.
Voor informatie over en hulp bij de emigratie
wende men zich dus niet tot plaatselijke of regionale
afdelingen, doch tot het genoemde Bureau in Den
H<1ag.
In tegenstelling met de werkwiJ:i:e van de Christelijke
Emigratie Centrale zien we. dat de werkzaamheden
bij de R.K. organisatie juist sterk gedecentraliseerd
Zijn.
Het zwaartepunt ligt hier niet bij het adres van dr
K.N.B.T.B. in Deo Haag, doch bij de vier gewestelijke organisaties. waerv«n de K.N.B.T.8. een overko,,>pelingsorgaan is. Deze vier gewestelijke organisatit's
zijn·
Limb. Land• en Tuinb.bond Landbouwhuis, Roermond; N. Brabantse Chr. Boerenbond, Spoorfaan
50, Tilburg;
Aartsdiocesaoe R.K. Boeren• en Tuindersbond
Amsterdamscheweg 96, Arn11em en Kath. Land•
en Tuinb. bond, Parkfaan 12, Haarlem.
Op de adressen van deze vier organisaties staat men
geheel open voor de belangen van alle Katholieke
jonge boeren en tuinders. die over de emigratie en
de mogelijkheden hiervan, voorlichting wensen te ontvangen.
De organisatie van de Emi.gratie Commissie van het
Koninklijk Landbouw Comité bevindt zich momenteel
in het beginstadium en is nog weinig uitgeuuid. Leden van de zgn. Neutrale Boeren- en Tuindersbond
kunnen zich tot deze commissie wenden voor de behartiging van hun belangen.
Als overkoepelend orgaan voor de emigratie van boeren en tuinders, is na de bevrijding nog opgericht: de

Centrale Stichting Landbouw Emigratie (Raamweg
26, Den Haag), het emigratie-bureau van de drie
Boeren- en Laodarbeidersbonden, die samenwerken
in de Stichting voor de Landbouw. In de Centrale
Stichting Landbouw Emigratie zijn bovendien de drie
hierboven genoemde Emigratie Orgnnisatles vertegenwoordigd.
De boeren en tuinders zullen de eerstkomende jaren
ongetwijfeld een zeer belangrijke plaats innemen onder
de emigranten. Met het oog hierop achtte men het
noodzakelijk voor deze categorieën een eigen organisatie in het leven te roepen. en fs zelfs op het ogenblik ook de mogelijkheid voor hulp bij emigratie voor
niet aangeslotenen bij de Boeren- en Tuindersbonden
opengesteld.

Wetgeving inzake landverhuizing
Parasiterend op de gunstige reputatie van de officiële organisaties en op het verlangen naar emigratie,
zijn naast de genoemde instanties. diverse verenigiugen ontstaan, waaraan men blijkbaar gaarne hoge
bedragen betaalt. Een goed opgestelde circulaire verricht blJ de huidige mentaliteit van velen. wonde.ren.
Zo gebeurde het kort geleden, dat leden van eca

emigratie-vereniging een circulaire van het bestuur
ontVingen, waarin werd medegedeeld, dat in September a.s. een groot aantal gezinnen naar Peru zou kunnen emigreren. De officiële vertegenwoordigers van
Peru hier te lande, wisten echter van deze grootse
plannen niets af.
~ betaalden de ledfti geduldig de nodige bijèagen ean contributie en inschrijf~eld, ternijl men
voor de bestrijding van zgn. bijZODdere kosten ook
meerdere malen hogere bedragen wist los te krijgen.
Aet is misschien niet ondienstig te vermelden, dat
dergelijke partict1litte emigratie-verenigingen, behalve
dat zij honderden mensen met allerlei mooie beloften
zoet houden, ook nog de Landvtthuizingswet 1936
OYE1àeden.

De Regermg heeft de plicht baar onderoanen tegen
llessentrekkmj te be9C.'hermen. Dat zij in dit opricht
haar taak heeft verstaan, wordt door deze wetgeving
voldoende bewezen.
Art. 5 van deze wet zegt n.l. in:
lul l: "Het is verboden zonder ve.rgullllmg van On:un Minister werk te maken, ook als bijkomstige
wukzaamheid. hetzij voortdurend, hetzij tijdelijk, al
of o.ie.t tegen betaling. van voorlicb.ting betreffende
emigratie naar bepaalde plaa~n. streken of landen;
en In:
.lid 4: ..Het is aao ieder, die daartoe niet krachtens
een vergunning, bedoeld in het eerste lid, bevoegd is,
of die niet een vergunning als bedoeld in artikel 9,
derde lid. buit, verboden door aankondigingen in het
o~nbaar ( waaronder J:Mde wordt verstaan: ln voor
het pub)ielc toegankelijke lokalen), te kennen te geven, dat hij met emigratie bem-Oemlis heeft.
Men heeft deJ:e wet niet voor niets gemaakt. Men
houde er rekening mede en de Regering dient er de
band aan t.e houden!
Wanneer men werkelijk van plan is te ell)igreren,
dan doet men verstandig, zich te richten tot de hierboven aangegeven officiële bureaux.

..FRITS".
• Dit at1ikel is ~en vervolg op de publicatie onder bet~
zelfde opschrih in ons nummr 31 van 2 Augustus
jl. Over de verschillende emigratiemogelijktteden volgt
binnenkort een slotartikel.

''WILLIAM IS OKÉ''

E

r was een tijd, dat Apeldoorn uch een hurgemeester :ag 'opgedrongen, die 'Zijn scholing
aan het Oostfront ontving. Daar gmg hij prat
op. Maar het merk~·aardige was, dat hij desondanks
trots was op zijo zoon William, die aan de 'Zijde
dtt geallieerden vocht.
Nu gevid het in de tijd van de 9eallieerde opmars
ia om vaderland, dat de KP elke nacht de spoorlijnen om Apeldoorn opblies, zich daarbij angstvallig houdend aan de opdracht te zorgen, dat ze
biaue.a u:s U\lr herstelbaar ::oudrn zijn. De Moffen
kondm dat natuurlijk ook. en daarom moest ellce
nacht het zelfde spelletje gespeeld worden. Toen
kreeg onze dappere burgervader opdracht een lijst
samm te itcllen met de namen van honderd gijzelaars. Hij deed het. MaaT...... zette met grote ..~Jfverlcoc.beniog" de eigen naam hoven aan de lijst.
Een ander zou hem er allicht wel weer van schrappen.
Dat v,,erd een moeilijke zaak voor de illegaliteit. Enerzijds lagen er de geallieerde bevelen, anderzijds de
drei.9ing voor de levens der burgers. Men moest tracblen de burgemeester en de Duitsers ervan t.e overtuigen, dat niet de ,.ondergrondse", maar geallieerde
parachutisteia de lijnen opbliezen. Een fluistercampagne had tot enig resultaat, dat de burgemeester
volhield: ..En toch doet de onde.rgrondSe het". Tom
nam men een politieman iD de arm, die met e-en parachute en een pet van een geallieerd soldaat (afkomstig
van een wapendropping) naar het stadhuis stapte ei
rapporteerde deze gevonden te hebben in de buurt van
een der opgeblazen spoorlijnen. De bur.gemeester
bleef halstorng volhouden: ..En toch doet de •.onder~
grondse" het."
'Het werd kort dag. Er moest een laatste kans gewaagd.
Tdefoon voor de burgemeester! Maar de telefoniste
op .het s4adhuis verbindt .à.iet iedereen door. Met wie
spreek ik en wat wilt u? De stem aan de andere zijde
van de lijn antwoordz maar steeds met een diep stemgcluid achter uit de keel:: Boergemeesttt-Boergemceskr". Dat moet een Engelsm.ai zijn, .besluit de
te.lefaniste en tenslotte kondigt ze maar aan: ,.Burgeme~er hier is een Engelqnan voor U aan de telefoon.
•. Yes, "'1.itb the Major of Apeldoorn", zo begint dan
~ gesprek. Het enige wat hij dan hoort ~ _William
s oké.. William is oké."
Wat de burgemeester, wiens hMt van vreugde op..-..,iril:lgt, oolc probeert. hij kan tt mtt meer uitkrij~
g<'IU en plotseJID11 ,-erbredct de Engeisnum de ver-

lmdi.Dg.
Dan rent de burgervader door het Stadhuis en vertelt aan ieder die het horen wil, dat zijn zoon al In
Nrderland is en dat hij met hem grtelefooeerd beeft.
·~ Middags heeft hij een bijeenkomst met de Moffen
es dan bezweert hij bij hoog en blj la.ig, dat het
Engelse parachutisten zijn, die de lij.oen onklaar ma.ken. Hij beeft « de bewi~o van.
De list is gelukt. & worden geen gij.zelaars genomea.

E Heer H. v. cl Weg deelt in een open brief,
opgenomen in "Ons Balaen" van 6 Septem~er j.l.,
mede. dat hij wat duizelig is geworden van de
huwelijksaankondigmg tussen "De Zwerver" en "De

D

Viie Stem".

Hij richt deze brief aan mij en nu kan ik hem tot zijn
troost (ge.deelde sman is halve smart) mededelen. dat
ik ook een beetje duizelig geworden ben. Hij beschouv.1
mij n.l als hoofd-redacteUT van "De Zwerver" m daar
ik dat met ben. is het ooit mij wat in mijn hoofd geslage,i.
•
Nu heb ik het mee,- ~gemaakt, dat effl minnaar, die
voor zijn ogm het voorwerp van zijn lid* door ander naar het altaar zag leiden, door een duizeling bevangen wero. Niets is me.n~ker dan dat.
Achteraf beschouwd blijkt deze situatie bij de Heer v. d.
W. echter niet voorhanden te zijn. Hij voelt zich geen
verlaten minnaar. want aan het cind van het artikel
zegt hij, dat al schrijvende de duizeling wat g~akt is.
Dat zou ons kunnen troosten en verheugen, ware het
niet, dat de Heer v. d. W. zich getroost heeft met een
verkeerde voorsteUing van zalcen en het doet mij leed,
dat ik met wat ik thans schrijf hem een nieuwe duizeling bezorg. Wij zijn gewend mensen, die door een
.flauwte dreigen bevangen te worden teder ia onze armen
op· te nemen, maar wij kunnen ons voorst~. dat de
He-er v. d. W. zich met zijn Baken niet gaarne in onze
armen zou .neervlijen.
Helaas wij moeten hem duizelig maken; er zit niets
anders op. De Heer v. d. W. acht de lruwelijksaankondiging weinig jdealistisch. ztier v;-ereJds en hij vermoedt
als de diepste achtergrond, de "De Zwerver" er door
dit huwelijk finaaciëel beter Voor v:il komen ie .staan.
Hij zou dat ni~t zo'n bezwaar vinden, iindieo dat eerlijk
gezegd was. Nu "De Zwerver" i.p.v. deze financiële
reden een idealistische reden voor dit huwelijk opgaf,
meent hij, dat wij ons aan een diplomatie g.ev.1aagd hebben, •.De Zwerver" onwaardig.
Ik vertrouw, dat de Heer v. d. W. mij op 1oijn woord
zal geloven, als lk hem zeg, dat deze voorstelling van
zaken beslïst oo;fflst is. Onzer.zijds za] niemand ontkennen. dat het zeer plewerjg zal zijn. als ••De Zwerver''
zich financieël ruimer zal kunnen bewegen door dit
huwelijk. Maar wij hebbe.n de financiële aangelegenheid
inzake "Ik Zwerver" nooit een belangrijke invloed
gegeven in onze beslissingen en h~t is in dit geval ook
niet zo. Wat ons voor ogen staat, en ik herhaal dit nogmaals met grote nadruk, is het samentrekken van 2 bladen, die hun lezers niet meer willen opwekken tot een
a.c~ bundeling van de oud-illegale •111,erkers. Zoals de
Heer v. d. W. weet, maken wij tussen deze acti~e bundeling e:n het bijeenkomen in Te1Jttistmverband een scherp
onderscheid. Wat het nieuwe blad wel beoogt, hebben
wij in ttn van onze v orige nummers duidelijk gepubliceerd.
WiJ vrezen de actieve bundeling met name, omdat daardoor onveruujdelijk in het vlak der oucHllegaliteit de
politieke problemen geïntroduceerd zouden wo..clen, en
daaraan acbten wij ernstige be.waren verbonden. Daar
komt oog bij, dat zij, die aan deze handeling deelnemen,
verwachtingen over de actie zullea gaan koesterro, die
niet bevredigd kunnen worden.
htdien aan de huwelijk.svoonr.aarde11, die wij gesteld hebben en waarvan wij met .redenen konden geloven, dat
er sympalhie voor bestaat bij de lezers van "De Vrije
Stem" en in de leidende kringen 10 de G.0.1.W.N" niet
voldaan kan worden van die zijde, dan gaat het huwelijk
niet door, of het nu geld kost of niet.
Nu brengt de Heer v. d. W. bovendien op bet tapijt,
dat niet de gebundelde illegaliteit, maar met name ,.De
Zwerver" aan politiek doet en wel inzake Indië. Wij
hebben het herstel van de rechtstoestand in Indië van
meetaf een probleem geacht, waarachter iedere Nederlander zich, gelet op onze grondwet en gelet op de
liquidatie yan de Ja,pause bezetting, moest stellen; als
zodanig zouden we het volste recht gehad hebben. «>m
de Indische nvestie reeds twee jaar lang in ,,De Z·werver" te behandelen, zonder 00s aan partijpolitiek te
v:agen. Toch hebben -...ij dit nagelaten ter uille van een
gedeelte onzer leztts, dat ons mzicht in de conseqoentieS'
van de grondwet en de Japanse beutting niet declde,
Maar toen de regeriDg besloot de recbtsta,at ook in de
republiek te herstellen, achten wij ons volkomen gerechtigd om dit probleem aan de orde te gaan steDen
en dit te meer, omdat het onze mannen zijn, die daar
a'1s Stoottroepers nu reeds twe-e jaar onder de moeilijkste
omstandigheden verkeren.
Nu voert de Heer v. d. W. nog één ar.gument voor de
bundeling· aan en dat betreit het geval Wïny Stien.stra.
Ik heb geen vrijmoedigheid om hierop Jn te ga.in, en
volsta met op te .m.erke.u, dat ik het op dit 1>uot volslageJ1 oneesu beo met de Heer v. 4. W •
B o ~ e.a ent ter rectificatie van ons In Memoriam,
is er voor Stienstra gedaan, wat mogelijk -was en dat
wel door die instantie, die daarvoor onder onze ovd·
11Jegale werkers moet staan: De Stichting 19~-1945.
Het was nodig, deze twee laatste pooJien tegenover de
Heer v. et. W. recht .te .zetten.
Hoofdzaak .is., dat de beoogde fusie van "De Vrije Sèern"
en ...De Zwerver" onafhankelijk .is vao de reden, die de
Heer v. d. W. meent te hebben opgespoord.

H. v. R.

•
Engel• tn drlé maanden . •
Amcr}kaans in twee maand t n.
(Advutentie van een school

Le

P.u~•·)

Wij hebben maar op de cursus in Amerikaans in~
geschreven. Wie spreekt er au nog Engels? Alleen
met Amerikaans kom je verder.

•

Een Biit! marine.0Hic1e:r hte:ft Engdands voed~elc.dsi! !amc_n"
gt\lat met de woorden, dat ulh 1tt:aateuwe:n nu w~:.na
-wa, Britse 5Cbc-pt n zijn. Op zee wenden de Amenkan:,e •
1<h<~ .door tie,..,olln, meeu-... 9 ~ . r.,o ...-rtclde IL,1,
maar met He "aat a cbtu ~ Eae<,lse aan.

(.,Daily Tdegcaph").
Die politiek toch. Zelfs tot de vogelwereld strekt
haar invloed zich uit. Dat de Russische schepen
door struisvogels gevolgd zouden -worden kan
echter niet waar zijn, want struisvogels kunnen
niet vliegen. ·t Zullen wel stormvogels of aa5gieren zijn .

•

Een Zuid-Lm.baogs .artist. ~ n d -.oa ,cr_t.......,..U.,.,g
om de scbutkachtighe,d io de .:Veil.Jgbcidsraad" . '"P wr•
leden 1'·eck t<g('n mij -,,;u "Ik "'"" dat Uc als 'lid (1<'iffllt•l·
J<,e,d kon ,.,-clc.n ,..,, het woord l;CII kri1gea!! Skdns d,t
~óu ik aegg,;J>: •.M ijnh«, ck VDou.iUu. •k doe lucàiij lwt
voorste:1 om dit arrog.ante me.neer daa.r:.. md dat verdachte
!acre. ""'~woordil)ff van ttn hmd dat ttn -..,ort,n-ld
van beslialitcir is: ontvoeringen ,·an mensen Il sla-..-crn.ijtl CD.Z.,
van deze bij<:tnkoiuten uit t< alu,tul! .M.,nheu" ck Voor•
zitter. jk ,•raag h1erovtr 5tCJnmmg e.o dank UI

(•.De Branding").

Als

wij die Zuid~Limborgse artist waren, zouden

we ons n~ ,i.·el ~eru: bedenken. We -zijn bang,
dat -we geen vingers genoeg hebben om "die arroganw meneer daar" aan ~ WlJU!l.

•

lkv_,_

No ,aUI ,ik .,.. bd pWlt •
gewo,,e dolttu bi ea, .kltlo .uad1t in

.u

Ml ...., bed
Ardenoco weer

o p te n4'Dlen.

(,.Lichtspoor" ).

Het lijkt ons

een eige.Daardige gew~'Ording de
levensdraden te laten schieten en z.e na verloop
van tijd jn een klcin stadje ,in de Ardennen - als
un heel gewane dokter uog weJ - wett op te
nemen.

•

Et ia mi) pe:r~oonlijk een ge\'a) bekend.., ,·an een ,ionge
Spaanse: arbe1dtr. \'an -a·1e ltdercen weèi dat hij Ml d~
~oc,rlCJil .,.., overtuigd ea act,d ,q,ubl;lem wn. De
S,..nse niüghddspe,luie wcrt d• oalr.: d,,_ worè hij
te,gen de tijd dat bet Spaar,.•c au,a,ohoo.l<l een ~ a,,n
Barcelona brengt. in zrjn kraag gtpilkt. enkele dagen opgesloten en vuvolgens weer :onder mte:r vnj,-d,a'M,J.
•

(.,De 'Beiaard der Lage Lanaen").

Die RepnbliekeiD is zeker de ~ e ia bed Barcelona. die .wet goed met Franoo overweg kan.

•

Eo mee..r maaku:n wij mee: de uormw,od lo.eide ovt"r E•N>Vele Jci,l.,rs uad,ucn hm, volk • ,iu- dcrec
nu en ~wcld naar cle lidaac -filell, die k<Dfll """· Mä.
ho•vtleu werden dt lt.ag<ls utt banden JJtruktl Oolr. het
N•dtthrndsc ae:hip be,ft zware a,otû,,kh~dtn t~ cloo,.,..or>t<:·
Jen gehad en nog aijn wij ver va 'kal~ -..,. en o,,'h,kk,ge
vaart, Maar bij on~ ht:trs.t volk.omen ,u~ teu a.an.;KA "Y8n
""" staat&b=el.

..i,,,_..

( .. De Vrije Pers"}.

Gelulckiq zijn oos de te-ugels .nooit uit de handen gerukt bij ~t besturen \laD eec achip. Wèl
is 't ons eens o\!Cr.komen, dat we de macht over
't roer verloren hij 't paardrijden.

•

• M~áwa..rdig ;, ID dlt lidit het ~val van cle bdc 1t
Wablwyl,e, "'8at de Rottesdam.., •<>hildu Aad de H.us
%1]'11 gtrucbtmaltcnde wand•ch,ldnmgtn gemaa1't b«ft,

( .. De Groene-) .
We oaao de goeie kant tlif met de Jcr.mst. Als
bezoekets VBD de. Kerk ~ Wmilwylne de -wandschilderingen per ongeluk met zouden zi~ dan
horen ze toch het geruc:bt.

•

ALS EEN IIIIDE ZOMERReGl!N • . , . .
Zo duit Mt _ . . , ""'-''ll op u ~ . Buicbtal. W<·
s)ageD,

verklarinpe.a,

r~~utîes.

(Adv. ,.De Groene").

We zijn blij, dat De Bilt het ~ tusSe'I\ ttn
mil.de :z:omerre!Jffl en een s i ~ ~en-.:oordig
bderkezit.

VIJF JAREN

.----------------------...
...

(I)

•

DENEMARKEN'S STRIJD EN OVERWINNING
Het woord Denemarken beert in Nederlandse
oren een goede klank. Vraagt men zich af wat
hiervan eigenlijk de oorzaalt is, dan zal men 1n
vete gevallen het antwoord schuldig moeten blijven.

Het is wellicht de vage sympathie van het ene
kleine land voor het andere, van het ene krach- '
tige volk voor het andere, in het algemeen de
sympathie der lotsverbondenheid, de sympathie
van twee gelijkgerichte zielen.
Het is jammer, dat deze nog euigszins fragiele
waardering ,·oor elkaar van officiële Zijde niet
wat meer stevigte wordt verleend. De culturele
uitwisseling is zeer gering, terwiJl ook op andere gebieden het contact te zwak is om vruchtbaar t e ki.mnen werken.
Wat weet de doorsnee N ederlander eigenlijk van
D=emarken af, of omgekeerd? Bar weinig.
Het is de verdienste van de bekende Deense verzetsfllm ,.Roode Aarde", dat wij enigszins be1tend
zijn geraakt met de heroïsche strijd van het
Deense volk voor zijn vrijheid.
Ook de uitzending van een beperkt aantal Nederlandse verzetsmensen naar Denemarken, zoals die op verzoek van de Denen heeft plaats
ge vonden, heeft niet nagelaten een zekere goodwill ten gunste van dat land onder het Nederlandse publiek te scheppen. Doch overigens blijft
het bij een vage, onberedeneerde sympathie zonder intrinsieke waarde.

Het verheugt ons daarom, dat wij, dank zij de
'verschijning van het Deense ·verzets-fotoboek
.,Five ye-ars'', met als ondertitel: .,The occupation of Denmark in plctures"; in staat zijn U
iets meer van de vijf jaren van bezetting in Denemarken te vertellen dan tot nu toe in onze kringen bekend was.
Wlj hopen, dat het zal kunnen bijdragen tot verateviging der nu nog broze sympathieën.
H et was op de negende April 1940 om 4.15 uur
in de morgen, dat de Duitsers de Deense grens
op verschiliende p-laatsen overschreden, terwijl
tegelijl<ertljd troe~n blj Kopenhagen aan land
werden gezet. Overeenkomstig een verklaring
van het Deense parlement, gedateerd 19 Januari
1940, bevattende de instructies voor de afweer
van een vijandelljkè aanval, was het leger paraat. Om zeven uur echter ontving het Algemeen Hoofdkwartier op Jutland bevel geen weerstand te bieden.
Denemarken capituleerde na enkele uren van
strijd ..... .

De Denen ontvingen 's konings proclamatie in
een stemming van wilde woede en doffe wanhoop.
Woede om het infame van de lompe overval, wanhoop om de eerloze overgave, die onrustig en
beschaamd maakte.
Toen de bezetting echter eenmaal een feit was
geworden en men was gewend geraakt aan het
gezicht van vreemde uniformen in straten en
café's, maakte de eerste vertwijfeling al spoedig
plaats voor berusting en velen verzoenden zich
met de pijnlijke gedachte overwonnen te zijn. Een
Deen is van nature een opgewekt mens en geneigd van alles de ~ebt.zijde te zien.
Tenslotte gedroegen de Duitsers zich correct en
gedisciplineerd tegenover de bevolking en zo op
het oog was er weinig veranderd toen eenmaal
het dagelijkse leven zijn normale gang had hervat.
De overeenkomst. die was gemaakt, leek haast op
een normaal verdrag tm,sen twee gclijkberedltigde partijen.
Het volledige Deen.se regeerapparaat bleef in
tact. De politieke en administratieve organen
mochten hun werk op de normale wijze voortzetten. Infiltratie van Duitse-ambtenaren vond bijna
niet plaats. Het enige wat werd gevraagd, was
loyale medewerking. voorzover dit nodig was voor
de Duitse oorlogvoering. Geen Seyss Inquart,
geen Rauter. De bezetting was uitsluitend van
militaire aard.
En Denemarken ging over tot de orde van de
dag ..... .
Langzaam, heel langzaam, drong tot het Deense
volk door. wat bet wilde zeggen loyaal te moeten
medewerken.
Slechts enkelen waren er, die het gevaar van,
een volledig compromis met de Duitsers van
meet aan zuiver onderkenden.
Tot die enkelen behoorde de koning. Zo te zien
onbewogen reed hij op de tweede dag van de
bezetting door de straten van de hoofdstad, alsof
er niets was gebeurd. Het werd uitgelegd alsof
het werd gedaan om de bevolkJng te Jcalmeren;
maar velen voelden, dat hij met de hervatting
van de traditionele rit door Kopenhagen, uitdrukking wilde geven aan zijn vaste wil niet te
buigen voor de vreemde overheersing.
Het was een belofte, dat hij vol zou houden.
De Duitsers waren lucht voor hem. Al.s zij hem
correct, met de voor de Duitser nodige omslag,
groetten, veinsde hij hen niet te zien. Geen wedergroet was hun deel. Zijn houding, (trouwens
de h ouding van het gehele koninklijke huis) ver-

.,HoogHoedswaan.zin",
vde.nd T"IIIUy U btgrfjpt o.atuurlljk. d.c IIIJ
orfmd vn ons is. a,111, gtta T"lllu httt
wo.,nd« d,r opeoinf ,.._ ,Ie Vuoct1:c,,1""""t•lliag te
A.peldooro bij.
Am.btsbalvor. N1< 11 het QP<n«a
io"n • - d ·
lin~ t a l mfG ol a<er plecbti;ic bn.i9beid. dle ealge
.•aankleding.. ~ttfst. Vooral .is Mr gerod,t 1-pt.
dat Prins Be.rohard tegenwoordig tal zijn. Wc k•nn\'12
de bescheiden (iguu, van onze vriend Tlous te goed,
om nitt IL vcrondeuttUe11. dat bij dt still• hoop k.outertk "" Pnas Sttnlword te worckn YOOr9esttld
Hoe bot :ij. bij kltcddt ricb in ·, so01btr tn toog ter
Onze

wd

ttn

"n

tentoon~eJling. Wfl.. zijn.. ec oitt bij geweest, maar wrkuontn ons voorsrelle:n boe hij gega an !s: schrJjdead.
Mannen iu 't """tt lopen ooolt. nj sdu·.,J.en. Al?o
o.>ll Ti8'1s, -Hij gtodrrocla,
H- wachtte: tm gall:St: vcuam,di11.; 90mb~ m.a.GA~ e-.a last but

••boa.

llOl least Prins
Buohard..
Dt ontgo0<Jicllo9 kwam als uo blilS<alSlual: sport·
ht aade.n. opt.n boordjes. Ll<:btt 2omnco.stown$ en - t.c.n
twc.e-de male - last but not leaa:t. gren Prln1 Betn•
bard. Tinus heeft ons 1net uanen In d jn stem veëteld.
dat htj t1ch voelde ols ttn doodbidder op « n bruiloft.
WIJ hebben nt~
~k ...,,,.. ,.., pril<J,, ottrgmotnu .......

:w.,_

ste1·kte de wil tot verzet, voorzover die aanwezig was in die eerste dagen.
Helaas gaf de regering zich nlet zoveel moeite
om de nationale waardigheid te handhaven. Ongetwijfeld deed zij veel om het Deense volk zo
goed mogelijk door de storm der tijden heen te
loodsen, maar haar politiek was de "realpolitik". Het was geen principiële politiek; het was
de politiek van de J anuskop, van het schipperen.
De Deense regering vernederde zich tot provocerende adhaesiebetuigingen en liet geen gelegenheid. voqrbij gaan om de Duitsers gunstig voo~
zich te stemmen, door bij tijd en wijle van haar
bewondering voor Duitslands prestatie3 blijk te
geven.
.Deze vernederende politiek, waaraan de naam
van de gróte Deense staatsman Stauning smadelu"k is verbonden, is nimmer begrepen door de
Deen-in-the-street. Hij zag er de noodzaak niet
van in.
Het verzet, in Noorwegen geboden, maakte daar•
entegen veel indruk in Denemarken. De houding
van de Noren in bun weigering om de opgedrongen regering te aanvaarden, werd voor menige
Deen tot een voorbeeld' en de Noorse verzetsleiders werden in Denemarken vereerd alsof zij de
eigen geestelijke ~iders waren.
Toch zal de historie bewijzen, dat het Deense
verzet werd gevoerd op een even effectieve wijze
als in Noq_rwegen. De condities, waaronder werd
gewerkt, waren geheel verschillend, terwf.)1 het
verschil tussen de nationale karakters wel zeer
groot is. De Noor is heroïsch, heeft gevoel voor
pose en gaat voor niemand uit de weg. :r;:>e Deense vorm van heldendom i.s een vrolijke uitdaging
zonder show. De Denen zullen nimmer leren ceremonieel te zijn en dat is hun macht. Duitslands
boeien werden verbroken door de Deenae lach.
Het waren de leidende pel'llonen, die zich aan
h et hoofd van het verzet plaatsten. Zij waren het,
die begrepen, dat er iets gedaan moest wor den
om het Deense volk voor indommelen te behoeden.
Maar hoe?
Door zich openlijk te verzetten ?
Neen, dat lag hun niet, in de zomer van 1940
althans nog niet.

,

Het verzet bleef volkomen passief. Men trachtte
de verordeningen te omzeilen inplaa.ta van ze
te saboteren. In eerste instantie werd een aanval gericht tegen de onder mijning van het .karakter.
Niet in ronde woorden, maar voorzich tig.
Overigens niet mis te verstaan.
De taal, die werd gesproken was meer Deens
dan anti-Duits.
H et was een voorbereiden van wat moest komen,
een wakker sch udden van het nationale geweten.
Slechts enkelen waren onverzoenlijk.
Dr. Vilh.. la Cour, Kaj Munk, Dr. Ole Chieviu.
D e waarde van hun woorden v oor het latere
massale Deense verzet kan niet licht te boog
w orden aangeslagen.

D uit.e ,oldaten groeten de Deen.se koning. Koning Chrutiaan keiude echte~ geen enkele Duitser een groet we•dig.

(Wordt vervolgd).
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Provinciale Landdag Ho@geveen=·

D

e eerste Landdag van de Stichting 1940-1945 is gehouden tn
wel op Zaterdag 6 September in het Spaarbankbos te Hoogeveen. Een stralende Septemberdag. Een bij uitstek geschikte
dag om een Landaag te houden. Dit weer maakt de tocht naar Hoogeveen tot een genoegen. Vrienden, zien, spreken en beluisteren. Krachten
opdoen. Nog eens weer, misschien zonder woorden, maar met ten
stevige handdruk elkaar verzekeren: de eens. gegeven beloften na te
komen.
In de tijd dat het Prov. Bestuur · nog in vergadering bijeen is, komen al
enkele bezoekers van de Landdag Hoo.g eveen binnen en enkelen daarvan gaan reeds op verkenning uit en maken een tochtje door het bos,
waarin de Landdag zal plaats vinden.
De plek waar de Landdag zal w~rden gehouden is bijzonder voor het
doel geschikt. Het is de speelplaats van het kinder-herstellingsoord
.,Het Noorderhms" en is welwillend voor dit doel afgestaan. Alle medewerking is spontaan door de leiding van dit tehuis gegeven. Stoelen
en tafels zijn beschikbaar gesteld. Alles is prima geregeld. De regelingscommissie is gereed de bezoekers te ontvangen.
Het is ruim 2 uur. wanneer door de Heer Smallenbroek, Voorz. van
het Prov. Bestuur van . Drenthe, na het gezamenlijk zingen van het 6e
couplet van het Wilheimus, de openingsrede wordt uitgesproken.
In een gloedvol betoog zet de spreker het doel van de Stichting uiteen
en wekt op om de eens vrijwillig op zich genomen taak te volbrengen. Allerwege is er teleurstelling. Het verzet in Nederland is in discrediet. We cönsta teren dagelijks dat de September-artisten de toon
aangeven. We moeten voor ogen houden, dat zij die zeggen, dat het
verzet dwaasheid is gewe.est, mis zijn, Onze jongens zijn niet tever"
geefs gevallen. De offers zijn niet vergeefs geweest. Wanneer er geen
verzet was geweest. zouden wij, die gespaard zijn gebleven, het zedelijk recht op vrijheid missen. We zijn gespaard gebleven, omdat onze
taak op aarde nog niet geëindigd was. Wij hebben de eens vrijwillig
gegeven be lof te in te lossen.
De overheid heeft een primaire taak, Wij een andere. Wij moeten onze
taak goed zien en daarvoor zijn wij hier_samengekomen. We moeten
elkaar weer herinneren aan en opwekken om onze taak te volbrengen.
Wie zijn taak niet ziet en uitvoert, werkt er a~ mee, dat de Stich·
ting 1940-'45 een bureaucratisch apparaat wordt.
We moeten niet zo'n apparaat. De schouders er onder!
De tweede spreker, de Heer H. Algra, lid der Eerste Kamer der Staten
Generaal. trok in zijn rede een parallel tussen de bezetting in 1570,
toen Alva regeerde en de bezetting van enkele jaren terug. Met enkele
voorbeelden toonde spreker aan, dat er tijdens het bewind van Alva,
evenals in de laatste bezetting van ons land. verzet was. In 1572 komt
de bevrijding en ook de teleurstelling,
Wij zijn in 1945 bevrijd en ook wij zijn teleurgesteld. De humor ontbreekt. In de bezetting kende men de milde glimlach om de dingen.
Thans mist men het vrolijke woord. het heeft plaats gemaakt voor het
zure woord.
Het werk en de strijd uit de bezetting wordt maar al te vaak vergeten.
Vergeten wordt, dat de strijd ging om een vrij Nederland en voor ons
Nationaal Herstel. Het is onze heilige taak om nu en in de toekomst
te strijden voor ons Nationaal Herstel. Te strijden voor hen, die Vie,.,
len en voor hen, die het rouwkleed dragen.
Na deze indrukwekkende rede declameerde Ds. Schep uit Assen, em...
stige verzets-poëzie. Een kunstenaar was aan het woord. Óp ontroe.rende wijze werden de gedichten gezegd.
Na de pauze trad als derde spreker op de Heer K. de Vries, Adj. Dir.
van het Hoofdbureau van de Stichting. Hij vertelde ons van het Nationale karakter van de Stichting en maakte vergelijkingen met ons
\.
nationaal bedrijf. de Visserij.
In appetijtelijke vorm werd door hem aan ons de vaak droge stof van
cijfers en nog eens cijfers aangeboden. Hij wekte ons op steeds te werken voor de Stichting en in het oog te houde.n. dat de Stichting een
zeer kostbaar bezit is.
Wanneer Ds. Schep ons nogmaals vergast heeft op declamatie van ]ui . .
mige stukken, komt als laatste spreker Pastoor Dommershuysen van
Hoogeveen naar voren, die een kort opwekkend slotwoord spreekt. Dit
slotwoord sloeg in.
Niet ·kankeren. Aanpakken! De in de bezettingstijd op ons genomen
plichten uitvoeren en ' alles in het werk stellen om het t(?t een goed einde
te brengen. De plicht niet alleen zien in het verzamelen en bezorgen van
geld, màar ook vriend en helper zijn van hen, die hun dierbaren missen en steun behoeven. Vrouwen, geeft Uw mannen -hiervoor vrij.
Spoort {Jw mannen aan en werkt zelve mede.
De spreker beslQot zijn rede met de wens, dat deze eerste landdag in~
vloed mag uiJoefenen op de komende. acties van de. Stichting en dat
de naam van de Stichting hoog gehQ11den mag worden.
Het was een goede dag. Van het bezoek had men grotere verwachtingen. Maar zij, die aanwezig waren, zullen moeten zeggen: Het was
.goed, dat we àanwezig waren. Wij hebben weer· nieuwe krachten opgedaan. Wij zullen al onze krachten inspannen om het goede voor de
Stichting te zoeken en anderen zullen wij- aansporen en opwekken de
volgende Landdag niet te verzuimen.
' ,
·
De Muziekvereniging "D.O.S." te Hoogeveen verzorgde hef muzikale
gedeelte op uitstekende wijze en deed dit geheel kosteloos.
De geluidsinstallatie was aangebracht door de Heer Dekker te Hoogeveen en voldeed uitstekend.
G. REINDERS.

EEN STOUTMOEDIG PLAN.

In een oude fabriek vergaderde die ' avond de Slingendaalse verzetsgroep. Binnen deze muren waren ze al vaak bij elkaar geweest in nachtelijke _vergaderingen. Er was een klein vertrek,
voor licht en geluid goed geïsoleerd van de omgeving en het
winkeltje met de telefoon voor eventueel alarm was vlakbij.
Heel Oom Jans wijze van werken kenmerkt zich door nuchtere
ernst en bezonnenheid. Bij de jongens van de KP is zo in de
loop van de tijd een onwankelbaar vertrouwen · gegroeid in zijn
beleid en doorzicht.
Grote activiteit werd door deze groep ontwikkeld en groot waren de factoren van · moed en doortastendheid, waarmee hier
bij elke onde{neming werd gerekend. Toch was voor ',t gevoel
van de jongens elke actie van te voren practisch veilig gesteld
door de voorzorgsmaatregelen, die onder Oom Jans persoonlijk
toezicht waren getroffen. Bij de besprekingen onder zijn leiding
kwam geen zucht tot avontuur of sensatie aan het woord. Met
koel hoofd en vaste hand werden de meest gedurfde operaties
voorbereid en tot een succesvol einde gebracht.
Een ~terke geest van onderling vertrouwen beheerst deze
groep. Trouw en moreel verantwoordelijkheidsgevoel hebben
zich door veel verzoekingen heen gehandhaafd en gelouterd.
Toen na een fameuze kraak meer dan 30.000 bonkaarten op
tafel lagen, vroeg een der jongens of er nu misschien niet enkele boterbonnen af zouden kunnen om zijn vrouw in de gelegenheid te stellen een fornuisje te kopen; ze kon het eten niet
klaar krijgen. Toen werd het een ogenblik benauwend stil. Allen
voelen dat er eigenlijks niets onredelijks in die vraag zit, en
toch ..... .
Dan neemt Gerrit het woord en zegt: ,,Moeten we toch niet
doen. De dag kan zo komen, dat we voor de lopen staan en
dan moeten we kunnen zeggen, dat we onze taak met een zuiver geweten volbracht hebben. Jan kan mijn boterbon krijgen."
Ook de anderen bieden Jan hun boterbon aan ...... Jan denkt er
niet aan dit aanbod te accepteren. Hij is het met Gerrit eens.
Oom Jan heeft -geen wo~rd gezegd. Als deze geest zich doorzet,
zal er toekomst zijn voor bevrijd Nederland.
Er zijn vanavond belangrijke dingen aan de. orde. Kortgeleden .
zijn twee onmisbare medewerkers te Groningen in de val gelopen en door de S.D. in het Scholtenshuis opgesloten. . 't Is gelukt contact met hen te krijgen. Ze klagen er over veel last te
ondervinden van een paar beruchte Hollandse S.D.-agenten.
Eén 'er van is inmiddels uit het veld geruimd; de andere is nog
steeds de dans ontsprongen. In samènwerking met de Gronin-

· • •• .een Fachtige karabijn met ammunitie leverde ••• •

ger groep zal geprobeerd worden ook hem te pakke
en zo aan Herman en Jaap lucht te verschaffen.
En dan komt Kees met zijn ingrijpend voorstel: n
aan het vervoer van wapens uit het Zuiden. Hij
van zijn besprekingen met Oom Gert en geeft een t
van het door WilJy voorgelegde plan.
't Is niet de eerste keer dat Kees een dergelijk V
Enige tijd geleden, op een vergadering waar ook
westelijke KP-leider aanwezig was, is de zaak do
de orde gesteld. Niemand hast zich toen bijzonder
getoond en ook Bob had er geen oren naar gehad.
Hij voerde aan, dat tot nog toe alle berichten over ~
gen uit België een illusie waren geweest. Boven
de wapens door onze eigen mensen worden gehaald
transport zaten enorme gevaren. Bob raadde de ,<
sterk af en wilde in elk geval eerst een onderzo
naar de door Kees genoemde namen.
Kees liet zich echter het plan niet tI4lt het hoofd
heeft hem sindsdieri voortdurend bezig gehouden eD
hem bij wijze van voorproef een prachtig karabijn
nitie leverde was hij niet meer te houden.
Ze begrijpen allen heel goed, dat Kees dol is op de q
Hij is soldaat in hart en nieren en heeft een zucht 1
bezit. Hij is ervan overtuigd, dat de verzetsactie
stadium is gekomen, dat oplossing van _. het bew1
bleem voor alles gaat.
Nu hij vanavond met een volledig gerijpt plan vaJ
voor de dag komt, verdedigt hij dat met vuur. De
nen in Brabant worden overgenomen en alle moeil ·
het transport zijn definitief opgelost. Willy krijgt
van de O.T. ter béschikking met inbegrip van een
de Slingendaalse KP mag niet weigeren z'n me
verlenen. De ~pslagplaats te Berkhuizen wordt m
reedheid gelJracht en als Zutfen m9rgenvroeg het
sein geeft, is de buit morgenavond veilig geborge
Kees verwacht niet anders dan volle sympathie
keurig - opgezet plan. Maar dM.rin heeft hij zich
Oom Jan oppert ernstige bezwaren. ,,'t Voorstel he~
lokkelijks, maar het hele geval ligt voor honderd j
ten onze contróle. Bovendien behoort een dergelijk
tot de taak, die we als KP hebben. De wapens zijn
plaats voor de O.D. bestemd en ik vind het onverat
dat we ons leven in de waagschaal stellen bij een a
onderneming, die buiten het kader van het KP-we1
Kees brengt er tegen in, qat per slot van rekening
nisaties toch eenzelfde doel nastreven, nl. de vijand
gelijk afbreuk te doen. Bovendien ·was afgesproken,
haar tekort 'aan wapens uit de buit mocht aanvullel
kijkt bedenkelijk.
,,Kijk eens jongens; alles wat we tot nog toe geprest,
konden we van te voren · van alle kanten bekijken.
altijd vrij nauwkeurig wat er aan vast zat, welk .risil
en hoe groot de kans van slagen was. Maar dit zaai
duister. Ik kan het niet overzien. We. zijn uitgelev«
serie personen, waar we niets van weten - ze k
zijn, maar evengoed fout. · 't Is een onderneming 01
· trouwen. Ik durf de verantwoordelijkheid niet op me
Gijs vertelt, dat hij pas nog bij Bob is geweest en .<
nog eens nadrukkelijk gewaarschuwd heeft. Hij had
gaan, dat Oom Gert als goed betrouwbaar be~end 1
over de verder meespelende figuren kon hij nie1
zeggen.
,,De hele affaire lijkt me niks", verklaart Gijs, ,,ik ,;
er ons buiten moeten houden.;,
Ook Gerrit en Jan voelen er weinig voor.
Gerrit zegt, niet te begrijpen, waarom juist deze K
opknappen.
,, We zitten waarschijnlijk dicht voor de bevrijding;
zullen wel komen. Naar mijn mening moeten we di
nemen.''
't Feit, dat Oom Jan .er tegen is, doet hun bezware1
Was het, bij 't leveren van een zware prestatie niE
bemoedigend en meteen geruststeilend weten, da1
achter hen stond en alle gevaren gewogen had? Zij
voor ze gingen, was steeds voor hen geweest een
tot pJichtsbetrachting en tevens een garantie. Dat 1
misschien anders zou zijn, stemt hun tot terughou
Maar Kees' optimisme schijnt alle bedenkingen te 1
"Kom jongens, hoe heb ik het nou? Beginnen jun
tisch te _worden, nu w~ klaar staan voor de grotE
de Tommies komen moeten we klaar zijn en wat 1

van
Kees

EG
1. Ligferink
en te krijgen
medewerking
doet verslag
uiteenzetting
•oorstel doet.
Bob, de ge•or Kees aan
~ enthousiast

dan zonder wapens? Oom Gert heeft een flink commando op
,papier. Maar wat geeft dat als zijn mannetjes niet van zich
af kunnen spreken? Ik heb de zaak toch ook niet alleen bekokstoofd. Kleine Jan en Oom Gert \hebben er een even groot
aandeel in gehad. Die vertrouwen Wil'ly toch ook volkomen.
Voor een beetje risico zijn we nooit bang geweest, laten w~
dat nou in dit geval ook niet zijn. 't Is toch werkelijk wel dé
moeite· waard om er iets voor te wagen. En - · als we er morgen of overmorgen op lostrekken zijn we er toch zéker zelf bij.
We hebben allemaal een paar beste ogen in ons hoofd. Ze hebben ons zó nog· niet te pakken."
Met geestdrift verdedigt Kees de zaak. Dit- grootse ondernemen houdt hem onweerstaanbaar vast. Een koppige doordrijver is hij nooit geweest. Zijn zwak voor wapens in verbond met
de bekoring van de kansen, -de vijand goed gewapend in de
ogen te kunnen zien, dwingt hem, alles in 't werk te stellen,
de anderen te overtuigen.
Er heerst een ogenblik stilte. Kees trommelt ongeduldig met
de vingers op tafel.
Oom Jan verbreekt het zwijgen.
"Als Kees meent, dat het gebeuren moet, dan ·wil i~ mijn veto
niet uitspreken. We hebben hier allemaal gelijke rechten en
ik denk er niet aan hier te gaan commanderen. Dat heb ik nog
nooit gedaan."

wapenzendinlien moesten
i en aan dat
onderneming
oek instellen

onde:r;peming.
naar wapene nu in een
'apeningsprom uitvoering

wapens kunijkheden van
t een wagen
chauffeur en
iewerking te
lrgen in geafgesproken
1.

.e erd hebben,
. We wisten
co we liepen
Lkje lijkt me
erd aau een
mnnen goed
•P goed ver~ te nemen."
dat die hem
kunnen nast~nd, maar
its - positiefs
vind, dat we

ONS NIEUWE VERVOLGVERHAAL
In dit nummer van ons blad vinden onze lezers het tweede
stuk van ons nieuw Pervolgverhaal over de KP van
Zwarte Keés, w€lk verhaal zich afspeelt in de Gelderse
Achterhoek.
ln dit vervolgverhael wordt uitvoerig beschreven het afschuwelijk verraad van Rooie Willy (Willy Markus), - de
man, die als inkoper voor de Duitse Weermacht fraude
'pleegde en daarvoor in de Koepel te Arnhem werd opgesloten. Politiekè medegevangenen namen hem in vertrouwen
en daardoor kwam hij op de gedachte zich bij de SD aart
te bieden vcor het verrichten van spionnage.
Hoe goed hij in dit gruwelijk voornemen slaagde leest men
in ons vervolgverhaal:
,, Verraad loert langs de weg",
waarin de schrijver G. H. Ligterink op voortreffelijke wijze
weergeeft, wat er zich in de maand April 1944 in de Achterhoek af speelde. ln het verhaal werden alleen schuilnamen
gebruikt, terwijl oo.lc de plaatsnamen door andere vervangen
zijn.
Het is een verhaal van bloed en tranen, maar ook een
verhaal. waarin de heroïsche strijd tegen de onderdrukker
prachtig wordt uitgebeeld. Zwarte Kees en zijn mannen
vielen. Blijve hun geest ons bezielen.
ln de komende weken hopen wij tevens in onze . Rubriek
,.In Memoriam" hen te (herdenken, die door dit vuige verraad het leven lieten. De eerste van deze serie komt in dit
nummer voor.
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• •. • • • • . deelt hij hun mede, dat het vandaag gaat gebeuren.

Hij vraagt dan aan Kees, of die volledige medewerking heeft
toegezegd .
"Ja", zegt Kees. ,,En als de anderen onoverkomelijke bezwaren
hebben om mee te gaan. dan ga ik alleen. Mijn woord heb ik
gegeven en dat zal ik niet breken."
"Als 't zo staat", zegt Jan, ,,dan kan Kees op mij rekenen. In
geen geval mogen we hem alleen laten gaan."'
Gerrit en Gijs stemmen met Jan in. Hoe riskant hun de tocht
lijkt, hun makker in de steek laten - daar kan geen sprake
van zijn.
Gerrit en Jan stellen Gijs voor, vannacht maar bij hun in de
hut te slapen: Maar Gijs geeft de voorkeur aan zijn eigen bed.
Oom Jan zal hen morgenvroeg waarschuwen, als er bericht
komt. Kees belooft, dat hij om negen uur op Dennenhorst zal

opgeklapt, zó kan worden gecamoufleerd, dat niemand er erg
tn heeft. In hun weinige vrije· tijd houden de jongens zich bezig
met knutselwerk; ze vervaardigen souvenirs, die meest terechtkomen bij goede buren, die voor hun levei;i~fonderhoud· zorgen.
Jan. en Gerrit Uggen -nog in vaste slaap, als Oom Jan het afgesproken klöpsignaal geeft. Met êen paar-' korte woorden deelt
hij hun mede, dat het vandaag gaat gebeuren. 't Maakt hun
klaar wakker.
Deksels, al zo gauw? Enfin, als het toch gebeuren moet -:hoe eer hoe beter.
De heerlijke slaap heeft hun energie. weer op volle spannin_!
gebracht.
Vandaag gaan ze dus varen onder Duitse vlag. De idee doet
eerst toch wat onwennig aan. Als 't nou oven.al maar klopt en
die Willy nergens een fout heeft gemaakt ..... .
Gijs wordt meteen gewaarschuwd en om negen uur zijn ze op
Dennenhorst. De zon is doorgebroken en de bedauwde dennepluimen sprankelen in de eerste stralen.
Eindelijk komt ook Kees opdagen. Hij is behoorlijk over tijd.
Als ze nog even bij mekaar staan en de dag die voor hen ligt
met zijn kans_e n en gevaren trachten te taxeren, dan valt het
hun allemaal op, dat het gewone élan ontbreekt.
Ook Kees schijnt kalmer dan gisteratond. Hebben de waarschuwingen van Oom Jan en Bob en de bedenkipgen van z'n
vrienden toch nog bij hem nagewerkt?
Cigaretten gaan rond en rustig wordt er gerookt. Ondanks de
vertraging schijnt niemand haast te hebben. De dag staat voor
hen, mysterieus als een donker oerwoud en alleen het vertrouwen in Kees doet hen de huivering overwinnen.
Dan springt Kees op en pakt zijn fiets .
,,Allo jongens. Opstappen. 't Wordt anders ~iddag eer we o~
Bosberg zijn. Willy staat te wachten en zal met wete1:1 w~t hij
aan ons heeft. we moeten er ons maar met een smoesJe uitredden en hem vertellen, dat we bandenpech hebben gehad."
ze nemen afscheÎ..d van de boer en z'n vrouw met een: ,, Tot
vanavond."
De hartelijke mensen wensen hun een voorspoedige reis en kijken hen na, . tot ze tussen de bomen verdwenen zijn.

(Wordt vervo!gd}
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Omstreeks acht uur- in de morgen krijgt Oom Jan bericht, dat
er in 't winkeltje gebeld is. Een telefoontje uit Zutfen. ·
De winkelierster heeft kwasi-boos teruggesnauwd, dat ze er
geen jota van snapte en ook niet altijd voor iedereen kla~r kon
staan. De boodschap heeft ze toch wel goed in haar oren gek.noopt: de hele familie kan vandaag bij de patiënt in 't zieken-.
huis toegelaten worden:
Oom Jan springt op de fiets. Het heeft sterk gedauwd en de
morgenlucht is kil. Als hij langs . het bochtige fietspad rijdt,
dat naar de buurtsc~ap voert, waar de beide vrijbuiters hun
verblijf houden, slaan de natte elzet~kken hem in 't gezicht.
Niet ver van. een boerderij, verscholen in een dicht elzebosje,
hebben ze zich een keetje gebouwd. Ze leven daar geheel op
zichzelf en brengen niemand op directe wijze in gevaar, als ze
eens het slachtoffer van een overval werden.
De ruimte is half slaapvertrek, half werkplaats. Aan een van
de vier zijden is een opklapbed aan de wand bevestigd, dat, ,

De korenmijten bij de boerderij -/t Bosberg". Onder de middebte waa
de 3chuilplaat~.
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DRIE
DODEN
ET is twl:e uur in de nacht, wanneer het kamp
wordt opgeschrikt uit de slaap. Van diclitbij
klinken scherpe schoten. Als we buiten komen.
is het vuur in alle hevigheid ontbrand. Aanvankelijk
cknkai ~ aan een gevecht t ~ n een eigen patrouille,
die nog in het terrein zit en dt vijand, maar al gauw
komen we achter de waarheid. Er wordt een aan·
val ondernomen op de stelling aan de Oostzijde van
OllS lang~kt kamp.
De patrouille. die de vijand op korte afstand heeft
voorbij zien trekken kan geen vuur uitbrengen, daar
zil t:e.genover onze eigen troepen zit.
Met lichtsignalen weet zij de tegenover haar zitt~cle
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VIJF GEVANGENEN
OEWEL het grootste deel van de Republikeinse striidmacht bij de nadering van onze
troepen of naar nog onbezet gebied vlucht.
of de schoenen uittrekt en als eerzame tani op het
land gaat werken, wörden er toch ook "lll."e) vrij veel
~angerien gemaakt. Meestal zijn het de op hetudaad betrapten. die geen kans m.rer zagen om voor
de snel oprukkende Nederlandse troepen .te ontwii.ken.
Het zitn de pechvogels , voor wie de ,;oorlog" 0iet,
~ voor zovele van hun vriendj.es, afgelopen is met
de komst der Nederlanders.
In het huis van bewaring in Buitenzorg. waar de
gevangeoén van deze sector in ee1'3te instantie worden ondergebracht, krttg ik de gelegenheid om met
een aantal van hm te praten. Met behulp van een
tolk, die vloeiend Maleis en Soendanees en behoorlijk Japans sprak. heb ik met vijf van b.2n een ongedwongen gesprek kannen voeren.
In het buis van bewaring heerst de strengste discipline en orde. De krijgsgevangenen zijn in aparte
afdelingen ondergebracht. de gewone booscfoeneTS, als
rampokkers en kleine diefjes, in een andere- afdeling.
M"n begeleider, een boom van em KNil'.rkOl'pOBal,
bracht me bij een wilkkeurig TRI-soldaat. Soldaat
Ie klasse Soemardi bin Awan. staat op het naambordje van zijn cel. Als hij naar buiten komt blijkt
het een. bijna zielig. gemoedelijk manneke van 23
jaar te zijn. Hij is gepakt toen hij een bezoek bracht
aan zijn vader en moeder. Dat mocht niet van de TRI
en hij is dus eigenlijk een deserteur. Hij was ook nog
maar kort ln 't leger. drie. maanden e.o "oatuurUjk
gedwoogen". Een geweer had hij nog nooit aange•
raakt in zijn functie van kok ......
Op mijn vraag wat hij nu h~t liefst zou willen doen
als hij weer vrij was. komt het antwoord snel en
zonder aarzelen, in rad Soendanees: .,Terug naar de
Staatsspoorwegen t()(>an. daar was ik bilzenlt>9ger
en ik zou dat werk graag weer gaan doen. Ik werd
gedwongen...... wilde vluchten...... Soemardi is getrouwd en heeft geen kinderen. Als hij de waarheid
spreekt is hij inderdaad een slachtoffer van de TRIterreur.
Uit zijn ondoorgroodelijk gezicht spreekt angst noch
hoop, slechts berusting...... Ik zou niet graag een
oordeel vellèn over de2:e man.
In een aparte cel. met dubbel slot, is een Japanner
opgesloten. Door de tralies van zijn cel stel ik mijn
vragen en de antwoorden komen met gebogen hoofd
en schorre onaangenaam klinkende. stem. Hij is geen
militair deze Njigatta en pas in eind 1943 als "econoom" naar Indië ge.komen.
Ik herinner mij de verhalen over c1eu Japanse bur:
gerbestuurders van Indonesië. Het schip mrt de voor
dit d()(>l opgeleiden werd getorpedeerd e:o er kwamen
cûeuwe uit Japan, incapabel voor hun taak en daardoor mede de oorzaak v.a n de chaotische toestand
ill dit land. Voor de Republiek bttft hij ,.niets" gedaan. Niet in het leger geweest, niet aan het burgerbestuur gewerkt...... ,.Ook niet in de wapenfabriek
lti Socbboemi ~erktr' vraag ik.
KIJ kijkt even schichtig, maar antwoordt o ntkennend.

H

mensen van haar aanwezigheid op de hoogte te bren.gen en trekt daarna zo om, dat zij op de flank. van
de aanvallers komt.
Hie:r kan zij de vijand aanpakken. Terwijl een lichtbom de omgeving in een helder schijnsel zet, ratelen
de mitrailleurs en stens van twtt zijden ovtt de
sawah·s, waar de vijand, die tot vlak onder de srellingen is gekomen, de volle laag krijgt. Denderend
slaan de mortierbommen tussen hen in.
Het vuren houdt op. De be!ager is afgeslagen.
Dan, plotseling breekt aan de andere zijde van het
kamp de hel los. Ook hier komen de aanvallers, onder het uitstoten van alferlei onverstaanbare klanken,
opzetten. De wijze, waarop- cle aanval wordt ingezet,
duidt ongetwijfeld op de aanwezigheid van Jappen
of .Brits-Indiërs.
Snel rukt een versterking op naar het bedreigde punt,
Lang en hevig wordt er geschoten.
Dan, in het hevigst van het gevecht, komt hijgend
de sergeant-majoor aanrennen: .,Hospitaal-soldaten
naar voren! Snel, ..er is geen tijd te verliezen!"
Het ratelen en knetteren wordt minder, tot het ge•
hrtl verstomt.
In de verte ronkt een jeep en komt langzaam nader.
In het donker van de nacht brengen wij eerbiedig
onze groet. Driemaal rijdt hij zo deze tocht. van de
voorste stelling naar het geîmproviseerde hospitaaltje.
Dan staan we bij de levenloze licbitmen van drie van
onze kameraden.
Wij gaan naar buiten, de nacht in. Aan de Oostelijke
hemel gloort het daglicht. Een nieuwt> dag. Niet voor
ben!
Volgens de later binnenkomende berichten heeft de
vijand zware verliezen. Onder de dcxlen bevinden
zich enkele Japanners.
Op ons appèl missen we er drie. We zullen ben
nooit vergeten. Zij gaven het hoogste wat zij konden
geven; hwi jonge leven.

Toch gaf de Republiek hem te eten en hij ziet er
welvarend genoeg uit.
Ja. hij wil graag terug naar Japan, al is hij dan
Islamiet geworden en houdt hij zich ook trouw aan de
Mohammedaanse vasten, die op het ogenblik aan de
gang is, de Poeassa. Ah ik tenslotte vraag: .,Maar
waarom heb je j.i dan niet meteen gemeld. in 1945;
alle anderen zijn al weer in Japan terugT' komt er een
schorre keelklank, die de tolk vertaalt: ..Ik was
fout. ..... "
In de cel er vlak naast zit een andere Jap. Hij maakt
een stram saluut als ik voor de cel sta. Dat doen
trouwens alle gevangenen, ook de Indonesische; het
is de Japanse groet, die ze zonder uitzondering bren,
gen.
•
Sergeant Kosima Tamio van de "Keizerlijke Japanse
Landmacht" is pas in 1944 naar Indië gekomen.
Na de capitulatie van de Japanners nam hij dienst bij
de

Hij
een
zijn
ven

TRI.
is een volbloed Japanner, maar hij trouwde met

Soendanese vrouw en heeft drie kinderen. Naar
vaderland terug wU hij niet. ..Mijn ouders stier•
toen ik 9 ja.ar was en het is niet goed in Japan ... "
Hij voelt zich volkomen thuis in dit land en zal
wel een onoplosbaar probleem vormen voor onze
regering.
In etn ruime verzamelcel zitten negen Indonesische
gevangenen keurig op een rijtje gehurkt. Een kleine
jongen, kind nog, valt me op en ik vraag of hij
even naar buiten mag komen. Het joe.bie komt uit
de cel en ik zie eeb tenger lijfje en schuwe kinderogen, die omhoog kijken naar de grote korporaal
naast hem. Tien jaar oud is deze kleine "boosdoener",
die betrapt werd met een fles petroleum en een doos
lucifers in z'n hand. Ik vraag naar zijn ouders. Twtt
jaar geleden zijn zij gestorven aan een ziekte......
Sindsdien heeft hij met zijn broer samen gewoond in
een kleine kampong. Tot de TRI ltwam en hem de
petroleum .gaf. Zijn broer weet er alles van. Die zit
ook in de cel. De broer wordt gehaald. Het is een
boerenjongen, zoals er <lui.ze.oden op het ogenblik
met de duimen in de lucht langs de weg staan. Hij
bevestigt het verhaal. Ook hij werd gedwongen; moest
het huis van zijn buurman in brand steken en heeft
het gedaan ook. De opdracht kwam van de TRI.
,.\\reet je de rang van die opdrachtgevers?" Hij weet
het niet, kent de onderscheiding,stekenen niet ee:ns ......
Maar hij zou ze herkennen en wil ze graag gaan
aanwijzen. Zij hebben hem ongelukkig gemaakt en
zijn schuld van alles. Hij niet.. ....
Hij niet m al die anderen niet. die Soekaboemi en
T Ji.badak. Cheribon en talloze kampongs voor een
groot deel in de as legden, hebben schuld aan de
tactiek van vernietiging, aan moord en brandstich•
ting, aan terreur en vernieling. Het is niet mijn taak
om de waarheid van hwi woorden te. beoordde.n.
Gelukkig niet, want ik zou twijfelm bij k-der nialw
geval Zeker is • het. dat Uit deze vijf willekeurige
gevangenen geen verze~eest, geen vrijheidsideaal
naar voren komt. Het Oost~n. dat zwijgt?
O f spreken zij de waarheid en zijn zij slachtoffer van
de overheersing van enkelen?
Mogen orde en rust dit volk spoedig cle geiege11•
heid geven orn ~ bewijzen, dat velen van goeden
wille. zijn!

VOOR DE
BOVENSTE
PLANK?
"Gedenkboek 194{).-1945 van het
Amsterdams Lyceum"; uitgewrij
.,Doorgeven", Amsterdam.

In de jaren der Duitse dwingelandij wapperde ook van de toren van het schoolgebouw van
het Amsterdams Lyceum de hakenkruisvlag. Vele leerlingen en
:>Ud-leerlingen zullen het md ver•
:mtwaardiging en woede hebbeu
genen.
Doch die wapperende vlag kon
niet verandere:o w.at er in het
hart van velen hunner leefde. Ze
kon het alleen maar aanwakkeren.
Het is een droeve taak de doden
te herdenken. En zeker, wanneer dat aantal tot
bijna honderd (87) is geklommen. Het is ook een
ontroerende taak. Het kan ook een schone- taak
zijn. En dat was het .zeker voor het Amsterdams
Lyceum, dat onder zijn gevallen leerlingen en
oud-leerlingen er zovelen telde, die "lijf ende goed"
ten offer gaven voor onze vaderlandse zaak.
Van de 87 gevallenen stierven er 48 in de Duitse
martelkampen..alleen, omdat zij tot het gehate
Joodse ras behoorden. Enkelen vielen ten offer
aan bombardementen, een stierf in de Mei-dagen
van 1940, maar de overigen stonden in de rijen
van hen, die doelbewust de strijd tegen onder•
drukking en dWingelandij streden. Er vielen er
op belangrijke posten, anderen deelden bun lot,
omdat zij de herbergzaamheid en naastenliefde
ai.?t wilden verloochenen.
Het is goed de leerlingen van onze scholen te
wijzen op deze offers. Niet genoeg kan bun ingeprent worden, dat het goed is te leven en :w
nodig te sterven voor hoge en heilige idealen.
Dat heeft de Rector van het Amsterdams Lyceum,
Dr. C. P. Gunning, uitnemend verstaan. Daarom
is e.r een gedenk.steen in het Lyceum aangebracht,
daarom is dit boek geschreven.
Het boek geeft een korte levensbeschrijving met
foto van de· omgekomenen, zowel van de vier
omgekomen docenten als van de leerlinge.n en
oud-leerlingen. Onder de gevallen illegale wer•
kers zijn zeer bekmde, als Wally van Hall (oprichter van het NSF), Willem RoëIT, secretaris
van Prins Bernhard, Piet Roodenburgh, Emst
Klijzing. Jinka Boissevain en Leo Frijda.
Tenslotte wordt in een dertigtal bladzijden verateld van het verzet, waaraan tal van oudleerlingen hun krachten wijdden. Reeds in 1940
komt de eerste Engeland-vaarder behouden in
Groot-Brittannië aan. Verhaald wordt van het
fluiten van het Lyceum-lied in de straten, grenzend aan de gevaQgenis aan de Amstelveenseweg,
waar mede-leerlingen opgesloten zaten en welk
een morele steun :tulks voor ben betekende. In
een citaat uit: ..Terreur tegen terreur" wordt ver~
haald van een liquidatie. Buitengewoon treffend is
hetgeen wordt medegedeeld over het bezoek. dat
enkele leerlingen van de docent Dr. Heimans, die
naar Westerbork is gevoerd, hun oude Jeeraar in
het kamp weten te brengen, waarblj ze hem allerlei waardevoUe geneesmiddelen en materiaal voor
het kampziekenhuis brengen. Er is een verhaal
over "de weg naar Zwitserland", een beschrijving van het Phillpscommando in Vught, een
reportage van een oud-leerling, die als piloot In
de RAF vliegt, een ontmoeting van oud-leerlrngen
In een Japans kamp in Indië, belevenissen in het
illegale werk in Nederland en een gevoelvolle
herdenking van hen, die bij dat alles het leven
lieten.
Wij magen de lèërlingen van het Amsterdams
Lyceum gelukwensen met het bezit van dit her•
denltingsboek. Vinde het voorbeeld navolging.
De Jeugd hebben we nodig.
De jeugd moeten we vasthouden.
Zij moet de draagster worden van de idealen,
waarvoor zovelen het leven gaven.
Maar daartoe ;s- nodig, dat ze weet, wat in de
oorlogsjaren geschiedde.
Het prikkeldraad om on.ze scholen is verdwenen.
Maar er moeten nog vele prikkeldraadversperringen opgeruimd worden. opdat de Jeugd volop Jn
de gele.genheid kome kennis te nemen van de
vuzetsgeschiedenis.
AD.

errit Jan van de Boogerd was een metselaa:rsz~n. gebora'I in het dorpje Zwarte•
waal op het Zuid-Hollandse eiland Voorne.
Na zijn huwelijk vestigde hij zich als candidaat•
notaris te Brielle.
De mobilisatie van 1939 riep ook hem als Ie
luiténant der infanterie codec de wapenen. Zijn
legeronderdeel (2-3-ll R.L) werd gelegerd te AmeJ'Ollgen en de eerste "1Baanden werd het ingedeeld
bij de transporttroepen te Maarsbergen. Daarna
moest echter met de stellingbouw begonnen worden en de geest Îll de troep was :w goed, dat de
achterstand bij de troepen, die van het begin af
aan d.e stellingbouw waren gezet, geheel werd ingelopen. Dit was vooral te danken aan de zeer pret•
tige gee~ welke er tmcsen de officieren en de mindeTen van deze comp. bestocd. De commandant
en de overige luitenants werden echter alle overgeplaatst en alleen v. d. Boogerd bleef bij de troèp.
Er kwam een kapitein, een N.S.B.-er, die door de
jongens niet geaccepteerd werd. Er ging zelfs een
"verzoek" aan de Regimentscommandant om deze
overplaatsing ongedaan te maken, hetgeen echter
niets uithaalde. Het gevolg was echter, dat luit.
v. d. Boogerd in wezen de compagllies--commandant werd.
Zijn lange figuur maakte op het eerste gezicht
een wat slappe indruk, doch wie nader met hem
kennis maakte, moest deze opvatting spoedig her•
zien. Mei een kwinkslag en een mop wist hij alles
van zijn "jongens" gedaan te krijgen. Zijn sappige
uitdrukkingen - een :zeeman zou het hem niet verb!!tc.nl hebben - genoten een grote vermaardheid
in de compie. Ze wisten. dat ze in alles bij hem
een pleitbezorger vonden, die er met tegen op zag
om ook zijn meerderen behoorlijk de waarheid te
ze.ggen. Doch dan bleef dezelfde man, die zo onge=uten in de taal van het volle kon spreken,
sieeds correct, zich ervan be1J;'l.1St, dat hij op zijn
tcUen moest passen. En de onderofficieren, v.·aarmee bij wterst kameraadschappelijk omging, wisten welk eea w-ote plaats zijn gezin in zijn leven
innam. Hoe dikwijls sprak hij van zijn vrouw en
-dochter "Hanneke"' en later van de kleine ~
{de infanterist, zoals hij hem noemde). Zij wisten
ook, hoezeer zijn Godsvertrouwen zijn leven in
alle opzichten beheerste.
Op de morgen van de tiende Mei schoten de jongen van zijn comp. met hun mitrailleurs drie Duit•
se vliegtuigen neer. Luit. v. -d. Boogerd moest echter al spoedig met twee secties assisteren bij de
e-<.1acuatie van Elst (Utr.) in. het Grebbegebied,
een werk, dat voor zijn gevoelige nataur een 'Wal'e
kwelling was. Op de derde dag van de oorlog
echter werd de comp. ingnet voor een tegenaan•
val op de Grebbe. De compagnie werd geheel uit
elkaar ges'lagen. Toen bleek, welk een knap strateeg Luit. v. d. Booger.d was. Op de linkerflank
gelegen, had hij een groot gedeelte van de compie
bij zich weten te houden. En daarmee voerde hij
keurig-opge~tte aanvallen m verkenningen uit.
De kepitein was tom reeds uitgevallen, zodat bjj
thans ook werkelijk compagniescommandant was.
Bij de ontruiming van de Or-ebbe kreeg zijn compagnie, die TWare verliezen had geleden en prac•
tisch geen wapens meer bezat, van een kolonel
(ml!t heel zijn hebben en houen in een auto gezeten) de opdracht de lijn Veenendaal-Rhenen te
verkennen. En dit terwijl geheel verse regimenten
in de nacht terugtrokken. Van de Boogerd sprong
roet de revolver in de vuist o.p de treeplank van
de --auto en brulde: ,.Jk zal ,galln Kolonel, maar
voor elke jongen, die door dit stomme bevel zal
vallen, Me.l ik o verantwoordelijk op het eerste h~
beste moment, dzrt ik u zal treffen." Diep in de
nacht ging hij rapport uitbrengen OJ? he-t Hoofdkv.-artier te Amerongen. doch toen bleek...... dat
het Hoofdkwartier al vertrokken was. Tom brieste Luit. v. d. Boogerd aL5 een leeuw. Als laatste
(met slechts enkele uren voorsprong op de Duitsers) trok de compie uit Amerongen terug op de
Vesting Holland. Op weg naar Vreeswijk echter
ontdekte de Luit. ergens voor een gemeentehuis
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Wed: mm weelc rijen :zich nn .reeds twre jU:r ltm,g
de herdenkingsst.alcjes over onze gevallen vricruk11
op de.ze pagina aaneen. En U zalt wel begrij~.
dat er nog velen, zeer velen zijn, van wie wij U
iets verlclkn wi/Jen. Het zijn geen hcldendil::hten,
noch in de stijl, noch in de bedoeling. Ze r,ettellen
U van msnnen en m-ouwen, cüe, roen de vijllTld
voet voor voet ons land, ons leven en het uwen
van onze medeburgers binnendrong, opeens zo'n
ge.wc,ne .simpele iLJad i>an verweer daar tegenover stelden. En eenmaal begonnen, eenmaal de
'a•Bre nood gepeild, f"enmaal de vrijheid van het
verzet geproefd, moesten zij voort op die weg.
Toen kwam de dag, waarop zij uit onze rijen
gelicht werden door een genadeloze vijand. Zij
zij,i dt111rvan niet teruggekeerd in ons midden. Zij
zijn gebleven in de strijd.
Ontroert het U nog, iedere keer weer, die korte
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OOM GERT
GERRIT jAN VAN DE BOOGER.D
geboren 28 Aug. 1908 te Zwartewaal.
gefusilleerd 28 Aug. 1914 te Utrecht.
p Dinsdag 22 Augustus I94i werdeo op het
fort Rhynauwen bij Utrecbt drie Nederlanders door de Duitsers ter dood gebracht. Het
waren drie van de mannen, die door het verraad
van Willy Markus bij de overvallen in de Ach•erhoek op 20 April 19ii werden gearresteerd. Elf
van hun medestrijders waren reeds op de 6e Juni,
de dag der in~ie, in de àu.illen bij Bloemendaal
om het leven gebracht. Deze drie echter, Luitenant
G. J. v. d. Boogerd uit Den Briel, A. F. Slot, smid
te Lichtenvoorde en Martinus Leliveld, timmerman te Lichtenvoorde, moesten zich verantwoorden voor het Kriegswehrmachtsgcrkllt te Utreçht
en werden juist op de verjaaro.ag van Oom Gert
(v. d. Boogerd) ter dood gebracht.
Op Vrijdag 25 Juli van dit jaar werd op de plaats,
waar zij vielen een eenvoudig gecknkteken opgericht, waarop hun namen vermeld staan. Hierbij
geven wij de levensloop van Luitenant v. d. Boogerd weer. Van de beide anderen, en de overige
slachtoffers uit de Achterhoek hopen wij binnenkort een herdenking te plaa~.o.
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de auto van de Kolonel. Met een grimmig gezicht
stapte hij het Stadhuis binnen en daar weerde hij
zich een uur lang, dat de stukken eraf vlogen. De
Kolonel wist tenslotte niet beter te doen. dan v. d.
Boogerd te vertellen, dat hij hem voor de prompte
uitvoering van de ~ i j k e opdracht
zou voordragen voor een ...... lintje. Daarmee was
bij echter aan het verkeerde adres, want v. d.
Boogerd haat~ alle mterlijk vertoon: wilde slechts
i11. eenvoudigheid zijn plicht doen.
ln die dagen vooral groeide bij hem het besef. dat
de eenvoudige soldaat straks van meer betekenis
zou worden, dan de meeste der hogereJ:i. Het waren meest eenvoudige boerenjongens uit de Achterhoek en Twente, welke hij onder zijn bevelen
had en tot een van zijn onderofficieren ;ieide hij
in die dagen: .,Het z.ijn straks de mensen met
karakter, die het .zullen doen. Een soldaat groeit
uit tot officier e,n de officier valt terug tot min·
der dan een soldaal''
Toen de capitulatie bekend werd sprak bij zijn
mannen toe e11 vertelde hun, dat de oorlog niet
uit was, doch nu in vele opzichten eerst recht zou
beginnen.
Het najaar van 1940 bracht, mede door de activiteit van een van zijn onderofficieren, een elftal
van deze onder?fficieren bijeen in Enschede. Daar

WAAROM ?
geschiedenis van een man, die leefde als ieder
ander, in een gezin in zijn werk die ook zijn
vreugden h;,d en zijn zorgen, die ook zijn verwachtingen had van dit Ie,,en, zijn dromen over wilt zou
komen en die door God afgelost werd van zijn
post?
Lc2M gij ze goed die ,Jn Memoriam" pa(Jina's?
Al.s gij de vijand erin leest en hem .zo- meent k.
leren haten, dan leest ge verkeerd. Al.s ge ik held
erin leest en zo meent te leren vereren, dan leest
ge verkeerd. Als ge de tragiek erin leest van het
onvem1ijdelijke, waardoor zoveel idealen de bodem
ingeslagen werden, en daaruit medelijden leert, dan
leest 9e verkeerd.
Men moet :::e leiien als een testament. Het ging

besloot men de band met de troep te handhaven
en te versterken om zodra dit mogelijk was tot
verzet te komen. Elke gelegenheid grijp Oom ~rt,
die vanzelfsprekend de leider van de groep zal
blijven, dan aan om naar Twente en de Achterhoek te trekken. Als in Mei 1943 de militairen
zich moeten melden komen Oom Gert, Anne en
Dikke Karel in Zeist bijeen en besluiten de jongens te adviseren om zich niet te melden maar
onder te duiken.
Op 21 Juni van dat jaar is ook de beurt aan Oom
Gert om zelf te duiken en vam:dfs.prekeud trekt
hij dan naar de Achttthoek, waar hU in Borculo,
temidden van zijn jongens een schuilplaats vindl
Vooral door AnDe en Dikke Karel komt hij daar
met allerlei verutsorganisaties in aanralctng. Hij
ontwerpt militaire plannen, geeft zijn jongens opdracht wapeos te verzameJen, vindt een contact
met Engeland, waa~eri spionnage-foto's gaan,
weet een vervalser aan zijn groep te verbinden
en krijgt later ook contact met de vervalsingscentrale van Chef in Den Haag. Zijn grote ideaal is
echter een goed-gewapend verzetsleger op de been
te brwgen. dat, zodra mogelijk, actief zal irunnen
optreden. Daartoe neemt hij contact op met O.O.,
LO en KP. Jan uit Winterswijk vervaarcfigt In
zijn opdracht op een .machinefabriek te Winterswijk een apparaat, waarmede tre-inen tot onts~
ring kunnen worden gebracht.
Dan komt de verrader Willy Markus zich in zijn
groep indringen. Hij weet het vertrouwen te winnen, de informaties over hem zijn prima en hetgeen
bij v.~et aan te bieden uiterst bruikbaar. Hij weet
zelfs een weg om Oom Gert voor besprekingen
naar Engeland te krijgm en ook wapens zullen er
voldoende komen om bet leger van 800 man, dat
Oom Gen zich voorstelt te kunnen vormen, te
bewapenen.
In Februari 1944 trekt ook de vrouw van Oom
Gert met de kinderen uit Brie-lle weg, omdat de
SD herhaaldclijk naar v. d. Boogerd informeert bij
de N.S.B.-burgemeesttt.
Eind 1943 is het contact met de groepen van
Anne en Dikke Karel in Ensc.hede wat losser
geworden, omdat ck groep van Anne gezocht
wordt.
Als WiUy zich in de eerste maanden van 19+4
bij de groep van Oom Gert voegt, besluiten Oom
Gert, Dick en Willy nauwer contact te zoelcen
met de KP van Zwarte Kees. Dit cootact kwam
tot stand doOC" ,.klein Jantje" uit Eibergen, die
met Zwarte Kees had samen~werkt voor de
overval op het .distributiek.antoor aldaar, en ook
relaties had met Oom Gert. De eerste kerJtJisma•
king geschiedde ,,met de revolver in de vuist''.
Deze kennismak1og beviel ·echter zo goed, dat men
elkaar al spoedig gebttl vertrouwde. De KP van
Zwarte Kees werd ingeschakeld voor het halen
van de W<ipens, -V.'<!llce Willy zou leveren (zie
daar'IIOOr ons lopend vervolgverhaal "Verraad
loert langs de weg").
·
Ook ftOom GerC werd het slachtofkr van dit
verraad. Hij werd in Zutphen gearresteerd, eerst
naar Avegoor, daarna naar Arnhem en Vught en
tenslotte voor de berechting naar de Strafgevangenis te Utrecht ovn-gebracht. Op zijn Jfie verjaardag schot.ea de moffen hem op Fort Rhynaowen, met twee van 'Zijn çenietsmakm-s neer.
Daarmede ontviel ons Nederlandse leger een officier, zoals er helaas te weinig gevondSt werden
in ons leger. Hij kende zijn plicht, ook toen plichtsvervulling betekende, dat het eigen leven groot
gevaar :zou .lope.ti. Hij deed zijri eed .aan Koningin
en Vaderland gestand. Hij leefde en stierf echter
niet alleen als goed vaderlander, maar bovmal ah
goed Christen. De jongens van zijn compie en de
makkers uit het verzet, welke bij zich vooral in de
Achterhoek maakte, blijven in hem bet voorbeeld
zien van een goed officier, een voorbeeldig vaderlander en oprecht Christen. Zij wistrn hoe hij
gehecht was aan ,•rouw en kinderen, maar ook,
dat hij de ...ei-vulling Vélll :zijn plicht ste.lde boven
het zoeken van eigen geluk.
Ad.

hen immecs ergens om? Zij hebben de orijhcid
hoger geacht dan hun leven. Als 't moest, liever vrij
in ck gevange<nis, dan slaaf erbniten; liever vrij
voor de geweerlopen van de vijand, dan dienstbat:rr aan zijn voorschriften en ickofogie..
Zo lieten zij een erfenis na, een erfenis met con•
dities. Zij vielrn voor de vrijheid r,nn hd land, dat
hun lief was. Zij hebben het ons (het N.ederlan~
volk) overgedragen. En de conditie is, dat wij die
vrijheid tot elke prijs .zullen verdedigen. Als het
erom gaat, u.aar die urijhdd haar /andament beeft
en welke de ~i,a ervan is, hoe zij besteed wordt,
dan gaan wij langs vele lijricn uiteen. Maar het
is juist, om dit m og e I ij Ic te maken, dat zij gevallen zijn.
leda- .,l n memoriam" i s ~ herdenking en een opdrBcht t.egelijk. Het verbindt verl~m en ,toe-loomst.
Ww ze ze- niet Jc.e_.;t, 7~st ze niet goed.
RED.
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G•boren:
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VICTOR

S . M!nco
A. Minco-V,11,koop.

Giro nr. 477623

6 Sept. 1917.
Nw. Loosdrecht D 299

MBDBDBLING.
la antwoord op diverse gt)tdde \.'ragtn dclt.a wc !D.ede.. dat
b'-l kan voorkomen. dat on:c rubrlrk. we.l eeos een week ver-ztt woedt. De u-dactie van •. D, Zwervtr'' .,zwemt'" fa een
ovt:rvlocd van coplc, Om de achtus,and hiervan niet te zeer
te laten oplopen, z11n. we overct-ng,kom~n. dat ons boelcfc zo
o.u en dan eens een wc:ekJc ops<:huth.

.:1

CD

hebben dt: e.er. U. mede namens wedec"
::,jdse ouden. kennis te gevtn van buo
voorgenumen huwelijk. woarvan dt voltrtkkin_g zal plaats hebben op Dinsdag.
16 September a.s. te Zterlkzce.
·s-Graveahage. 1 Stp<tatbtr 19-17.
De10'lan"ttaat 67.
Cromvhetplein 61.

Wilt U incasaokosten be-

Gireert

abounemeotsgeld
het 4, e kwartaal

Uw
voor
dao

he4en ! Giro 109588

GERRIT DE JONG (Langt Gerrit)
Augusrus 1!>17
Nieuw Beerta no. A 67.
E. de Jong-Jager
Jelly
Lteuwatden, Hu1zum.
2e Parkstraat 3.
G. de Jong
J. d~ Jong-Wintveen
W. G. de Jong
G. de Jong-Kolk
G. 1'b. de Jong
S. de Jong-v. d. Mtulea
Marittle

•

BiJ ons vertre:k naar Caoeid.a roepen wij
a1 ont-t familie. v,iendcn e.n k~noisstn
e.t:n hartelijk vaarwel tot.
J. Doelman
M. Ootlmaa-Vc>skuilen.
Alphen a. d. Rijn, 8 Sept. 1!>17.

DIVERSEN
Wie wil oud-LO-er helpen aan
klein handelsbedrag? Gevraagd
wordt f 250.-. Genegen met
rente af te lossen. Brieven onder
no. 365 aan het Bur. v. _d. Blad.

Jongelui (beiden oud-illegaal), die
graag willen trouwen, zoeken
woongelegenheid.
Onverschillig·
welke rang of stand, of tegen
welke datum, of waar ook in
Gron., Fries!., Drente, Overijssel
of Gelderl.
Br. onder no. 373 Bur. v. d. blad.

Luik's
Transport
het best

TE KOOP: Zuivere Bijen-raak
honing. Ook kleine bestellingen.
·Tevens hoogste bod gevraagd per
50 of 100 pond. Postzegel voor
antwoord,
L.
Oldenbeuvlog,
.. Boschlust", Borger. (Dr.).

uDe Stem der Lage Landen"
Het herdenklngsboek over bet concentratiekamp Dachau is thans
verschenen. Indien U f 2.80 1,tort op Postrekg. 30414 van de fa.
A. Losekoot & Zoon te Amsterdam. wordt het U p.o. toegezonden.

..a..
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WIE KAN
INUCIITINGEN VERSCEAFFEN '1
855 Wie kan inlichtingen verschaffen over het gedrag tijdens de be•
zetting, de illegale activiteit en de arrestatie van: Sjoerd Scharroo,
destijds adjudant van Overste Feenstra, gewestelijk commandant
der Marechaussee te Arnhem.
856 Wie kan inlichtingen verschaffen over het lot en de verblijfplaats
van Sella Schrijvers, oud pl.m. 5 jaar, door de LO verzorgd en
opgenomen in R.K. gezin, vermoedelijk in Friesland. Wij menen
de verblijfplaats van haar broertje gevonden te hebben en zouden
beide kinderen graag weer bij elkaar brengen. Ook hij wordt
verzorgd in R.K. gezin.
Inlichtingen te zenden aan Ds. F. Roosjen, Blitterswijk, post
Meerlo (L.).
857 Albert Schimmel, geboren 26 Mei 1924 te
Velp; wonende Koningstraat 2 te Velp,
gem. Rheden. 18 Aug. 1944 gearresteerd
door de Landwacht te Velp. Overgebracht
naar het Arbeidsbureau te Arnhem. Achtereenvolgens verbleef hij in de Koepel te
Arnhem en Avegoor; op 9 September 1944
op transport gesteld naar Duitsland. Begin
December nog in Neuengamme gezien.
Nadien van het Rode Kruis bericht gehad,
dat hij 5 Maart 1945 in Bergen Belsen is
overleden. Ztjn kampnummer is niet bekend.
Zij, die bijzonderheden over zijn dood weten. worden dringend verzocht dit mede
te delen aan de Heer A. Schimmel. Koningstraat 2.
Velp, gem. Rheden.
•
858 Barend Wolder, gearr. 11 Mrt. 1944, gebracht naar het Huis van
Bewaring aan de Weteringschans, vandaar naar Westerbork,
daarna naar Auschwitz, 18 Jan. 1945 nog jn leven gezien. Op die
datum op transport gesteld naar Breslau. Nadien niets meer van
hem vernomen.
Sign.: Groot lidteken op de pols, grijs haar, blauwgrijze ogen, 60
jaar oud. Kampnummer 195402.
Inlichtingen te zenden aan: M. Wolder
Van Luynen, Waldecklaan 23, Busswn.
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Op 23 Aug. J,(. on tvlngtn wij de
droevige tijding, dat op 13 Aug.
1.917 op Java in de ouderdom van
29 Jaar is guneuveld. onze lieve
man en vader. :ooo, broer eri oom

Luik's Transportonderneming
Zaandijk
Telefoon 8\994

spu eo ?

'Bim, bam, beieren
De koster lust geen eieren.
Wat lust hij dan?
Koeken uit de pan
Maar .. . van
HONIG'S BAKMEEL
dan!

JOOP GOOSENS

ZUID
WEST

btieren---

OlNY TIMMERMAN

naar

OOST

/l \

~art',/

V,cloofd:
ALMA A. J. GEMME.L
(Alma, LO. Amsterdam)
en
C. O. H. 'EIJGENBE.RGER
Paramaribo. Kooingian_edag 1947.

Uan NOORD

naar

~im

V. Ph. V,rmetr
H. C. Verme«-Vë,kuil.
Oen Haag. 31 Aug. 19H.
L. v. Meerdervoort 312.

• WIE HELPT?

V.an

*

Met dank aan God gevea wij U kennis
van de geboorte van een docbttt, dte
wij aoemdea
MATHILDA GERDINA HBNDRIKA

BBLBVBNISSEN MBT DB COMP. ;. (H. D,).
Totn ia S•pt. 19-15 het W,aschotcr M G. weed opgeheven
kwam de comp. gedurende O,t. tu b..-!chikldng van het prov,
M , G. Ec werd ech,er'nltt vtel dlellot gedaan. Op 22 Oei.
vertrok een wacbtptloton naar Hare..n om daar tot 12 Nov. tt ·
bh1vct1 . Tevens gi.n9en er 2 sc.:tle's naar het voormalige arbcid:,dic.nJtkamp tt Geeuwenbrug om daaic 10 dagen te: zwoegen oria
h~t kamp schoon en btwoonbaar tt maktn en op 1 Nov. vtc.bui.sde de gebtlt comp. daar heen. Thsn~. nu we dit schrijvffl,
zijn we ons te bt.wu.st va:o geworden, dat de Winschotertijd dt
gc:z.clligttt. mailr tevens ook de- nuthgste periode van ons com•
pagnttsM.sllan Is ge"'-'tUt,
Htt karop Geeuwenbrug. dat door de Sc.rgt. MaJoo.r Straatman
gedoopt werd met de: naam •. Kartl Doormanka.mp" Wttd met
9~engde gevoelens ontvangen. At, vc:rbhjfp1aacs voor éta <0mp.
w~s htt schine.n nd, al bttwiJfeJden velen of. het er mtt de wtnter wtl droog C.d warm tt boudt.n \\·a.s. Otfc11terreidto ltt dt
on:niddelhske omgeving WiHtn prima ~ main vooc ontspanning
wat er absoluut nitts en dar mou een sold:1at toch ook hebben.
Het dichmb,j=ijnde dorp was nog alujd e~n klela uurtje lop•n
en geen wonde.r. dat tr al spot-dig een soort "Bo$jt:icnwsl!n"
rondlt~pen. lc1nge baarden en hartn. want de dichtstbij :ijnde kapper woonde al n·tn vtr e-n watu'ltcr de dit-n.st af9t:lopeo was,
dan was het alweu te: laat om daar nog vóór het slulten tie:
kunnen djn. Voor :ovt:.c de dltnst dat toe:liet, rukte er nu en
dan een auto met kappersklanten uit.
Het was duldelijk. dat we ons«I! moesten buighouden wlld<n
w-,. in dit oord niet ga.Jn venac.htrijnt.n. De Comdt. :ag dit ook
wel in e.o ge:z-amenlijk bupraken we. wat er alzo gtdaan kon
worden . En d~t was niet mi!, Mtt 3 onderwi,:ers van naburige
tcbolto werd overcengckomto . dat itdert weck iusen gegeven
zoudea worden in de avonduren. Engels. N•derlands. AocdrJjksku.nde en Gucbiedenis s<onder, op bet pfogramcna.. Een
Kampkr•nt werd 9uticht.. waarvan reeds nog de eerste week
het e:enre nuinmt:r veucheen. Dt:t werd geheel door de jon•
ge..os guchrtvtn, gc.stei1c;:i!d en uitgedeeld. Een prijsvraag we.cd
uJtgescbf<ven vooc t.t'n Comp. lied en te,•tns ttn voor het vind.en va.n goede namen. dit de veuchillcndc wegen moe,tt:.o ht:b•
ben in het bara.kkendotp. Een bontt avond zou het kamp op
17 Nov. olficiecl openen. Hitrvoo.t werd druk ge:repetttcd om
de ovond rocb vooral een ,ucces tt laten worden. En het werd
ee:.n su~CC5. Wij herinneren ons de:t avond ali de bc.ste.. dit de
cotl\p, he.efr gekend. Geheel met eigen krachten e:en goed. pro .....
g.ramma. Daverend was het succes dat Kees te.o Hove bad. Op
enthousiaste: w~:t stond hij tt declameren en spcong op toen hij
xcl: .. En de a.ude splijt zich in koninkrijk.en ...... " Toen bij we:ct
neer kwam zakte bij door het tonetl. En uit êle ge:sple.tt-n aa.rde,
!tl dir geval het ton ..!, dtcl•mterde bij ru,tig door. Wat een
tegenwoordigheid van geut. en wat tt:.n dave.rend gejubel fn
de zaal. Ook btt lied:
h ~o heerlijk en zo Hjo ... door téa
orutr samengesteld. ging er in als koelt. Ttt bt.rlnnt.ring aan
die avond zullen wij dat ht:d In een aparte rubriek plaatsen.
Het 11 nog stee-ds actueel!
K.mpvuucavondcn werden vastgesteld en zoudeo ttas per veer•
tlt.n dage.n plaats vinden. De tu:ste w•s 23 Nov. Zo'n avond
kan ook gczdllg tijn. Er IS dan m het geh,tl geen programma
opgesteld, maar een ieder draagt er btt zijne toe bij de avond
t~ doen sJage.n. Er wordt dan gcdeclamttrd, 9e.-zoo9en en kortt
,cbet!'lt.n opgevoc:cd of een mop verteld. Zo'n k•mpvuuravood
dient in de open lucht gehouden tt worden. maar in de wU\cec
ia dat niet verkieslijk. Dt çantint was dan dt aaoge:weu:o
plaats. 'vaa •prokktlhout was een pyramldt In elkaar gezet,
waacoVer rood doorschijnend doek lag. Hit.ronder bcanddt een
etectrisc:he lamp, '!aatdoor htt idee "kampvuur" verkregen
weed, Om ons 009 meer in de sFtet tt krijgen zaten we er
allen op de grond omheen. omslagen mtt ten deken. Ik schr-ijf
dit e:xpces wat uitvoer,gtr. mi!l,chitn dat andere corop, deze
ad;ee ovtt kunntn nemen.
.,
Ziehier dus allemaal dthgen, die de manschappen mout~n bt:i9
boude.n. Toen bovendien retds op 8 Nov. - dus pas na een ver•
blij( van êto wt•k dt geSelt comp. een f•tstavoad wt.rd aan•
gobodea dc>o, de plaatsth/k• tooetlve,ea,g,ng in hotel Blok •••
de Dfeverbrug. waardoor dus contatt mtt de burge.rbevo)klng
wud vecktt.gen. meenden we. dat het verblijf wel zou mtevallen.
Hoe alle, echt« ander, lltp. vtrtrllcn we een volgeade maal

MICHIEL

zoon van

Secr. f. WIELINGA, Taco Mesdagstr . 8 , Groningen
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PERIOOIHEN EN
HANOELSORUIWERI
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No.38
JeJAARGANG

Weekblad
der LO-LKP-Stichting
LANDELIJK~ ORGANISATIE VOOR HULP

LANDELIJKE KNOKPLOEGEN
LoHe n11mme n 20 c:eat

DE DUITSER
EEN PROBLEEM 1
IJ zijn een land, een volk in nood, in grote
nood 7,Plf!:, Pn WP hPhht>n de handen vol
om althans enigermate, zowel geestelijk als
rnaterieel, het hoofd boven water te houden. Doch
er ~staat zoiets als eenvoudige menselijkheid, mensenliefde en christenplicht, die er ons toe brengen,
een zekere domme kortzichtigheid van ons af te
zetten en verder te zien, dan ons eigen kleine landje
groot is. Kunnen wij het niet zover brengen, kunnen wij niet internationaal denken en :zien, dan :zijn
we aftands en uit de tijd en volkomen ongeschikt
als maatschappelijke kracht in eigen land. Was
het niet één onzer grootste fouten, dat wij vóór
19-10 te weinig internationaal dachten en zagen?
En wat waren de gevolgen van ons koppig isolationisme op verschillend gebied? Maar al :zouden we
vandaag de dag niet verder willen kijken dan onze
eigen grenzen, we zouden daartoe wel gedwonilen
worden!
Zo ligt daar juist aan de andere zijde van onze
Oostgrens het probleem Duitsland en de problematil?k van de Duitser. Daar is ook een volk in nood,
en wat voor een n20d l Dat is niet zo verbazend
moeilijk te illustrereif voor de Nederlander, die pas
in Mei 1945 werd bevrijd. Sinds lange tljd heerst
er n.l. in Duitsland dezelfde toestand, als in Nederland tijdens de hongerwinter, echter met dit verschil,
da t wij leefden in de hoop der bevrijding, terwijl
de Duitser thans geen enkel perspectief heeft, behalve een grauwe uitzichtloosheid en onzekerheid!
Er zou een trieste lijst van nameloos leed en ellende
zijn op te stellen. Volgepropte krot-, kelder- en
buokerbehuizingen, en volgens de schattingen van
de wederopbouw wisselt de tijd, nodig voor het
,,puinruimen", tussen 18 en 25 jaar. Hoevelen der
tegenwoordige generatie zullen dus nog in een normale woning komen te leven? Zo goed als geen!
Een ander voorbeeld: In Hamburg kwamen in Febr.
1947 pl.m. 1700 roofovervallen voor en per dag
verhongerden 27 mensen of vroren dood. En zo kan
men doorgaan.
Wij begrijpen, wat de Duitse mens lijdt!
Maar wij begrijpen niet, dat de Duitser het jonge
verleden ' Uit de jaren 1940-19-15 zo volkomen kon
vergelen. En daarom doet hij ons weer een keer
te meer onsympathiek aan en misschien is dat wel
mede de reden, dat velen de Duitser nu nog haten.
Doch haat is altijd een verkeerde instelling ten opzichte van zijn medemens. Ik geef toe, dat haat .nog
altijd beter is dan lauwe onverschilligheid, maar als
men wil haten, zoals in dit geval, dan hate men
' niet de Duitser maar zijn geest. Na ruim twee jaren
bevrijding echter moeten wij toch eindelijk wel in
staat worden geacht, over de Duitser te kunnen
praten en denken zonder al te emotioneel te worden.
Doch grijpt iemand daarbij eens vertwijfeld of verstoord naar zijn hoofd, hij doet 't stellig niet ten
onrechte!
De Duitlle:r bezit karaktertrekken, die z;eer sterk met
elkaar in tegenspraak zijn: enerzijds het militair vertoon, de strenge systematiek. het stijve, mechanische,
waarbij komt, zijn ijver en vlJjt, anderzijds het sterke
gevoelsleven, de vele kunstuitingen, de idealistische
wijsbegeerte, die hem juist tot dr ager van de meest
menselijke vermogens moesten maken.
Maar de grote tragiek van de Duitse mens is, dat hij
zelf voor deze innerlijke tegenstrijdigheid geen begrip
heeft. Daarom is het aan geen enkele Duitse beweging ooit gelukt de Duitser een ideaalbeeld van zichzelf en zijn gemeenschap te geven.
Alleen de zielszieke Hitler ~ het gelukt dit ideaalbeeld te geven, o.i. de Uebermensch van N ietzsche,
toegepast op het volk. En Hitlers métt:ht werd grenzenloosl
"Leven in grote stijl, zonder je te laten remmen door
moraal of godsdienst, dat is de taak van een held
en van een volk van helden··. Dat was Hitler. En
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door moraal of godsdienst hebben de Duitsers zich
inderdaad niet laten remmen, maar wel door wat
anders, door strikte gehoorzaamheid zonder te vragen,
door dwaze beheersing en onverbiddelijke discipline
tot de dood, die hem iets overmatig mannelijks en
Icrachtigs gaven, maar tegelijk iets doms, iets star~
en agressiefs. De grootste rem voor de Duitser is
wel gewee.st de geweldige betekenis, die de militaire
orde daar sinds eeuwen gehad heeft. De agressieve
kracht van de weermacht, die Duitsland moest beschermen tegen invallen, werd doel. De militaire macht
werd de uitdrukking van de Duitse geest en staat.
Het Duitse volk was een militairistische natie van
het zuiverste gehalte en een militairistisch volk leeft
steeds in afwachting van een oorlog en het vindt
daarin zijn eigenlijke :zin en verbondenheid.
De vrije en zelfstandig oordelende persoonlijkheid, de
vrije ontwikkeling van de rede, de waarde en de
waardigheid van de mens. het ging alles over boord
terwi!Je van het "leven in grote stijl"!
Zo was het Duitse volk en...... zou het zo nog
zijn?
Reeds in 1914 had Duitsland tegenover de Idealen
van d.? ge<1llieerden: n.l. democratie en persoonlijke
vrijheid, mets anders te plaatsen dan zelfhandhaving
en een plaats in de zon. Zelfhandhaving! Want de
Duitser heeft slechts een zwak ontwikkeld gevoel
voor persoonlijkheid, om niet te zeggen, dat hij helemaal geen persoonlijkheid heeft, maar alleen een
soort zucht naar zelfstandigheid ter handhaving van
een groep ,_ en waarmee van zichzelf - tegenover
de buitenwereld. Hieruit kwam juist zijn onmetelijke
haat tijdens de oorlog tegen de buitenlanders voort.
Zijn aaneensluiting wil niet anders zijn dan een bundeling van individuën, die ieder voor zich te zwak
zijn, omdat zij geen persoonlijkheid hebben of zijn.
Wordt echter deze eenheid of bundeling verbroken,
zoals bij de onvoorwaardelijke capitulatie in 1945,
dan voelen zij zich plotseling onmachtig, maar dat uiet
alleen; wat erger is: dan gaan zij zich beschouwen
als "de lijdende kne,cht des Heren·' of "het uitverkoren volk", zoals het Israëlitische. En deze gemoedsgesteldheid heeft onpeilbare gevolgen. Uit dit
gevoel van onmacht en dit op deu duur weer bezeten
raken door een missie-gevoel, groeit onvermijdelijk een
nieuw nationalisme en wat voor een nationalisme zal
dit weer zijn? Dat is de beklemmende vraag! Die houding van "lijdende knecht des Heren" komt men zdfs
bij de meest lugubere misdadigers onder de nazi's
tegen.
In het Justitie-paleis te Neurenberg is onlangs een
proces gevoerd tegen de nazi-doktoren. De meest
afschuwwekkende misdaden zijn daar uiteengerafeld,
dagen, weken achtereen. Zelfs doktoren-deskundigen
en -getuigen huiverden en werden koud! Maar de
beschuldigden? Zij vonden hun houding heel gewoon.
Zij probeerden :zich tijdens dat grimmige gruwelproces zowaar nog de houding te geven van een
martelaar, die ten onrechte door de nlet-begriîpende
menigte wordt aangeklaagd en veroordeeld. Dat zijn
de "pur-sang" nazi's: grote, koudbloedige misdadigers,
schuil gaande in een klein, nietig, voorheen brallend
en geuniformeerd mensje, dat geen over_tuiging heef_t.
geen echte idealen. kent en tot de krum geladen ~s
van rancunes en ongebreidelde haat tegen leder, die
maar voor een gedeelte bezit, wat hij zelf nooit heeft
en nooit hebben zal: persoonlijkheid. En van enig
schuldbewustzijn of van enig besef van mede-verantwoordelijkheid voor de bestialiteiten, die gepleegd
zijn, gttn spoor, behalve misschien bij hen, die zelf
slachtoffer van het Hitterisme wa ren.
In dit sinistere tuchthuis van de plicht, in dit land
zonder ziel, schijnt men zich "!leen maar bezig te
houden met gebreklijden en zichzelf vrijpleiten van
schuld. Niemand is nationaal-socialistisch geweest en
allemaal hebben ze in een concentratiekamp gezeten.
Men speelt de berooide, de misdeelde, de veronge-

lijkte, de verdrukte en men durft zelfs de hulp van
de geallieerden te "eisen·· met eeo beroep op de conventie van Genève! Maakt Nederland aanspraak op
grenscorrecties, dan schreeuwen zij arrogant over
plundering en "olie-imperialisme in het klein". En
intussen likken zij de hielen der groten en trappen
naar de kleinen en groeit hun aanmatigende ontevredenheid eo brutaliteit met de dag. Maar waar zlj
niet over schreeuwen, dat js over de ondergrondse
nazi-activiteit in hun land, die een niet geringe
vang aanneemt en een werkelijke bedreiging vormt.
Naarmate de geallieerde bezetting zwakker wordt,
spint zij haar net steeds verder en hechter uit. V/ie
.inders zou verwac;hten \·an dit volk, dat met .,aziideeën is doordrenkt en zijn nederlaag niet kan verkroppen, is naïef. Men hoeft zich daarov<?r niet te
verbazen, men zij er echter wel door gewaarschuwd!
De programma's van deze ondergrondse nazi-bi!wegingen zijn maar wat aantrekkelijk voor een volkomen
ont!>poord mens als de Duitser. Sommige schijnen een
woordelijke copie te zijn van het programma der
partij, andere vormen een lichte variant daarop. Het
programma b.v. van de "SS Deutsche Freiheits- und
Friedensbeweguog··, die in haar leiding vroegere generaals en kolonels telde en die men verleden ja.Jr
op het spoor kwam. bestond uit de volgende punten:

om-

terugverwerven van alle aan Duitsland ontnomen gebieden en bezittingen als mijnen,
fabrieken, e.d.;
genadeloze vernietiging van veri;aders In de
voormalige Wehrmacht en Luftwaffe, die verantwoordelJjk zijn voor de nederlaag van
Duitsland;
verrichten van sabotage-daden tegen de bezettende maèht;
omverwerpen van het bestuur der burgerlijke
autoriteiten;
propaganda tot het Duitse volk door middel
van geheime radio-zenders.
Geruchten, dat de complotten beperkt zouden blijven
tot plaatselijke cellenvorming, lijken mij niet erg
aannemelijk, evenmin als de fantastische verhalen
over een nazi-oorlog tegen de volksgezondheid, waarmee echter niet gezegd wil zijn, dat de nazi's niet
zouden denken over een bacteriologische oorlog b.v.
om epidemieën als diphterie en typhus en veeziekten
te doen uitbreken.
Wat overigens geen gerucht is. is, dat nog steeds
vele Duitsers met vervalste paspoorten via Zweden
en Italië naar Zuid-Amerika uitwijken, dat een groot
deel van het economisch potentieel van de nazîs
in het buitenland nog steeds niet aan de geaJlieerden
is uitgeleverd, dat Argentinië definitief heeft geweigerd deze activa aan de geallieerde landen over te
dragen en dat de fanatici onder deze uitgewekenen
en uitwljkenden stellig niet in "otium cum dignltate"
z;ullen gaan rusten!
Men kan ov<?r dit alles slechts het hoofd schudden.
Hier wilde men een volk, dat op hd yebb.i der
vrijheid noo1t mondig is geweest, zin voor vrijheid
bijbrengen, maar men deed het te vlug en te over-·
haast, met het noodlottig gevolg, dat dlt volk de
vrijheid geestelijk niet verwerken kon en dat de democratische opvoeding het tot heden zelfs nog niet tot
een houdbaar vernisje heeft kunnen brengen.
Geen spoor van schuldbesef, van rechtvaardigheidsgevoel, zelfs niet van werkelijkheidszin, wel van 't
tegendeel!
Wat ertegen te doen? Het is een bekend feit, dat
Duitsland in zijn mc1atsd1appelijke strul.tuur, dichter
dan de andere landen van West-Europa, is blijven
staan bij de Middeleeuwen, een tijd, die zich ook
kenmerkte door de willekeur van geweld, roof, moord
en strijd.
T en einde raad plaatste men in de Middeleeuwen als
tegenhanger, als geestelijk tegenwicht tegen deze
willekeur van onrecht, de christelijke waarden. En
met succes!
Waar vindt men thans dit geestelijk tegenwicht in
Duitsland?
Ontbreekt het alleen daar of is het een verschijnsel
van een algemeen geestelijke ontreddering?
W anneer mea de problematiek van de D uitse mens
overdenkt, ontkomt men niet aan de vr~~9: hoe hem
weder te heroriënteren? En dan moet tenslotte hel
antwoord luiden: door bez;innmg op de waarden, die
ons volk en de Westerse werèld tevoren richting ea
geloof hebben gegeven.
JOOt\

•

LANDDAG DER OUD-ILLIGALITEIT
PROVINCIE GRONINGEN
Zaterdaa, 6 September hebben de oudillegale werkers uit stad en provincie Groniu~en hun Landdag gehouden op de terreinen van hotel "De Twee Provinciën" te
Paterswolde.
Een landdag, die ' in alle opzichten <Js?-"l,,agd
mag heten.
1n grote getale waren de vrienden uit de
verzetsstrijd naar het, voor de Gro0111gers
zo bekende en om zijn bosrijke omgeving
geliefde Paterswolde gekomen om nog ténmaal te spreken over de na-oorlogse probl~men, die vooral de oud-illegalit~it beroeren.
Om 11 uur werd de samenkomst door de
heer C. Straling. voorzitter van het Comité
Landdag, geopend.
Als eerste spreker trad op Mr. J. van
Zaayen, oud-voorzitter van het tribunaal
uit Groningen, met het onderwerp: ,.Zuivering en Berechting". Een onderwerp, dat
vele oud-illegalen met verontwaardiging pervult.
Mr. Van Zaayen noemde het dan ook een
hachelijke poging om hierover Jets nieuws
te zeggen. Velen zijn teleurgesteld omtrent
de zuivering en de uitslagen van vele procedures. De teleurstelling is veelal oorzaak,
dat de belangstelling voor de.:e problemen
begint te tanen.
Andere belangen komen naar voren, persoonlijke belangen en vooral de kwestie
"Indië" eist in de laatste maanden onze
volle aandacht. Toch is het goed deze problemen nog eens nader te beschouwen.
Bij de berechting van de politieke misdadigers stuitte men op vele moeilijkheden! Er
waren niet voldoende deskundigen aanwezig en men beschikte niet over materiaal.
Men had in Nederland geen ervaring met
politieke misdadigers. Ook in Londen heeft
men niet voldoende begrip getoond voor
de practische uitwerking van de berechting
van politieke misdadigers. Een van de grootste moeilijkheden voor de tribunalen was,
dat men oordelen moest op basis van geheel rueuwe wetten. Immers. volgens de
wet staat op iedere hulpverlening aan de
vijand de doodstraf. Onder hulpverlening
aan de vijand valt dus ook de koperinlevering en graafwerkzaamheden voor de O.T.
Dit was geen maatstaf voor de op te leggen
straf. Deze dingen zijn de oorzaak geweest,
dat zuivering en berechting zolang duurden. Hoewel dit aan de ene kan~ van belang
was voor een objectief oordeel, aan de
andere kant is het van groot nadeel geweest
voor de politieke delinquenten zelf. Bij de
berechting is voldoende tot uiting gekomen,
dat er in de kampen een verkeerde geest
heerst.
Mr. van Zaayen is daarom voorstander van
het zenden van oud-illegale werkers naar
de kampen ter voorlichting en om de gevangenen tot andere inzichten te brengen.
Wantrouwen ten opzichte van het werk
der tribunalen is ongegrond.
Volgens een verklaring van deskundigen
oordelen de tribunalen goed.
Tot l Juli 1947 zijn meer dan 34.000 gevallen voor het tribunaal behandeld. Ongeveer
15.000 politieke delinquenten verblijven oog
in de kampen.
1 Januari 1948 zullen, volgens de plannen,
de tribunalen worden opgeheven.
Zowel de tribunalen als de Bijz. Gerechtshoven zullen tegen die tljd nog niet klaar
zijn, hoewel de Bijz. Gerechtshoven met
kleinere kamers gaan werken.
Zonder de teleurstellingen goed te praten
kan men, volgens Mr. Van Zaayen, thans
reeds wijzen op enkele positieve resultaten
van de bijzondere rechtspraak.
Men heeft belangrijk materiaal verzameld
voor de toekomst. De dossiers geven een
dieper inzicht in de roerselen van de menselijke ?iel. Een belangrijke groep van de
politieke deliquenten, de grootste, behoorde
tot de z.g. ,.Brood-N.S.B.-ers". Het waren
voor het merendeel mensen, die in de voor•
oorlogse economische ontreddering een strijd
voerden om sociale zekerheid.
Sodale onzekerheid is de kiem van ieder
reactionnaire beweging en kan daardoor de
kiem zijn van een oorlog.
Andere belangrijke resultaten zijn de ervaringen, die .men met de kampen heeft opge-

daan. Ervaringen, die dienstig kunnen zijn
bij de noodzakelijke hervorming van het
gevangeniswezen en de heropvoeding van
jeugdigë misdadigers.
·
De ervaringen, opgedaan met de tribunalen, bewijzen, dat niet alleen juristen, maar
ook leken, behoudens enkele uitzonderingen, een juist oordeel kunnen vormen. Voor
de toekomst is dat van belang, in verband
met de plannen, die er bestaan voor berechting door bedrijfsgenoten o.a. in de
prijzenrechtspraak.
Ondanks de verzuchting van sommige oudillegale werkers: ,.Als het weer zover komt,
doe ik niet mee", zullen ook dan verzetsstrijders opstaan, omdat het volksbesef, dat
in vredestijd niet urgent is, in oorlogstijd
tot uiting komt.
Tot slot citeerde Mr. van Zaayen enkele
woorden van H.M. de Koningin, uitgesproken in haar rede op 28 Juni 1945:
.,Wij willen trachten voortrekkers en baanbrekers te zijn voor de nieuwe tijd, die
voor ons ligt."
Na declamatie van Dé Coru, haalde Dirk
Verèl herinneringen op uit het verzet.
In de pauze werd de inwendige mens versterkt en. werd door velen een boottocht
gemaakt op het Paterswoldse meer, of een
wandeling in de mooie omgeving, waarbij
de in de bezettingstljd gelegde vriendschapsba.ndeo, die schijnbaar na de bevrijding
weer waren verbroken, nauwer werden aangehaald.
Mr. F. W. van Ketwich Verschuur, burgemeester van de gemeente Haren, de eerste
spreker na de pauze, stelde de vraag: Wat
dreef de illegalen tot hwi actie en is dat
gelukt?
·1n het begin, aldus de spreker, was hun
doel negatief; verzet tegen de overweldiger, weg met de mof; allengs werd het
meer positief, naar een nieuw Nederland.
Wat is er van dit laatste terecht gekomen?
Voor velen enkel teleurstelling. De ver•
wachtingen waren te hoog gespannen, vandaar veelal dé ontnuchtering. Onze blik
moet echter ook op het goede gericht zijn.
Wij leven weer in een vrij land, waar ieder
vrij zijn mening mag uiten. Zie naar de
velen, die thans hun plicht doen en die
daarin bewust of onbewust naar hetzelfde
streven als waarvoor onze verzetsmensen
hun leven hebben gegeven.
Tijdens de sobere, maar plechtige herdenking van on.:e gevallenen, spee,de het muziekkorps de "Treurmars" van Chopin.
Het gedicht van Jan Campert "De achttien
doden" werd gezegd, waarna Ds. J. Bavinck, Geref. Predikant te Haren, een herdenkingsrede uitsprak.
De laatste spreker was de voorzilkr van
het provinciaal bestuur van de Stichting
1940~'15, de heer H. Ottevanger, met
als onderwerp: Waarom Vielen onze mannen?
Om te kunnen beoordelen of hun offer niet
tevergeefs is geweest moeten wij allereerst
zien naar het doel en het motief van de
strijd, waarvoor onze vrienden gevallen
zijn.
Het directe doel was: hulp aan de verdrevenen van huis en haard.
De uiteindelijke doelstelling was: de be•
vrijding van land en volk uit de klauwen
van de onderdrukker.
De motieven van de strijd onzer mannen
en vrouwen waren, vaak onbewust, de liefde tot het gebod Gods, liefde voor onze
medemeósen en voor het vaderland. Daarom kan ook hun offer niet tevergeefs geweest zijn, want wc1t gedaan wordt uit
liefde tot Jezus, zal blijven bestaan. Als
wjj de gedachten aan hen die vielen als
een dierbaar kleinood bewaren en de achtergeblevenen met onze liefde omringen,
zullen wij ook onu steun aan de Stichting
1940-'45 blijven geven.
Wij zullen onze lèvenshouding moeten bepalen, niet naar de donkere toekomst, maar
naar het beginsel van hen die vielen en In
hun lijn verder gaan, met liefde tot God,
de naaste en ons land.
Hierna sloot de heer Vao der Kaaden de
landdag namens het provinciaal bestuur.
JAN.

V

oor het Bijzonder Gerecl1tshof te Amsterdam is tegen een oud-illegaal
werker één Jaar gevangenisstraf geëist. Deze man had in de gevaogenis, na mishandeling door de SD, adressen losgelaten, waardoor andere illegale werkers gearresteerd en later gefusilleerd werden.
Het blijkt. dat dit geval door de Ereraad der Illegaliteit behandeld is en dat
deze adviseerde, om dit geval door het Bijzonder Gerechtshof aan een nader
onderzoek te doen onderwerpen.
·
Men mag over de ernst van de feiten niet licht denken. De consequenbes van
het verzet zijn dikwijls verschrikkelijk geweest en hier staan we tegenover zo'n
geval. Een man, die bezweek onder de pressie der SD en die z:ijn leven lang
zal blijven rondlopen met het schuldbesef, dat door zijn inlichtingen een aantal verzetsmensen vermoord ls.
Intussen houden deze feiten zonder meer nog niet in, dat de mao vervolgd
moet worden. Het moet met nadruk .g ezegd worden, dat een Ereraad, uit
het verzet voortgekomen, dit advies gaf en dat deze raad bewezen heeft, teer
ernstig te zijn in zijn onderzoek en conclusies.
Toch moet ik een waarschuwend geluid lateu horen. De Ereraad eJl het Gerechtshof zijn met dit geval op zeer gevaarlijk terrein. En iedere stap, die
hier gedaan wordt, heeft de meest ingrijpende consequenties.
Men kan zich van het oordeel van leken niet af maken met op te merken,
dat dit een juridische aangelegenheid is, waarvan zij geen verstand hebben.
De gevallen, waarom het hier gaat, :z.ijn uniek en men kan daarvoor in geen
enkel opzicht aansluiten bij een gevormde rechtspractijk. Wij moeten ons
daarom bezinnen op de situatie, waarin de man verkeerde, toen hij zich
misdroeg in het noemen van namen en .:1dressen.·
Een zeer groot aantal oud-illegale ·werkers heeft, onder pressie, in de gevangenis gegevens losgelaten, die de SD kon gebruiken. Dat is een vaststaand
feit. Moeten zij allen voor het Gerechtshof komen en zo neen, waar is dan
de grens? Waar is de norm, die mij van misdaad kan doen spreken in het
ene geval en van ernstige, maar niet misdadige zwakheid in het andere geval?
Als met dit geval, de sluizen opengezet ~-orden naar het Gerechtshof, dan
is er niets, wat ze voor, Jaten we zeggen, de helft van de eens gevangen
oud-illegale werkers weer kan doen sluiten. Men kan natuurlijk het ene geval
ernstiger vinden, dan het andere. Het ene geval heeh ook ernstiger consequenties dan het andere. Maar daarmede heeft men oog geen norm voor
strafbaarheid.
Eerr man, die onder pressie der SD beloofde, daarvoor te gaan werken en uit
de gevangenis losgelaten, dat ook inderdaad gaat doen, en die zo vrienden
uit het verzet verraadt, pegaat in vrijheid een strafbare d,iad. Hij kon immers
verdwijnen en onderduikeh?
Maar met de gebeurtenissen in de gevangenis ligt dat anders. Men moet in
de gevangenis gezeten hebben, om te weten wat die pressie- betekent. Men
moet daar voor zijn ogen meegemaakt hebben. hoe een eerste onbetekende
stap op het pad van openha,tigheid tegenover de SD bijna steeds leidde tot
zeer betekenisvolle inlichtingen. Men moet beseffen, dat een uitstekend illega,il
werker in de gevangenis tegenover de SD ln een toestand komt, waarvan de
beproevingen. van te voren bij geen benadering waren te doorzien en waarin
hij mede afhankelijk van zijn karakter de strijd met meer of minder succes
kon voeren.
Wie weet er, wat hem volstrekte eenzaamheid zal doen, wat de voortdurende
• dreiging met mishandeling en die mishandeling :zelf voor hem :zal betekenen,
op welke wijze hij moreel gekraakt zal worden als hij de keuze heeft tussen
de dood of doorslaan? Hoevelen ziju verleid door de vriendelijke gemoede•
lijkheid van de SD-er, die alles "ocbelangri}'k" vindt en die zo vriendelijk
blijft als men zo nu en dan iets loslaat?

Zijn er niet geweest, die op zichzelf vertrouwden en eenmaal in de greep der
SD door dreigementen en door angst voor de toekomst in een half uur moreel volkomen kapot waren; die c1lles vertelden. wat ze wisten en meer dan
de SD vroeg, omdat ze geen enkele weerstand of rem meer hadden, en maar
met één angst vervuld waren: de angst over het eigen lot, dat in handen van
de SD was?
_
Pleit ik de man, die in zo'n toestand kwam, vrij? In geen enkel opzicht. Hij is
zeer te laken. Maar daarom is hij nog geen geval voor de rechtbank.
Zij, die onder pressie in de gevangenis schuldig zijn aan het ge\·en van
waardevolle inlichtingen aan de SD, mogen voor dit feit niet door de rechtbank behandeld en eventueel veroordeeld worden.
Probeert U niet te verdiepen in de .geestesgesteldheid van de gevangen illegale werker, indien U dat niet meegemaakt heeft. Dat lukt U niet. De toestand
is een verschrikking en slechts de haat tegen de Duitsers of de genade van
Jezus Christus beeft velen staande gehouden bij lichamelijke en geestelijke
kwelJingen. Men zal van mij wel weten, dat ik slee.hts het laatste werkelijk
waardevol acht. De kracht door die genade gegeven, was een muur, waarop
de SD-er kapot liep; geen dreiging kon de rust en zekerheid, in Je.:us Christus gevonden en verankerd, verstoren. Maar wij zijn geen ideale mensen en
velen zijn in de gevangenis door twijfel en angst verscheurd en hebben zich
tenslotte blindelings overgegeven aan de ,,barmbartigheden" van de SD.
Dat is bedroevend, maar niemand heeft het recht, uit de noodtoestand van die
gevangenen, die meestal in het aangezicht van de dood stonden, een geval
voor de rechtbank te construeren. Met opzet heb ik het feit buiten beschouwing gelaten, dat men thans oud-illegale werkers voor dergelijke feiten gaat
berechten en intussen hen, die bewust, vrijwillig en dikwijls zeer geraffineerd,
medewerking aan de vijand verleenden in tal van gevallen op een benauwend milde wijze behandelt en de beoordeling soms afhankelijk stel~ van de
betekenis van de persoon in kwestie voor ons land.
Het in geding breogen van dit feit zou alles en met name de rcchtspra"3k
relativeren. Als men zich met Jan in de rechtspraak vergist, mag men daaruit
geen conclusies trekkèn voor de behandeling van Piet.
Neen, het gaat hier om het geval zelf van een gevangen illegaal werker, die
onder pressie waardevolle inlichticgen loslaat.
Nogmaals, dat is op die grond geen ~aak voor het gerechtshof.
Met de meeste nadruk waarschuw ik Ereraad, Openbaar Ministerie en rechters
voor het gevaarlijke pad, dat betreden wordt met de behandeling van dergelijke zaken.
H. v. R.
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C>ENEMARKEN'S STRIJD EN OVERWINNING
Het is te begrijpen, dat het Deense volk ûch aanvankelijk niet kon indenken, dat het op enige wijze zijn
bijdrag" kon leveren in de strijd tegen de alles verslindende Duitse macht. Het werd de Denen niet lastig gemaakt,_ dus waarom zou men offers brengen?
Waarom zou men offers brengen als het geen nut
beeft, zo redeneerde men. Men zag niet in, dat offers
niet bun waarde ontlenen aan het nut, dat zij ople•
veren, maar aan de gewilligheid, waarmee mE:n ze
brengt.
Intussen waren er v"rschillende mensen, die slechts
wachtten op het geschikte moment.
De eerste tekenen van verzet verschenen in de -loop
van 1941. vooral toen de cornmu'listische partij werd
verboden, nadat Scavenius, de 1..,.:eose minister va11
Buitenlandse Zaken, op 25 Nov. 1941 te Berliju het
Anti-Komintern pact tekende.
B.-togingen en relletjes, hoofdzakelijk uitgelokt door
de studenten te Kopenhagen, waren het gevolg.
Het was echter niet voor het volgende jaar, dat die
beweging vaste vormen aannam en bijval kreeg in
brede kring. Een inlichtiogengroep verzamelde zich
rond prof. Mogens Fog (Vrij Denemarken) en de
vroegere minister Frode Jakobsen reisde rond als leider van een andere wijd-vertakte organisatie "De
Ring".
Zeer bêlangrijk was dat in het voorjaar van 1942 het
parlementslid en de vroegere minister van Handel. C.
Moller, in het geheim Denemarken verliet en versdieen voor de BBC. Als een schok ging het bericht
van zijn behouden aankomst in Engeland door Denemarken heen en zijn woorden, gesproken tot zijn volk
via de Engelse zender, deed de hoop in vele harten
gloren.
Steeds weer drong hij aan op sabotage. sabotage.
sabotage. Daarin lagen voor Denemarken vooral de
middelen tot verzet, daar dit land langzamerhand
grondig was ingeschakeld in de Duitse oorlogsi11dustrie.
·
Het was niet gemakkelijk om de wet-aanbiddende
Deen vertrouwd te doen geraken met zo'n revoiutionnaire methode als sabotage. Vredelievende zielen
vonden het onverantwoordelijk en men vroeg zich
af of het van enig nut ~s. Velen waren verontwaardigd toen Moller het bevel daartoe uit Londen
gaf. Dezelfde strijd ·als in Nederland ontstond tussen hen die eerst vroegen naar het nut van illegaalwerken en degenen, die ronder op de uitkomst te letten de stem van het geweten wilden volgen. Gelukkig kregen de laatsten de overhand en meer en
meer ging men inzien dat de sabotage het land voor

vernieling van geheel andere aard spaarde.
De saboteurs werden populair, vooral in de steden,
ondanks de repressailles van de Duitsers, wier activiteit toenam naar mate de sabotage sterker werd.
Spoorlijnen werden vernield, gebouwen opgeblazen,
verraders gefusilleerd. De Duitsers volgden de "leerom-leer" tactiek en legden bommen in spoorweg•
coupé's, bliezen eveneens gebouwen op of staken ze
in brand, fusilleerden volkomen onschuldigen op de• '
zelfde plaats, waar trawanten door de verzetsbeweging ·waren neergeschoten. Toen Scorzeny, de man
die Mussolini bevrijdde en hoofd van de sabotage•
opleidingsscholen in Duitsland, eens in Kopenhagen
op bezoek was en in gezelscnap van de SS Generaal
Pancke enige verstrooiing ging zoeken in een zeer
luxueus theater, waar de hoogst on-germaanse jftterbug werd gedanst. liet hij het hele gebouw tot de
grond toe afbranden om daarmede zijn misnoegen
te kennen te geven over deze angio-Amerikaanse
cultuur-verwording.
Dit is maar een voorbeeld en zo zijn er tientallen
te noemen. Is het te verwonderen, dat het volk hiertegen in opstand kwam7 Is het te verwonderen, dat
deze en dergelijke maatregelen in Augustus 19t3 leidden tot de .gerucht-makende volksstakingen in Esbjerg
en Odense?
Toen bleek voor het eerst, dat het volk verzet wenste en bereid was de consequenties ervan te aanvaar•
den. De Duitsers waren verbluft over zoveel brutaliteit en voelden zich, zeer tegen hun zin, gedwongen
het gehele regeer-apparaat over te nemen. Dit was
dom van hen.
Het gehele Deense volk was opgelucht, dat een ein·
de was gekomen aan de komedie van de lach~ en
lonkpolitiek en dat de mof zich nu eindelijk liet zien
in zijn ware gedaante.
De Duitse gevolmachtigde, Dr. Best, had sinds zijn
komst in 1942 een verzoenende politiek gevolgd en
het was juist de opzet van de illegale beweging ge•
weest om de gevaarlijke samenwerking tussen Eric
Scavenius en Dr. Best ongedaan te maken.
Op 29 Augustus 1943 werd dat succes bereikt.
De vrij sterke groep van vredelievende burgers slonk
meer en meer, zodat de Duitsers tenslotte niet anders
over hielden dan een aantal verraders en misdadigers.
lnplaats van de door de Duitsers gecontroleerde
regering kreeg Denemarken toen de anonieme Vrij•
heldsraad: de top van de verzetsgroepen, later in
nauw contact met de politieke leiders. Deze raad
kreeg grote autoriteit. Het volk geloofde erin en volg•
de hun bevelen stipt op.

'~

~..e,

~ II

Weekblad der LO-LKP-Stichtlng.
Abonnementsprijs / 1.50 per kwartaal.
Redactie en Administratie ,
Nicolaas Wltaenstraat 21, A'dam-0,
Gll'o

1

109588 t.a.v. LO-LU•

St!chtlng, A'dam.
Telefoon : t t 5 6 6 - t t 1 0 2.

Haar grootste resultaat was de staking in Kopenhagen in de zomer van 19i4. ZIJ had deze staking
niet zelf uitgelokt. Het was een spontane daad vao
het volk in antwoord op de wetteloze roof, plundering en brandstichting van de Duitsers en van de •
door hen gehuurde schurken. Moorden, uitgevoerd
door Duits-Deense groepen (hier te lande bekend
onder de naam Silbertanne-organisatie), waren aan
de orde van de dag.
In het bijzonder de moord op de moedige predikant van Vedersö, Kaj Munk, in Januari 1944, had
veel kwaad bloed gezet.
Uit de inleiding van het boek "KaJ Munk", geschreven door Johan Winkler, citeren wij het volgende,
waaruit wel zeer duidelijk de figuur van Kaj Munk
naar voren. komt:
Het jaar 1944 brak aan. Zojuist heeft Munk in de
hoofdstad een van zijn felste preken gehouden. Munk
Is de man van het bovengrondse verzet. Hij blijft
de dingen hardop zeggen, alsof er geen vijand ware,
die meeluistert, alsof er geen voorzichtigheid ware,
die aanraadt, dat ge naar versluierde bedoelingen
laat raden. Munk blijft vrijuit spreken. In de Kopenhaagse Domkerk roept hij uit:
"Als er hier in ons land een vervolging in het· leven
wordt geroepen van een speciale groep van onze
landgenoten, alleen om hun afstamming, dan is het
Christelijke plicht van de kerk om uit te roepen:
"Dit is in strijd met de grondwet van het rijk van
Christus, strijdig met het gebod van barmhartigheid en
dan is dit iets afschuwelijks voor onze vrije Deense
geest. En de kerk moet en mag zelfs verder gaan_.
zonder zich daarvan af te laten houden: gaat dit zo
door, dan zullen tvij met Gods hulp het volk tot op•
stand trachten te brengen."
Als het kan nog moediger is, wat Munk ter gelegenheid van de jaarwisseling in zijn eigen gemeente te
Vedersö zegt. Verbazing bevangt de kerkgangers,
als zij hun pi.edikant in zijn overjas eo met zijn rode
shawl om onderaan de preekstoel zien staan, vanwaar hij hen pleegt toe te spreken. Dit keer beklimt
Munk de preekstoel niet, dit keer·•deed hij zijn plech·
tige toga niet aan, dit keer laat hij het orgel zwijgen.
En aldus spreekt Munk 1net trillende stem en een
rilling vaart door zijn toehoorders:
"Toen ik mij gisteren voor Gcds aangezicht voor deze
dienst voorbereidde, heb ik gevoeld. dat het mij on·
mogelijk zou zijn, heden een pr-eekstoel te beklimmen
en mij voor het altaar te plaatsen. Mijn geest is vervuld van diepe smart en grote rouw, want er ls een
breuk gekomen in de saamhorigheid van onze kerkelijke gemeente. Enkele mannen zijn in Duitse dienst
getreden, zonder dat zij daartoe waren gedwongen ...
Denemarken is in oorlog met Duitsland ..... .
Wanneer thans een Deen hulp verleent aan een
Duitser, maakt hij zich schuldig aan verraad. Ik sta
hier niet om haat te prediken. Dat is mij eenvoudig
onmogelijk. Ik kan niemand haten, zelfs Adolf Hitler niet ......
Maar daarom is het nog .geen Christelijke daad, de
Duitsers te helpen versterkingen te bouwen tegen de
Engelsen, opdat ons land zo lang mogelijk in slaver•
nij blljft. Ik kan slechts bidden, dat het geweten van
deze kinderen wakker wordt en dat zij uit zich zelf
hun plaatsen als goede Denen en als goede Christe•
nen weer onder ons innemen. Amen."
Tot zover ons citaat.
Kaj Munk, aldus sprekende, had voor ' zich zelf de
grafrede uitgesproken. Enkele dagen nadat bovenstaande woorden waren uitgesproken, werd hij in een
droge sloot gevonden, vermoord. Bij zijn lijk een briefje, waarop de woorden: Zwijn, je hebt toch voor
Duitsland gewerkt.
.
Het was een naïve po.ging om de schuld af te schuiven op -de illegaliteit. Men wist echter wel beter. En
toen Munk ten grave werd gedragen volgden honderden de baar. De kerk was te klein om alle aanwezigen te bevatten, toen ondanks het strenge verbod, ~e
herdenkingsdienst werd gehouden. Een eenvoudig
houten kruis werd opgericht op de plaats waar het
lichaam van de geliefde predikant was gevonden.... ..
De moord pp Kaj Munk was een van de vele..... .

Juni 19H. Volksstakingen en straatgevechten op de door de Kopenhagera opgeworpen barricades,
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"Te simpel hebben wij ons gedacht het herstel van
een wereld welker ontreddering reeds voor de oor•
log duidelijk aan de dag was gefreden. Wij hebben
un opgave onderschat, waarin wij, oudere generatie, laten wij het ruiterlijk erkennen, reeds toen hebben gefaald. Wij moeten opnieuw beginnen en de
jongeren vragen ons te helpen.
Allereerst moet echter de teleurstelling en verbitte•
ring overwonnen worden, die zo · vele ouderen en
jongeren bevangen houdt. Deze doen hen alleen en
voortdurend zien .naar het ontoereikende in deze tijd
en beletten hen oog te hebben voor ·het goede, dat
daarnaast eveneens aanwezig is.
Laten wij uitgaan van de nuchtere werkelijkheid. Ons
volk is heel arm geworden. Er is nog steeds een ont•
stellend gebrek aan kleding en huisraad. Het tekort
aan woningen zet eer. domper op het dagelijks leven,
vooral van talloze huisvrouwen en belet vele jonge
mensen een gezin te stichten.
Maar er is ook een andere zijde aan de werkélijkheid.
In onze havens, in de fabrieken, in de mijnen, in de
landbouw, en het verkeer en op vele andere gebieden
wordt iedere dag opnieuw in arbeid voor een ge•
mee11~chappelijk doel, persoons• en groepsbelang
ondergeschikt gemaakt aan wat het belang van ons
land vraagt.
Daar vindt men de samenwerking, die ons economisch en sociale leven kan herstellen . en dal'lr wordt
reeds veel verwezenlijkt van wat de gevallenen voor
ogen stond.
Zoekt wat U samenbindt, ook bij het opbouwen op
l]eeste/ijk gebied. Want ook al denkt gij verschillend,
toch kunt gij voor een gemeenschappelijk doel samenwerken met eerbiediging van elkanders eigen
aard.
Deze eenvoudige gedachtengang, aan de dagelijkse
werkelijkheid ontleend, kan ieder in zijn arqeid vast•
heid· geven.
En nu wend ik mij to{
jongeren. Op U rust een
grote taak .in het gezond maken van de zieke samenleving, niet alleen in ons vaderland maar ook in ons
werelddeel."

ee

Dit is een deel uit de rede, die H.M. de Koningin op
3 Mei 1947 bij de Woeste Hoeve hield, en die nu in
druk verschenen is en besteld kan worden bij de
Stichting 1940-1945, Herengracht 597 te Amsterdam,
tel. 35280 à f 0.25 per exemplaar.

* **

Van de LO-LKP-Stichting ontving de Stichting 19401945 een bedrag van f 12.182,50. Dit is de opbrengst
van de eerste druk van het boek "Den Vijand Wederstaan ", waarvan 50 cent -per exemplaar aan de
Stichting 1940-1945 ter beschikking werd gesteld.
Hartelijk dank aan de LO-LKP-Stichting.
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Prohipt tien uur stopt de auto bij de driesprong te Wapenvelde.
Willy stapt uit de cabine en begeeft zich langs het inrijweggetje
naar de werkplaats van Hans. Deze staat met Theo en Harm
buiten te kijken.
,,Morgen! Is Kees er nog niet?"
,,Mojjen ok. Nog gin Kees ezéne."
,,'t Is tien uur geweest. 'k Hoop dat ze niet op zich laten
wachten."
,,'t Kan nog wa~; d'n dag is nog lank," merkt Hans op. ,,He'j ne
gojjen wagen op de kop 'etikt ?"
De jongens slenteren mee naar de straatweg. 't Is een overdekte
vrachtauto met de kentekenen van de O.T.
,,De wagen is prima," zegt Willy en op de chauffeur wijzend,
voegt hij er aan toe: ,,Dat is Zwarte Kees nummer twee!"
Hans steekt zijn hoofd in de cabine: ,,Ok gojjendag! Neet zo
gek watte - urn d'r met ne O.T.wagen op uut te goane urn de,
Moffen te grazen te nemmen, wat i'j ?"
De chauffeur grijnst.
,,Dat is zeker niet zo gek. ,,Erg spraakzaam is de man niet.
.,'t Is een Hollander," licht Willy toe; ,,hij verstaat je- taaltje niet
al te best."
De jongens keren na~r hun werk terug. Willy zit nu eens even In
de wagen en loopt dan weer de weg op, turend naar het zuiden
of hij nog niets van de uitblijvers kan ontdekken.
Op een stuk bouwland is een boer bezig aardappels te poten. Het
óude paard trekt zeulend de ploeg voort langs de voor. Als de
boer het plotseling met een nijdige uitval aandrijft, heft het
even de kop, om na een paar vlotter stappen weer in de oude
mijmergang te vervallen.
In het hout langs de wegen en op de singels breek overal het
eerste voorjaarsgroen uit. Tussen het groenende hout door is
de zware toren van de parochiekerk te zien .
Willy kijkt voor de zoveelste maal op zijn horloge. Al een half
uur gewacht!
Riek van Bosberg komt met melk. Ze heeft de auto opgemerkt
en gedacht: de kerels hebben een zware dag voor de borst, laat
ik ze voor de afreis nog eens zat -melk geven.
"Meid, wat blijven die lui lang uit! 'k Snap er niks van - 't is
al ver over tijd!"
Ze könt wal ne lekken band hebben - wee zal 't zeggen?"
- ~eent Riek.
·
Willy slurpt een paar bekers melk. Ook "Zwarte Kees nummer
twee" krijgt z'n portie.
Riek merkt, dat Willy niet zo luchtig doet als gewoonlijk. Hij
was anders altijd "gels: op gevogelte", zoals Vader Jan het uitdrukte, maar vandaag blijft alle gekheid achterwege.
Hi'j zit toch wal 'n betjen in de piepzak, denkt Riek.
't Wordt elf uur. Geen Kees. Willy voelt de onrust in z'n binnenste omhoog kruipen. Zepuwachtig zuigt hij de ene sigaret na de
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Gaan jullie allemaal achter in. En asjeblieft niet onmiddellijk schieten
als je denkt àat 't scheef gaat.

andere weg. De onaantastbare kalmte van Hans, die
naar de wagen kontt, irriteert hem geducht.
't Wordt nu t,:>ch al te bar!· Wat betekent dat wegbli
kan geen gewone vertraging zijn. Kees hield zich stee
aan elke afspraak. Het bericht moet absoluut doorgek
Hij heeft er zelf bijgestaan, vanmorgen, toen Dick het
in Slingendaal opbelde.
Het zou vandaag een record-.dag worden: met Kees wa1
uit Brabant. Nog wel op de verjaardag van de Führer
opzet, het plan dat door zijn superieuren zo vernufti,€
gewerkt, dreigt nu te zullen falen ........ .
Een vermoeden duikt in hem op en het laat zich niet
dringen: zou Kees hem wantrouwen ......... ?
Maar welke reden zou hij daarvoor hebben? 't Heeft v
gekost om zijn vertrouwen te winnen. Maar 't kwam
ïi:aar en stevig ook. Gisteren hebben ze samen nog ov
vertrouwelijk als ooit te voren.
Kees is gek op wapens. Er moet
heel ernstigs 2
niet komt. Wat kan dat zijn? Wantrouwen ...... verra
De hele omgeving krijgt plotseling een geheimzinni1
aanzien!
Al die bosjes en begroeide wàllen! 't Heftig geschreeu·
paar vechtende kraaien op een stuk b~aakland achter
hem schrikken ........ .
't Is niet verantwoord hier langer onbeschut te staar
Er is geen twijfel aan, hij zit in de val! Elk mome1
dichtslaan! Instappen .- wegrijden - snel-!
Langs de landweg komen rustig vier fietsers aanti
blauwe overalls.
Daar zijn ze!! Willy ziet ze naderen en de angst vv.Jt
af. Hij heeft zijn zelfbeheersing onmiddellijk terug.
,,Ze staan er nog," zeggen de jongens tegen mekaar.
denkt met een opgelucht gevoel: dus toch oké?
,,Kerel, wat 'n eeuwigheid heb je me laten wachten! '
wereld was er toch aan de hand?"
"Man, schei uit! Pech gehad op grote schaal. Dat zal
tijd zien. Als je geen minuut te verliézen hebt, krij~
banden. Maar hoe staat 't er hier bij? Startklaar?
orde?"
. ,,In de puntjes. Maar we moeten geen seconde verl<
gaan. We zijn al hopeloos over tijd. Dus nu maar vlug
jongens. Vanavond, als alles achter de rug is, prate
eens verder. Gaan jullie allemaal achterin? Ik zit bij
feur. En asjeblieft niet onmiddellijk schieten als je
't scheef gaat. Vertrouw er op dat de papieren bes
zijn."
·
Vóór op de wagen heeft Willy een grote V geschilden
gesproken symbool om ongehinderd elke Duitse post te
"Hans, jij zorgt voor de fietsen hè? We komen hier
toch weer terug, Willy?" vraagt Kees.
"Wis en zeker!" De motor slaat aán. Willy neemt zijn
naast de chauffeur: ,,En nou. maar vol gas!"
Handen worden opgestoken ten afscheid. ,,Gojje reize
vanoavend!"
De wagen komt vlot op gang; de versnellingen word
seld en binnen enkele ogenblikken is de auto om de l
dwenen.
"We zitten nou in 't schuitje, jongens; en we gaan v
Voor Koningin en Vaderland! We zullen ze een flinke
trekken vandaag!"
Kees komt weer in z'n sas. Hij is op weg zijn vertrou
goede afloop te herwinnen en ook de jongens kome
meer los uit hun beklemming.
.
Als ze een vijf minuten gereden hebben vraagt Gijs ope,
zou er in die wagen gezeten hebben? Kijk eens ..,.... wi
Zijn dat geen bloedsporen?"
Allen staren naar de plek, die ffijs wijst. Met één slag iJ!
trouwen er weer. Wat betekent dat bloed daar op d:
vloer?
,
Ze zitten in een Duitse wagen. 't Woord "bloed" elect.r'
en maakt alle spanningen weer actief.
Hoe komt dat daar? Bloed - in de wagen, die Will
schikking heeft! Onzekere vermoedens maken zich
meester. Blijkbaar kan ook Kees zich er niet vrij van t
,,Rustig blijven, jongens! Niets laten merken."
Kees tikt tegen de ruit in de cabinewand.
,,Zeg, Willy, wat heb je de laatste keer in deze wagen v,
Uit de cabine komt de stem van de chauffeur: ,,Mehl '.
Was dat geen Duits accent? Welke Hollander spreekt 1
zó uit? 't Wantrouwen groeit.
Of is het verbeelding, gewekt door hun eigen argwaai
Ze zoeken · naar een verklaring, die het geschokte v1
herstellen kan. Misschien is er clandestien vers vlee
wagen vervoerd. Gisteren heeft Willy' de wagen toch
lijk niet gebruikt; hij was toen immers een groot de,
,dag te Wapenvelde.
De jongens vragen Kees, of hij zich werkelijk niet iets
inneren, dat reden geeft, Willy te wantrouwen.
Maar Kees kan met de beste wil niet wat bedenken. '
er ons vooreerst maar niet zenuwachtig om maken,"
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.,De zaak lijkt ons nou wel wat verdacht, ma.ar we .moeten oppassen, dat wij ons niet verdl!,cht aanstellen. Mocht er iets n.ïet
in de haak zijn, dan zoudèn ze ons, voor we er erg in hadden,
een smerige poets kunnen spelen."
Ze rijden over een hobbelige dorpsstraat en schonkelen met de
slingerende wagen mee. Aan het doel van de toèht, aan de wapenroof, denkt niemand. Het rode spoor daar op de wagenvloer
blijft een bloedig vraagtekèn.
,,'k Ben er toch voor, dat we niet blindelings al maar doorrijden
met dat lamlendige onzeker gevoel in de maag," oordeelt Gerrit.
Gijs meent ook, dat ze zekerheid moeten hebben en gauw ook.
Plannen worden gemaakt, besproken en weer verworpen. Hoe
kunnen ze Willy aan een nieuwe en nu afdoende proef onderwerpen?
.
De wagen dendert voort. De weg loopt door de bossen van een
groot landgoed.
,,Waar zijn we ongeveer ?'1 vraagt Kees. ,,Wacht ~ens ...... ja,
dat zou kunnen. We zullen voorstellen, dat ze er ons bij Ieselburg even uitlaten. We zeggen, dat we daar nog even een dringende bespreking moeten hebben met iemand. Als we ei;: Uit zijn,
kunnen we nog eens rustig_overleggen, wat we zullèn doen. Dat
lijkt me de beste oplossing."
Allen vinden dat plan uitstekend.
,,Zeg Willy, 't schiet me te binnen, dat we in Ieselburg nog noodzakelijk met iemand een bespreking moeten hebben. Wil je er ons
daar even uitlaten? Voor we in de stad zijn liefst; we behoeven
niet in de gaten te Jopen."
Willy wisselt een paar woorden met de chauffeur.
,,Oké! Maar asjeblieft opschieten! We hebben de tijd hard nodig."
Even buiten de stad stappen ze met hun vieren uit. Willy zegt,
dat hij vóór de schipbrug zal wachten en maant hen neg eens
tot spoed.
Ze lopen een paar achterstraatjes langs en vinden een rustig
plekje bij een vijver.
,,'k Ben blij, dat we er uit zijn," verzucht Gijs.
"Ja, maar we zijn er zo niet klaar mee, jongens," zegt Kees. Er
is toch altijd nog een grote mogelijkheid, dat we ons nodeloos
ongerust hebben gemaakt. We moeten zo gauw mogelijk er achter
zien te komen, of 'teen verraaien boel is, ja dan nee."
"Als 't geen zuivere koffie is," meent Gerrit, ,,zijn we hier niet
lang meer veilig, maar kunnen we zo een keer de S.D. op 't
dak krijgen."
Na wikken en wegen worden ze het er over eens, dat ze niet
zonder meer met Willy verder zullen rijden. Op een of and,ere
manier moeten ze proberen gewaar te worden of hij iets in z'n
schild voert.
,,Weet je wat?" zegt Jan, ,,we laten hem doorrijden naar Rheden.
Ik pik ergens een fiets en rijd hem achterna om de zaak wat te
bespionneren. Als hij daar netjes op ons wacht en er verder niets
verdachts is, bel ik je hier op en jullie komt me na. Dan wagen
we 't er op. Er op of er onder dan!"
,,Dat lijkt me goed", zegt Kees. ,,Maar er is geen sprake van,
dat we er jou alleen voor laten opdraaien. Dan liever samen in
't vuur. Deksels nog er es toe, dan zullen we ze nog eens laten
zien, wat voor vlees ze in de pekel hebben!"
,,Ik ga met Jan mee," beslist Gerrit. ,,Jij gaat in geen geval,
Kees. Ze kennen jou ook veel beter dan ons. We bellen bij de
dokter, hè?"
"In geen geval langer dan een uur wachten," adviseert Jan. .,Als
er dan nog geen bericht is, is de zaak rot."

De werléplaats van Hans, Theo en Harm, waar de mitrailleurs
verborgen waren.
hen wachten léan. De jongens antwoorden, dat het onderhoud
nog lang niet· afgelopen is en dat het, om argwaan te voorkomen,
beter is, dat zij doorrijden.
,,'t Is een idiote boel. Maar enfin, we zullen in Rheden op je
wachten."
De beide jongens keren naar hun vrienden terug. Jan en Gerrit
proberen elk, een fiets te bemachtigen en het gelukt hun, een
paar damesfietsen in bruikleen te krijgen.
(Wordt vervolgd.)
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"DE WAARHEID" VERRUKT VA-N
HET LINKSE A.B.C.-CABARET.
Hoe zou het komen, dat een van de beste cabaret~gezelschappen deze
licker kant aanhangt? Waar is de rechter kant me:t een cabaret van
een dergelijk gehalte? Voor deze kant is het misschien jammer dat
Paulus de Ruyter in een kamp zit!

rloren laten
g instappen,
.ten we wel
ij de chaufi denkt dat
,est in orde

(,,De Waarheid").
Ja, ,.De Waarheid' ' slaat de spijker op zijn kop.
Alle Rooms Katholieke, H&rvormde en Gereformeerde
cabaret-gezelschappen zitten in de kampen.
Gelukkig voor ons land, dat wij door het communistisch
verzet nu althans no.g een cabaret rijk zijn.
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In een rede voor de British Assoc iation sprak prof. J. D. Berna l
over de voedingswaarde van gras. .,Gras is een van de dingen die
we in ons land het makkelijkst kunnen laten groeien," zei hij, ,.en
misschien zullen we het over een paar jaar wel moeten gebruiken
en het nog lekker vinden ook.
Inderdaad schijnen regeringsdeskundigen
bezig te zijn met een onderzoek om vers gras tot voedsel te verwerken . Reeds in de oorlog was de bouw van een fabriek daarvoor
in voorQere:iding . Gras bevat hoogwaardig eiwit, dat door mechan~sche
en chemische processen d<1araan kr.n worden onttrokken . Van graseiwit
kan worst worden gemaakt .
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(,,Lichtspoor"i.
En nu wilt u natuurlijk weten hoe het staat met de haardos
van "De Zwerver"-redactie. Stel u gerust. Eén van de
redactieleden heeft serieuse plannen voor kaalhoofdigheid.
Hij is helemaal opgefleurd door dat artikel in het "Lichtspoor"
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OVER KAALHOOFDIGHEID.

Mr. J. T. Riley, rechter te Halifax. zeide eens, dat _men slechts
tweemaal in 23 jaar een kaalhoofdig man voor een ernstige beschuldiging op de rechtbank voor hem had · geleid. De Weleerwaarde he.er
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(,,Reynolds' News"),
Nu wordt het toch wel groep. Als we van gras worst
kunnen maken, dan kunnen we de koeien, waarvan tot
nu toe worst gemaakt werd, laten leven. Maar koeien vreten
gras en als er geen koeien meer geslacht worden, zullen
er zoveel komen, dat ze al het gras opvreten en er geen
gras meer overblijft om worst van te maken. Hoe denken
de Engelse regeringsdeskundigen dat probleem op te lossen?
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TE KOOP .AANGEBODEN:
Cursus Dubbel
Halve prijs,

Boekhouden

•

•

Voor op de wagen heeft Willy een grote V geschilderd.

'( ~xamencursus)

met

recht

van

correctie.

(Adv. ,,Ned. Studieblad").
Daarop hebben we, eerlijk gezegd, allang gewacht.
We hebben altijd in ons hart een zwak plekje voor "dub~
bel boekhouden" gehad. Je hebt zo 't veilige gevoel, dat
geen accountant en gee·n Belastinginspectie daar wijs uit
wordt. Als je dan bovendien nog het recht van correctie
kunt krijgen, en dat alles voor de halve prijs!
Ons kostje is gekocht..

"Wees op je qui vive, jongens! Opletten en uitkijken! Merk je
iets verdachts dan zoek je dekking!"
Gijs en Jan gaan naar de schipbrug om Willy het voorstel te
doen, door te rijden. Hij maakt veel bedenkingen en vindt het
onzinnig, dat zij op de fiets na willen komen. Onnodig tijdverlies!·
Ze merken, dat het voorstel hem van de wijs brengt. Hij praat
met de chauffeur. Die schijnt er ook niet erg van gediend. Willy
vraagt, waar dat alles voor _nodig is en waarom hij hier niet op

/
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DE INEENSTORTING VAN DE
REPUBLIEK OP NOORD-SUMATRA
De verdwijning van de Lasl,ars een opluchting voor het volk.
"Wij hebben overal tekort aan,"' zeide Soetan Sjahrir onmiddellijk na de aanvang
van de Nederlandse actie in Indonesiii, tijdens een persconferentie te Rangoon, .. behalve aan een rechtvaardige zaak en de morele moed, die daaruit voortvloeit."'
Onz:e troepen hebben in de binnenlanden thans ruimschoots de gelegenheid gehad de
bewijzen te vinden, dat Sjabrir's woorden kunnen worden toegevoegd aan de eindeloze
reeks van leugens en schone phrascn zonder realiteit, die door de republiek de wereld
in worden gezonden.
De Nederlandse troepen te Medan hadden enkele uren nodig om door een rond deze
stad gelegde republikeinse barrière van mijnen, versperringen en verzet heen te breken. Toen sloegen de rèpublikdnse benden op de vlucht, welke wilde ren pas enige
dagen na het einde van de actie ~ ver van de Nederlandse posten - gestaakt werd.
De extremisten hebben hun smadelijke nederlaag gewroken, doch niet op de Nederlaodus, maar op de levens en bezittingen van hun eigen volk, van Chinezen, BritsIndiërs en Arabieren.
Dit was "het moreel"' van de troepen, waa"ver Soetan Sjahrir te Rangoon sprak.
'Dit was alle morele moed, die uit Sjahrir·s "recntvaardige zaak is voortgevloeid.
Het is niet moeilijk aan wat de laatste tijd gebeurd is, zelfs het geringste greintje
rechtvaardigheid te ontzeggen.
Laskar Rakjat, Pesindo, T.N.I.. Nago Tarbang en hoe de vele Indonesische strijdorganisaties en benden ook mogen heten, zouden vrede, vrijheid en welvaart brengen: zij lieten op hun vlucht slechts bloed, rook en as achter.
Is het te verwonderen, dat onze troepen overal op Noord-Sumatra met blijdschap en
dankbaarheid v.-erden begroet? In enige gevallen geschiedde dit niet onmiddellijk bij
het bmnentrekken; het volk wllde eerst de zekerheid hebben, dat de Nederlanders
zouden blijven, want nog steeds was er een diep ingewortelde vrees voor de terreur
van de Indonesische benden.
Jo Koeala, ongeveer 45 km. ten Westen van Medan, waren het twintig gewapende
pemoeda's, die 700 Chinezen, Indonesiërs en Bri~-lndiërs terroriseerden door hen uit
de woningen te verwijderen en daar de brand in te steken, door velen te mishandelen
en te beroven van sieraden en levensmiddelen. Deze onmenselijke en onwaardige
handelwijze heeft zelfs de afschuw opgewekt van leden van de republikeinse strijdkrachten, want velen van hen meldden zich bij de Nederlandse posten en gaven als
reden van hun overgave op. dat zij gedwongen werden dienst te nemen bij de Laskars - soms ook, dat zij werkelijk als idealisten dienst namen - doen dat zij niet
mede schuldig wensten te zijn aan meergenoemde schanddaden.
Te Sindjei konden vele Indonesiërs zich niet onttrekken aan de cvacuatiedwang, die
de Laskars op hen uitoefenden. Zij togen de wegen op naar het Westen, doch wacht·
ten, verscholen in bosjes en ladangs, de komst van onze troepen af, zodat zij naar
hun stad konden terugkeren. Bindjei is thans weer even bedrijvig en vredig als ooit :e
voren.
Na de bezetting van 't plaatsje Perbaoengan, ten Oosten van Medan, verschenen
enige oude kampongbewoners. met manden vol '\oTuchten. bij de K.N.I.L.-troepen, die
stelling hadden genomen bij een grote verkeersbrug en aan de rand van het plaatsje.
Zij deelden de vruchten met milde hand en weigerden betaling aan te nemen.
.. Het is immers voor de kompenie", was het commentaar van een van ben.
Tebing-Tingi werd verrassend snel bezet en reeds een uur na afloop van het korte
gevecht, waarbij de verraste republikeinse bezetting tot overgave gedwongen werd,
onthaalde men onze militairen in diverse kedeb's gratis op pittige warme koffie.
"Christen-Batakkers··, zei een oude K.N.I.L.-rot, die het weten kon, doch de gehele
bevolking was vriendelijk; wordt Tebing-Tinggi daarom enkel bewoond door Chris-•
ten-Batakkers? Toen een Nederlandse gemotoriseerde colonne des namiddags uit deze
stad naar Pematang Siantar vertrok, stonden honderden Chinezen en Indonesiërs
langs de weg met opgeheven duim. Hier en daar klonk in spreekkoor enthousiast uit
de massa: ,.Siantar, Slantar...... l"
Onze jongens begrepen, dat hun zaak een rechtvaardige was: zij hebben er morele
moed uit geput. Ook in die stad toonde het volk zich dankbaar, want door de verrassend snelle bezetting werd de republikeinse benden alle kans ontnomen over te
gaan tot brandstichting of dwang tot evacuatie.
Bij de bezetting van Tandjong Poera ging het niet veel anders.
Slechts een klein gedeelte van de huizen bleek verlaten; de meerderheid van de fodonesische- en alle Chinese- en Brits-Indische bewoners wachtten in schuilplaatsen het
einde van de bezetting. dus het overhaaste vertrek van de Laskars af.
·
Zo is overal gebleken, dat het Indonesische volk genoeg heeft van de rovende en
plunderende benden. Men heeft thans weer het vooruitzicht, dat men zelf zal oogsten
wat men zaait; gedurende enige jaren profiteerden de Japanners daarvan en bijna twee
jaren daarna de extremisten, terwijl de zaaiers - het volk - verhongeren kon.
Dit hebben de Indonesiërs begrepen. Gebeurde het gedurende de eerste dagen van
de actie nog. dat onze troepen kampongs en"stadjes geheel verlaten aantroffen - de
bewoners werden onder bedreigingen aangemaand te evacueren - later en vooral
na een snelle opmars, troffl'n de Nederlanders bewoonde pl;:iatsen aan en het volk
. toonde zich vriendschappelijk en tevens bereid mede te werken om het leven weer in
normale hanen te leiden.
Soetao Sjabrir vertoeh verre van de realiteit; hij zag de rookwolken boven de Indonesische dessa's en kampongs niet, en hoorde niet het .geweeklaag van duizenden vervolgden. Nederland zag en hoorde dit wel door duizendtallen van haar be~te zonen,
die uittrokken en velen bevrijdden van willekeur. dié misdadigers op hen uitoefenden,
en van terreur en angst, waaronder zij bijna twee jaren na de capitulatie va« Japan
hebben moeten lljden.
00
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Er is nog steeds geen oplossing ingediend op de Zwerverprijsvraag: Wie
weet een derde mogelijkheid?
Dat neem ik de lezers niet kwalijk,
want wij kennen ook geen derde mogelijkheid. Voor ons bestaat slechts het
alternatief: Wij eruit of de republiek
eruit.
Wie zich op de hoogte gesteld heeft
van de wetenschappelijke voorlichting
vanwege de Ojokjase radio inzake het
afmaken van Nederlandse militairen, die
zal het langzamerhand ook wel met ons
eens zijn, dat er niet veel anders op zit,
dan ons verdwijnen uit Indië of de
liquidatie van de republiek.
Het is natuurlijk diep tragisch, dat de
water- en melkpolitiek van de afgelopen
twee jaren een overbodige luxe blijkt
geweest te zijn en dat we niet met
Sjahrir, maar met Janus met de twee
gezichten onderhandeld hebben.
De republiek heeft nooit anders gewild
dan de liquidatie van de Nederlandse
in.vloed in Indië, maar ze keerde de
andere zijde van baar gezicht naar ons
toe, dankbaar voor de meeslepende welwillendheid, waarmede de Nederlanders
het touwtje van de onderhandelingen
stukje bij beetje lieten vieren, totdat de
tijd rijp was om brutaal te worden. 't
Was dan ook niet zozeer een meeslepende als wel een meegesleepte wel·willendheid onzerzijds.
Maar goed, dat alles is alweer historie
en we staan thans voor de vraag, welke
kant we uitmoeten: vooruit of achteruit.
"Geduld, geduld"', zegt iemand... Niet zo
haastig gebakerd. De tijd zal raad
brengen."
Ja, dat is 't nu juist. Ik wenste wel, dat
de tijd ons die kans gaf. Maar dat is
helaas niet zo. Hij verslindt ons en ons
leger eo hij verslindt Indië. Dat moet
men zich goed bewust zijn.
Het is een veel gebruikte methode om
moeilijke problemen op de lange baan
te schuiven. Daar zijn we mensen voor.
Maar die w.eggeschoven problemen worden toch op den duur spoken op onze
weg, die ons steeds dreigender achtervolgen.
Dat hebben we in Indië ervaren, want
de uitgestelde liquidatie van de republiek
is voor ons land een dreigend zwart
spook geworden in enkele maanden tijd.
Onder ons gezegd en gezwegen: De
ingewijden weten deksels goed, dat er
geen derde mogelijkheid is, dat wij uit
Indië moeten verdwijnen, of de republiek
met haar huidige leiders. Maar men
schuift de moeilijkheden op naar een
onbestemde toekomst. Dit aarzelen heeft
zijn reden natuurlijk wel, want ieder der
twee mogelijkheden heeft zeer ernstige
consequenties. Die worden er met het
verloop van de tijd echter niet minder
op: integendeel, want met name onze
kracht neemt af met iedere maand, die
we langer aarzelen.
Maar afgezien daarvan, moet men bij
dit alles het belangrijkste feit voor ogen
blljven houden, n.l. dat van ons talmen
de bevolking op Java en Sumatra de
dupe is.
Als wij als volk nog enig zelfrespect
willen behouden, dan moeten wij tegenover Indië onze roeping zien en volgen,
heel concreet, dan moet de bevolking
daar bevrijd worden van onbevoegde,
onbekwame en onverantwoordelijke leiders, en van een bendewezen, dat steeds
ernstiger vormen blijkt aan te nemen.
Denk daarover niet licht_ Indië is ver
weg, en 't is vrij gemakkelijk, om het
uit de gedachten te bannen. Maar daarmee zijn we er niet af. Wij moeten
voor God verantwoorden wat wij met
onze verantwoordelijkheid daar in Indië
doen; het lag en het ligt nog op onze
weg de volkeren daar te leiden in hun
ontwikkeling tot het moment, waarop
zij zichzelf kunnen beheren.
Wie dat negeert Is niet waard zich Nederlander te noemen. Dat is het punt.
waarop het voor ons in ,.De Zwerver"
aankomt. Er Is nog een ander punt,
n.l. dat de volksvertegenwoordiging in

deze zaak achter de feiten aan moet
lopen, omdat zij eerst in de zaken gemengd wordt als de beslissing gevallen
Is. Dat is evenzeer ernstig, maar we
zullen dit feit thans laten rusten.
Nu zullen er in Nederland velen zijn,
wie de gang van zaken in hoge mate
ergert. Zij vinden die slap, half, oppor~
tunistisch, on-Nederlands. En zij vragen zich af, wat zij daaraan kunnen
doen. Daar liggen nu precies dezelfde
gevaren als terzake van zuivering en
berechting. Omdat het niet gaat zoals
wij wensen, willen we de overheid
voQ1K>ij lopen en 't zelf gaan doen. Dat
is nu met recht de achterdeur uit. Want
met dit eigen rechtertje en overheidje
spelen, zetten wij dat op het spel, wat
juist het essentiële is van onze staatkundige structuur: de constitutionele
democratie.
Het is de treurige erfenis van het natio11aal-socialisme, dat zij, die het met dè
inz;et van hun leven bestreden hebben,
zo dikwijls geneigd zijn dezelfde ondemocratische methoden toe te passen
als dat nationaal-socialisme, wanneer ze
geestelijk in opstand zijn tegen de loop
der gebeurtenissen. Dat de infiltratie
van de communistische tactiek hierbij
olie op het vuur is, behoeft geen be·
toog.
Maar zij, die waarachtig gestreden hebben voor het herstel der democratie,
moeten zich van deze ondermijnende
methoden verre houden. Er is maar één
methode om het Indisch probleem aan
te pakken: de democl'3tische, ordelijke.
Zo is er ook maar één weg om dat
probleem op te lossen: de weg. waarop
we onze roeping en verantwoordelijkJ
beid tegenover Indië volgen.
Wat U dan nog kunt doen? Dat Indische probleem moet Uw probleem
worden. Uw hart moet erin zijn, als U
ermee bezig bent en zoals de situtatie
thuns is, moet dit vraagstuk U als een
loden Jast drukken. Dat geldt voor U-

zelf.
En voor Uw omgeving geldt, dat U
mee moet werken om ons volk rijp te
maken voor dat roepingsbesef. Zover
is het blijkbaar nog lang niet. dat ons
volk met de last van zijn verantwoordelijkheid inzake Indië opstaat en naar
bed gaat. Er valt dus wel degelijk iets
te doen.
H. v. R.
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, .bQcd!IIJ:lt.itr.
Geen
s.chot:nsme:er om Holla.nd1~ tcbot.nc.n met: tot
bollt spiegels te. maken, doch om er Ouit~e.

3t1c:fdn m~~ te politof'ren. Dat. moet ge
kunnen billi1ken. De Hollander \'ao vondng
de d3g Is uitgemergeld ~n ve-ruiaçaerd. Hij
zou maat schrikken van :iJO .sp,e.gdbe:e[d in

de glu:nmendc .schoe.n.ntus. De wtlge:da.n.c
Creicht.ns :ullcn er :.,teer m«r van kunnen
genit'ten. Daarom mag nit"m;a.nd hun die
scho...,nsrneer ml~gunn.tn.

Doch er waren fo Nedul~nd blijlb.ur oog
ahijd hedto. dir. vtrbJind door iJvtr-rocbt,
zulk$ minder goed v~rdtoe.gro, Ze we-n.ste.n
het schip op de bodtm vJn de Ecm. En
het bleef niet biJ een wens. Ze plakten «n
paar "Hmpet$" ( u wett wel. van dit dittgetJts, dit gaatjes in sc:htc,r,swand~ maak·
ten) tegen dt wandtn van h~·t J,chip tn in
minder dan geen 1ijd w.u het heldere Ec.a:1.wat~r he;dg met ten pocukuur. die- het na
vrloop

van ujd e-tn naiam.svcr1tn.dering tot
..Zw,utt Wate-,;· :ou be.bbc-n be.:orgd.
Doch de burgers van dt- Ke1sr:1d. g~naa.md
Atnt-rsfoort. krtgtn de lucht v..in de schocnsaH·tr. Àmer-.foort i.!I t~n~lorte een stad dit
doo, de schomsmee, gevtrfd Is. En hond"°rdtn togen uit om dt Eesn vaa. z·n :warre
w3tet' af te hclptn.
Wie plannen mocht b,bb<n om In Amersfoort te:n :Jthoe.nsroetrwinke:I tt op~qen dnct

et goed aan tt btdtnktn, dat Aourafoort
z n .S<hoentn nog a1tljd pott!t met scbotn·
smeu uit d~ Ecm. Let maat e<ns op al dit
glimmtndt neu:tn in Amer,foort.

IN MEMORIAM
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RUURD DE BRUIN

ALLERT ELEMA

Winschoten.
Geb. 21 Oct. 1898, gefusilleerd JO Sept. 1944.

Usquert;
gefusilleerd 8 April 1945 te Anlo.

Als ik denk aan het vele, door Allert Elema in
de bezettingstijd gepresteerd en zijn naam telkens
nog weer hoor noemen in Noordelijk Groningen
en rekening houd, met wat mij van hem bekend
is, dan meen ik, dat hij toch een figuur van het
eerste plan was, die op deze plaats aan de ver•
getelheid ontrukt moet worden.
Elema werd geboren op 12 November 1895 en was
eigenaar van een groot landbouwbedrijf te Usquert. Hij was in het verzet een eenvoudige, st!lle
werker, plaatste zich niet op de voorgrond, ging
rustig zijn gang, onopgemerkt voor de buitenstaanders. Dit juist was zijn kracht, waarvan het verzet zo ten volle zou profiteren.
In Mei 1910 werd hij als Reserve Luitenant gedemobiliseerd en kon de leiding van zijn omvangrijk
bedrijf -hervatten. Maar de gebeurtenissen in de
voorgaande weken - de verradelijke overval op
ons land en de capitulatie van ons leger - hadden van hem een verbeten •vijand gemaakt van alles, wat naar "Duits" riekte. In hem was de vaste
wû, de mof, waar mogelijk. afbreuk te doen.
Zodra onderduikershulp, financiële steun en voed•
selverzorgmg urgent werden, bracht hij persoonlijke
offers en ging in het verzet. Het is niet in zijn
geest, als hierover op deze plaats verder ~ordt
uitgewijd; op dit gebied alleen al heeft btJ het
verzet niet genoeg te waard~ren diensten verleend. Slechts enkele · ingewijden was dit alles
bekend en ook dit feit is typerend voor Elema.
En in hem wil ik dan ook al cüegenen eren, die
onversaagd hun huis en haard hebben opengesteld voor onderduikers, niettegenstaande vele
.azzia's. Juist deze mensen wa ren immers zo kwetsbaar. Zij bleven op de plaats van hun verzetshandelingen. Ondanks de risico van deportatie en
in beslagname hunner goederen, bleven E!ema en
zoveel andere landbouwers, onverzettelijk in hun
parate houding.
.
Juni 1911 werd in de kringen van de KP-Provmcie Groningen, overgegaan tot het formeren van
gewapende verzetsgroepen en sabotageploegen.
Zo mo.gelijk zouden gevaarlijke N.S.B.-ers, S.O.•
ers en wat dies meer zij, in te voren gereed gemaakte schuilhoeken in arrest worden gesteld. Dit laatste werd als een preventiewe maatregel beschouw<!.
Immers, het zou een grote onrust in die kringen
veroorzaken, terwijl liquidaties met alle gevolgen
van dien (represailles) overbodjg werden.
De eerder genoemde ploegen en groepen zouden
getraind worden met het oog op de komende in•
vasie. En Elema, ook bekend als O.D.-er, was onmiddellijk bereid tot daadwerkelijke medewerking.
In haar oprichting werden deze nieuwe organisa•
ties door verraad uiteen geslagen en de "top" bij•
kans in haar geheel gearresteerd. De enkelen,
waaronder Elema, die vrij bleven, gingen niet op
non-actief. Hij wag onder meer plaatsvervangend
commandant van District IV van de O.D., Gewest
2, maar zonder ontbreking bleef hij de "verzetsman''.

Totdat, door de arrestatie en het neer schieten van
de Heer Oijksterhuis, de Gewestelijke O.D.-Commandant, ook hij, .na de dolle-Dinsdag, elders zijn
toevlucht moest nemen. Dit vond hij te 1.lithuizen
en ook toen nog werkte hij onverdroten aan het
verzet. Maar 26 Maart 1945 werd voor hem de
fatale datum. Na gearresteerd te zijn door de SD
werd hij opgebracht naar het Huis van Bewaring
te Groningen, verdacht van spionnage, zenderactiviteit en pilotenverzorging. In de nacht van 7
op 8 April werd deze onvolprezen Nederlander
met negen andere slachtoffers te AoJo, Drente,
g~fusilleerd, na hun graf zelf te hebben moeten
graven. Zijn begrafenis vond plaats op de Alge•
mene Begraafplaats te Usquert. Hij gaf bewust zijn
leven, voor alles wat ons heilig moet zijn. Hij ruste
in Vrede.

B. T.

DICK JOSEF BUIS
Gebore11 29 Maart 1919 te Medemblik;
gefusilleerd 11 April 1945 te ~Bren.

Dick Buis, de zonnige, onverschrokken Ne~
derlander, die zowel 'Op zee als te land de
eer van zijn land hoog hield, trachtte in
October 1943 naar Engeland over te steken
en zou onderweg in opdracht van zijn com•
mandant contacten zoeken voor transport•
adressen voor geallieerde vliegers, om deze
via België en Frankrijk naar Portugal te
krijgen. De reis werd goed volbracht tot
aan de uiterste grens van Frankrijk, waar
hjj bij Hendaye gearresteerd werd en in
verschillende gevangenissen te Biarritz,
Boulogne etc. gevangen zat. Bij zijn ontslag
was hij ernstig ziek en zonder middelen
van bestaan. Na zijn opdrachten goed te
hebben uitgevoerd (van vele adressen had
men groot nut), keerde hij pl.m. Maart 1944
naar Holland terug, meldde zich weer present en hervatte zijn werk. Dit bestond uit
hulp aan geallieerde piloten, het zoeken
naar onderdak voor deze en andere onderduikers. Op 8 Septemeber 1941 werd h!J
bij de opzettelijke brandstichting van t
Poemphuis te Blaricum opnieuw gearres•
teerd, scherp verhoord, maar na pl.rn. 8
dagen weer vrijgelaten.
In September 1911 hielp hij bij het lossen
van een schip met wapens te Eemnes.
Voorts was hij werkzaam bij voedselvoorzieningen etc.
Zo kwam de noodlottige nacht van 10 op
11 April 1945. Na de wapendropping om
pl.m. 12 uur, die goed was verlopen, scheen
de aandacht van de Duitsers toch getrokken
te zijn door de seinlichten. Uit Baarn en
Laren bleken pl.m. 140 man te zijn opge•
roepen om op onderzoek uit te gaan. Om
twee uur 's nachts kwam een wagen met
Duitsers voorbij; de KP schoot op hen.
De Duitse hoofdtroep volgde en hield • halt
waar de KP-ers geschoten hadden.
Om half vier kwam de leider KP-Blaricum
bij de commandant van het droppiogsveld
met de mededeling, dat een gedeelte van
zijn KP zoek was en dat hij gaarne een
gids wilde hebben.
Dick Buis bood zich spontaan aan. Zij
vertrokken samen. Even later hoorde men
opnieuw schieten. De KP-leider kwam alleen terug en vertelde het sombere nieuws,
dat Dick aangeschoten was door de Duitsers. Zelf had hij de vlucht moeten nemen,
niet wetende, wat er met Dick gebeurd
was. Men stelde een onderzoek in en toen
bleek, dat Dick zwaar gewond naar een
boerderij had weten te kruipen. Hij had•
echter een bloedspoor achtergelaten en werd
zodoende door de Duitsers na twee uur
weer gevonden. Hij werd meegenomen en
in de vroege ochtend naar Laren gebracht,
naar het Duitse lazaret aan de Drift.
Zoals enige maanden later onomstotelijk
bleek, is hij daar op diezelfde ochtend doodgeschoten.
Zijn stoffelijk overschot is gevonden in de
duinen bij Overveen en bijgezet op het
Erekerkhof te Bloemendaal.

TRUUS.

Het was in October 1943, dat ik voor het eerst kennis maakte
met Weduwe de Bruin te Winschoten. Een bejaarde moe~
der, dje door haar houding alle respect afdwong.
Zij had twee dochters en twee zoons. Hilbrand, de jongste, had
toen reeds een leidende functie bij het opkomende verzet in Oost
en Noord-Oost Groningen, hierbij trouw bijgestaan door zijn
oudere broer Ruurd, die uit hoofde van zijn beroep plaatselijk
goed en nuttig werk kon verrichten. Als kruidenier kwam Ruurd
in en om Winschoten bij veel mensen en genoot aller vertrouwen. Het bezorgen van b~kaarten, het plaatsen van onderdui•
kers, het doorgeven van radio-berichten en illegale bladen, was
voor he~ een taak, die --.cinig opviel en juist daarom zo belangrijk. Door uitbreiding van het werk van zijn broer Hilbrand. die
al spoedig de centrale figuur was voor KP en LO in Winschoten en haar ruime omgeving, nam Ruurd haast ongemerkt, doch
doelbewust het plaatselijk werk van Hilbrand over. Ruurd was,
wat zijn werk betrof, zeer zwijgzaam. Als oudste van het gezin
had hij niet alleen de verantwoordelijkheid voor hun zaak, maar
ook voor twee onderduikers, die geruime tijd bij de familie
onderdak vonden; voor de niet ingeleverde radio en voor de
vele zwervers, die aankwamen, 's morgens, ·s middags, 's avonds
of ·s nachts, waarvan ik enkelen noem: Ds. Reinders, Ds. Hommes, Ds. de Groot, Gebr. Gootjes, Harm Molenkamp, Kees Roeters, Lange Henk, Jo en zoveel anderen meer. Bewust heeft hij
deze grote verantwoordelijkheid op zich genomen; bewust heeft
hij verzetswerk verricht; bewust heeft hij naar eigen uitlating,
de strijd aangebonden als belijdend Christen tegen het Rijk van
de Duivel. Zo zag hij zijn werk en zo zag de familie De Bruin
haar werk. Een ècht Calvinistisch gezin, verzetshaard tegen de·
vijand. _Mócht het ook anders?
Augustus 1944. De zwarte maand in de geschiedenis van het
Groninger verzet. Actie-verraad-reactie-slachtoffers. Ook Hilbrand werd ;z;waar gezocht in die dagen als een der kern-figuren
van het próvinciaal verzetswerk. Op de avond van de Sstc
September was Hilbrand thuis. Ruurd was boven en luisterde
naar Radio Oranje. Toen: de SD; Hilbrand in z'n schuilplaats,
Ruurd zette de radio weg en ging naar beneden. Onder aan de
trap werd hij reeds opge\\(_a::ht en m het achterhuis ondervraagd,
waar zijn broer was.
Deze ondervraging leverde niet anders op dan dat Ruurd erg
werd mishandeld. Als duivels gingen de SD-ers, waarbij zich
ook de beruchte Nederlander, Kapitein van der Hof. toenterhoofd van de Winschoter politie, bevond, tekeer. Spreuken en
foto's werden van de wand gescheurd en vertrapt; in de hoeken
en door de wanden heen wi:rd geschoten.
Een wonder van bewaring was het, dat Hilbrand in zijn schuilhoek niet werd geraakt. Wel kon hij alle~ horen en hij stond
doodsangsten uit, daar hij meende, dat z'n hele familie uitgemoord werd, hetgeen toen niet ongewoon was. Toen de bende
uitgeraasd was en Hilbrand onvindbaar bleef, werden Ruurd en
zijn zuster Grietje meegenomtl:n: Ruurd mocht van zijn oude moeder geen afscheid meer nemen.
Ze werden verhoord op het Politie-bureau te Winschoten en
vandaar overgebracht naar de SD-stelle te Delfzijl. De !lde en
lOde September zaten ze daar. De behandeling was menselijk,
daar het Grietje werd toegestaan haar broers hoofd af te wassen en enigszins te verbinden. Op de avond van de 10de September werd Ruurd uit de cel gehaald; het was toen ongçvcer 11
uur. Grietje kon dit horen, daar zij tegenover hem in een andere
cel zat. Ruurd is toen meegenomen en russen Holwierde en Kre•
werd, plaatsjes in de buurt van Delfzijl, doodgeschoten. Hier is
hij de volgende morgen gevonden door burgers, die de politie
waarschuwden. Daar de SD hem alle papieren had afgenomen,
was identificatie onmogelijk; wel nam de politie een foto van hem
en werd bij door de omwonenden begraven. Een Dominee beeft
nog gesproken bij zijn graf en heeft deze eenzame begrafenis nog
tot een eervolle gemaakt. In Juni 1945 werd aan de familie De
Bruin, die verder gespaard hled, de plaats bekend. waar Ruurd
begraven was. Op de 5de Juli volgde de herbegrafenis te Winschoten in een door de burgerij aangewezen ere-graf, waar zijn
stoffelijk overschot thans nist temidden van gesneuvelden uit
de Meidagen 19-40 en van de gesneuvelde geallieerde soldaten.
De deelneming van de zijde der vele vrienden en van de burgerij
was groot. En nog dagelijks gaan onze gedachten naar hem uit.
Maar niet om te treuren en niet om te roemen, want ik weet. dat
de familie De Bruin ook dit belijdt: ,,Maar uit Hem zijt gij (en
dît is Ruurd) in Christus Jezus. Die hem (ons) geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid en heûigmaking en verlossing,
opdat het zij gelijk geschreven is: ,,die.roemt. roeme in de Here".
(1 Cor. 1 :30 en 31).

H.
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VOOR DE
BOVENSTE
PLANK?

J.JJVERSEN
Weduwe. met dgt.n buis en tuin, lc
Musselkanaal. Prov. Groningen. vraagt
een vrouw van Cbr, btgfnsclen, leeftijd
50 à 60 jaar, Îitlst tnlgnins bemiddeld.
voor ,amenwoning.
Bri<vtn onder no. 382 bur. v. d. blad.

G. H. Hoek, Dodenwacht bij onze gevallenen. Uitgegei•en in samenwerking met
de Koninklijke Nederlandse Vereniging
"Ons Leger", door N.V. Gebr. Zomer en
Keuning's Uitgcversmij. te Wagenirfgen.
Derde druk.
Dit is een boek met een voorgeschiedenis. Reeds in 1941 vatte de
schrijver van dit boek het plan op
om de gevallenen in de Meidagen
van 1940 te herdenken door hun
namen te verzamelen in een boekwerk, dat tevens een beeld zou geven van de gebeurtenissen aan de
verschillende fronten van ons land.
Hoewel de Duitse militaire censuur
tegen een dergelijke uitgave geen bezwaar bleek te
hebbel\, strandde de uitgave door activiteit van de
Gestapo, die terecht vrees(le, dat een dergelijk boek
een demonstratie zou worden van de· vrijheidszin van
hPt Nederlandse volk. Daarom legden zij beslag op
zetsel, gegevens en wat dies meer zij en namen schrij-'
ver en uitgevers in verhoor. Het manuscript echter
verdween met de komst van de Duitsers. Het plan tot
uitgave van dit gedenkboek bleef bestaan.
Daar dit voornemen eerst na de bevrijding kon worden verwezenlijkt, laste de schrijver enkele aantekeningen in, die de tekst verduidelijkten en schreef hij
levens enkele nieuwe hoofdstukken, die in bezet gebied niet konden, doch in het vrije Nederland moesten
worden bijgevoegd nl. ,.De Strijd om Rotterdam", .,Het
Verraad" en "Oranje en Regering''. Om de sfeer van
het eerste bezettingsjaar te behouden, werd verder
het originele manuscript aangehouden.
Zoals reeds opgemerkt, werd dit boek- geschreven
ter herdenking van onze in Mei '40 gevallen soldaten.
De sch rijver is - het moet gezegd - in zijn opzet
geslaagd, al was het alleen reeds voor de indrukwekkende rij van ruim 2000 namen der gesneuvelden. Bij
het doorbladeren van dit gedeelte van het boek ontkomt men niet aan de gedachte, dat al deze mannen,
stuk voor stuk, hun leven gaven voor Uw en voor
onze vrijheid.
Vóór deze lijst van gevallenen echter voert de schrijver
ons langs de verschillende f r onten, die ih ons land,
verwacht of onverwacht, werden gecreëerd. De Peellinie, Ypenburg, Valkenburg, Waalhaven, de Moerdijk·
brug, Rotterdam en de Grebbelinie, al deze namen zijn
historie geworden, voor velen vaak dode historie. Hoei{
echter beschrijft deze historie in zijn aangrijpende
werkelijkheid. Hij laat zien hoeveel moed, kameraadschap en opofferingsgezindheid er is opgebracht in die
dagen. Doch ook hoe verraad, verloren eer en mofse
ontrouw hun klemmende klauwen legden in de nek
van leger en volk.
Tot slot voert de schrijver ons langs de graven en
tekent ze ons in hun aandoenlijke eenvoud, de leeuwenhelm op het ruwhouten kruis, of in hun massale demonstratie van "den vaderlant ghetrouwe, blijf ick tot
inden doet".
Het boek is in goed journalistieke stijl geschreven.
Eén opmerking moet ons van het hart. Onzes inziens
wordt de Duitse soldaat teveel als de eerlijke tegenstander van de Nederlandse soldaat voorgesteld. Het
interesseert ons bv. niet, dat een of ander Duits commandant onze soldaten "Prachtkerle" noemt. Speciaal
in enkele hoofdstukken uit het manuscript 1 941 komt
een. dergelijke voorstelling van zaken voor. Wij kunnen ons moeilijk indenken, dat men de Duitse soldaat
nog als een waar dig tegenstander kan zien.
Een ieder, die de herinnering aan de vijf eerste oorlogsdagen levendig wil bewaren en. in dankbaarheid
gedenkt aan de mannen, die ook voor h en het offer van
hun leven gaven, zullen voor dit boek zorgvuldig een
plaatsje inruimen op de bovenste plank van hun
boekenkast.
Br.

STICHTING 1940-1945
DrSTRICT OVERIJSSEL
vraagt een
DAME
voor het bezoeken van de door
de Stichting verzorgde gezinnen.
Wij stellen prijs op:
1. Diploma
MaatschappeHjk
werkster.
2. Inzicht in het werk der
Stichting.
3. Een vroegere verzetsvrouw.
4. Een leeftijd van minstens 25
jaar.
5. Een goede gezondheid.
Aangeboden wordt een zware,
doch prettige en zelfstandige
werkkring.
Brieven aan Stichting 191019-15, Langestraat 49, Enschede.

Men verzoekt ons Tiet volgende mede te delen:

C.V. DRUKKERQ RIJNSTREEK•

Comité dodenherdenking

..

ADVE RTE NTI E- RUBR I EK

Op 12 October a.s. zal te Leeuwen-Beneden onder auspiciën van de Kring Rotterdam van de Bond Oud-Stoottroepers een herdenking van aUe in Nederland en NederlandsIndië gesneuvelde Stoottroepers worden gehouden. Teneinde
deze zo goed mogelijk te doen slagen is er in Rotterdam een
comité gevormd, dat reeds ls begonnen met de nodige voorbereidingen.
Alle belangstellenden worden verzocht een -gift te doen toe• komen per postwissel of op girorekening nummer 380091
ten name van John. Creemers, Bergsingel 117 a, Rotterdam.
De netto-opbrengst zal worden afgedragen voor een llefda~
dtg doel, verband houdende met de Stoottroepen.
HET COMITE DODENHE RDENKING.

VOORHOSVE

,,De Stem der Lage Landen"
Het herdenkingsboek over het concentratiekamp Dachau is thans
verschenen. Indien U f 2.80 stort op Postrekg. 3041-i van de fa.
A. Losekoot 5 Zoon te Amsterdam, wordt het U p.o. toegezonden.

LITHO "Z.AANLANDIA"
ZAANDIJK

*

De juiste sfeer van het verzet
vindt U wekelijks terug in :

"DE ZWERVER"
WEEKBLAD VAN DE LO-LKP-STICHTING
ELK N U M M ER BIEDT:
1 Een interessant hoofdartikel
2 - Nieuws v.d. Stichting 1940.45
3 Een authentiek verzetsverhaal
4 "In M e moriam"
5 Nieuws uit onze or ganis aties
6 Actualiteiten
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Abonneert U op dit blad!
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WIE KAN
INLICETINGEN VERSCHAFFEN?
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859 H arry Salomon van Gelder, geb. 14 Jan. 1906; gearr. 23 Oct,
1941, overgebracht naar de Weteringschans; November 19-tl tot
pl.m. Kerstmis Amstelv.weg, daarna Scheveningen. Laatste be.richt over hem uit Buchenwald. Kampnummer 2089.
Overleden in Mauthausen 16 Jan. 1942. Nr. Overlijdensacte 33i2,
Inlichtingen aan N. J. Lopes de Leao, Zandvoortselaan 177, Aerdenhout.

860 Jacob Lopes de Leao, geb. 21 Oct. 1901 te Amsterdam; gearr. 26
Mei 19il; tot ongeveer eind Augustus 1941 onder Nr. 663 te
Scheveningen; van Aug. tot Dec. te Amersfoort onder Nr. 410,
daarna weer in Scheveningen onder Nr. 560.
Hij was betrokken bij een spionnageproces te Maastricht; in Maart
1912 wegens voortgezet spionnage ter dood veroordeeld. Het vonnis is in de ochtend van de 11 Mei 1912 voltrokken; onbekend
waar.
Inlichtingen over zijn gevang~nistijd en dood aan: N. J. Lopes de
Leao, Zandvoortselaan 177, Aerdenhout.
861 G. P. Mulder, geb. 18 Oct. 1909 te Den
Haag; gearr. 21 Aug. 19H. Eerst naar
Vught. vervolgens naar Sachsenhause11;
sindsdien geen bericht meer ontvangen.
Inlichtingen aan: R. de Jager, Wouwermanstraat 91, Den Haag.

wordt

de meeste
a andacht

,,..

besteed aan
U w drukwerk 1

862 Jacobus Cornelis van Zetten, geb. 20-2-'09,
halfbloed, boekhouder; gearr. 10-7-1914;
via Scheveningen naar Vught; 6 Sept.
1944 naar Sachsenhausen - Heinkel BI. 9!?
Nooit geen bericht meer ontvangen.
Inlichtingen aan: R. de Jager, Wouwer•
manstraat 91, Den Haag.
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Cliché
In een dag gereed.
Alles o p het gebied v an Stempels
Cltché's e n ncta1Dplaten.

863 Nel van den Berg. Illegaal werkstef. Tijdens de bezetting werkzaam in Kinderhuis voor Joodse kinderen te Bergen. Gaarne in- o
lichtingen in welke groep zij gewerkt heeft en verdere bijzonder- ~
heden. Inlichtingen aan Stichting 1940-'15, Heerengracht 597,
Amsterdam.
?I
864 H endrik Dirkzwager. Heeft gewerkt in Utrecht (Vleuten, Haar· ,.
zuilens). Heeft deelgenomen aan droppings. Gaarne inlichting~n
over zijn werkzaamheden aan: J. Trok, Croeselaan 38, Utrecht. Il
Il
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.Gireert nog heden Uw abonnementsgeld voor het
4e kwartaa l ! Over enkele dagen gaan de kwitanties
de deur uit.
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Weekblad
der LO-LKP-Stichting
LANDELIJKE KNOKPLOEGEN

LANDE LIJKE ORGANISATIE VOOR HULP

LoHe a111mmen 20 cea t
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ebt u wel opgemerkt, hoe in de bezettingstijd
velen, meer dan anders, zich verdiepten in boeken over geschiedenis van allerlei soort? Niet
het minst in die, welke de historie van ons eigen lanc\
vertelden? Tevoren werden er nooit zoveel boeken
,.over geschiedenis" verkocht.
Hoe kwam dat? Was het uit angst; zocht men afleiding? Dan was een roman beter geneesmiddel geweest; de spanning van een speurdersroman bijv. Was
die lectuur dan een verdovingsmiddel? Ik geloof het
niet. Wij hunkerden om uit de ellende van het heden
(toen) te komen: wisten, met Bilderdijks woorden·
"Oees ellenden Gaan volenden, En verpletterd Wordt
het juk". Een nieuwe toekomst wachtte. Hoe zou die
zijn? Op die vraag zocht men het antwoord in het ver•
leden. Niet om dat zonder meer te doen herleven. Wij
waren niet reactionnair.
Als de Koningin uit Engeland hier landen zou - als
onze eerste koning in 1813 - dan zou niet klakkeloos
aangeknoopt worden bij 10 Mei 1940. 1 ) . Het goede,
het echt Nederlandse, dat wat de vaderlandsliefde
,prikkelde en voedde, zocht men ln het verleden, toen
Nederland vrij was of vrij werd: Tachtigjarige oorlog; Franse tijd. Wat hebben ·we in stille lezingen
voor 19 man, - .gedurende de ti¼f, dat men niet met
20 of meer personen mocht vergaderen - de overeenkomsten gezocht en gezien!
Die belangstelling voor het verleden is wat geluwd.
Begrijpelijk!
Bij de opbouw, onze nieuwe taak, kijken we allereerst naar de toekomst. Hoe het worden moet. Maar
daarin is de werkende mens niet los van het verleden. Wij maken ui~, ie1" volko111en ni<!uw:,.
Waarachtig scheppen is alleen mogelijk bij God, voor
Wie, .ils de Eeuwige, geen heden, verleden of toekomst verschilt. De bijbel zegt ons, dat in zo echt
meoseliike taal en toch zo moeilijk: duizend jaren zijn
bij God aJs één dag ...... Maar de mens is gebonden aan zijn, aan hèt verleden.
Wie meende - en wie probeerde dat te verwerkelijken - dat er in 1945 te beginnen, iets geheel nieuws
zou komen in Nederland, heeft zich fundamenteel vergist. Het kan niet. Eis was en is, naar ik meen, aan•
sluiten bij het goede in het verleden en dan bouwen
met de eisen van onze tijd duidelijk in het oog gevat. Dat is waarlijk progressief (o misbruikte term!).
Wie het nieuwe wilde, moest zich toch bedienen van
de termen "Herstel en Vernieuwing" (radiotoesp~ken van H.M. en van Prof. Schermerhorn). In die
woorden ligt duidelijk zichtbaar de band met het verleden.
,
Wij willen nagaan, hoe voor ons, voor ons mens.zijn, geschiedschrijving aan een behoefte voldoet. Deze
algemene gedachte wordt verbijzonderµ m.h.o. op de
illegaliteit en dan blijkt. dat de historie van het verzet
gekend en dus beschreven moet worden.
Laat ik een persoonlijke beke11teois voorop zetten.
Toen ik het verzoek kreeg lid te worden van de Gedenkboek-Commissie en over het grote, omvangrijke
Gedenkboek meer hoorde, heb ik mezelf afgevraagd:
is zo'n werk eigenlijk wel nodig? Als nuchter Nederlander is men geneigd te denken: och, waarom al die
drukte naderhand. Onze generatie heeft het gedaan,
het moeten doen en verder - er is wel ander, nodiger
werk. De man van de daad léést niet allereerst de
verhalen van zijn eigen actie.
Toch stellen we ons. zo redenerend, te veel op een Individualistisch standpunt. Wij liggen immers in die
ene bedding, waarin de geslachten elkaar als golven
opvolgen, in één ononderbroken stroom. Wij moeten
voor het volgend geslacht werken. dat er nu al ,in prille jeugd - is. En - zo - verder ........ .
Wij bouwen aan ons volksleven, we hebben een taak
in en tegenover Nederland. Dat Is één gezichtspunt.
Geschiedschrijving mag niet alleen doel op zichzelf
zijn. Dat is een tweede gezichtspunt. Die twee moeten verenigd worden.
Zie eens naar onze beroemde 17e eeuw, toen het
kleine, net van tyrannie bevrijde Nederland mee -vooraan stond in de wereld. Ik neem een paar voorbeelden
uit de overvloed, die er ligt. De grote bouwmeester
Jac. van Campen (Paleis op de Dam) beoogde het
herstel van de oude zuiverheid in de bouwstijl. Rembrandt, wellicht het grootste genie uit die eeuw, die
veelszins los was van het verleden, greep toch telkens terug naar vroegere grootheid en schoonheid.
tas en kende zijn bijbel (zie zijn schilderijen) het
unieke boek van verbinding tussen heden en verle-

,

NOODZ.A.AI{ VAN
GESCHIEDSCHRIJVING
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den, dat als H.S. altijd nieuw, actueel is. Bij de dichters, de geleerden, de theologen van die gouden eeuw
vinden we steeds als "grondslag van bun geestelijke
impuls: behouden, terugwinnen, herstellen" (Huizinga).
Het vroegere terugwillen in ideale vorm, dat is de
ingeschapen begeerte naar het verloren paradijs, het
immer vernieuwde streven naar de heilstaat, voor de
een in het aardse heden, voor de gelovige in de ver~
nieuwde aardse toekomst, als hemel en aarde één zullen zijn.
Dat is geen zucht naar het onbekende; dan zou het
• avontuur wezen.
Het is een diep gewortelde hunkering ·naar de paradijselijke harmonie van het heilig verleden, vóór
Adams zondeval. Kort gezegd: wij zitten geestelijk
vast aan het verleden, dat goed was.
Hoe kan men - vraag ik - naar het vroegere teruggrijpen als men het niet kent? En hoe is het te
kennen, zonder dat het beschreven is?
Mondelmge overlevering slijt te gauw en is te vluchtig en wordt onzuiver. God komt, op bepaalde wijze,
tegemoet aan onze behoefte naar de kennis van het
verleden, van een speciaal verleden; vindt die noodzakelijk.
De historie van Gods schepping, Zijn formatie van
een eigen volk, de geschiedenis van Zijn volk, van de
Christus in Zijn aardse leven, van Zijn jonge kerk
na Pinkste ren - God heeft gezorgd, dat die geschiedenis te boek gesteld werd voor ons, voor ieder geslacht. Onze creatuurJijkheid, als ik het zo noemen
mag, brengt mee, dat wij de historie nodig hebben. Wij
scheppen niet; bij al wat wij maken, arbeiden we
voort aan wat vroeger was. Een radicale breuk mN
het verleden, wat sommige ontspoorde idealisten willen, is eigenlijk onmogelijk. Zij is niet alleen gedoemd
tot onvruchtbaarheid, tot ondergang, in diepste zin
bestaat zij niet. Ieder is onderworpen aan de continuïteit.
Het is een algemeen menselijke eigenschap, in plech•
tige ogenblikken van ons leven kracht en moed te
put.t en uit het feit, dat we nazaten der voorgeslachten
zijn, voortwerkers aan een taak, waaraan ook zij zich
hebben ge.geven. Heeft niet de revolutionnaire dictator
Napoleon, toen hij in Egypte slag ging leveren, herinnerd aan de 40 eeuwên. die van de pyramiden op
zijn soldaten neerzagen?
Of, eenvoudiger voorbeelden uit het leven om ons
heen:
Koestert de meest tevolutionnaire man niet de innige wens, dat zijn zoon in hetzelfde spoor zal gaan
als hij? Dat betekent dan dus, dat die zoon zal aansluiten bij wat voor hem verleden is. De kleine kinderen leren ons al, hoe zij, onbP.wust, waarde hechten aan de traditie, aan het verleden: zij willen· altijd
weer hetzelfde verhaal horen, precies eender als alle
vorige keren. Pas op, dat u het niet anders vertelt,
de kleine zal u verbeteren (Van Schelven).
Juist nu, na de verschrikking der tyrannieke jaren
willen wij met dubbele kracht werken tot heil van ons
land, van onze natie. Zó, dat die zich naar haar eigen
aard, het rijkst kan ontplooien. Wij willen verheffen,
veredelen, verbeteren, ideaal maken of hoe U het
maar noemen wilt, de eigen aard van ons volk. Daa1·,
toe moet die aard gekend worden.
Hoe kan dat anders dan uit het verleden?
Juist in de oorlogstijd hebben denkers en schrijvers
zich bezonnen op die aard. Ik noem slechts enkele
namen. Gaan wij na, hoe die geschriften opgebouwd
zijn, dan treft het, dat ieder teruggreep naar het vaderlands verleden. D us in de historie zich verdiept
heeft. Gelukkig, dat zij reeds beschreven was en nog
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wordt - want iedere tijd schrijft zijn eigen visie op
het verleden. Daarom zal iedere generatie of eeuw
opnieuw de geschiedenis van het vtrzet beschrijven.
Om bouwstoffen te bezitten moet er een begin gemaakt worden met het boekstaven der daden. Dus..... .
vult u maar in over het Gedenkboek!
Prof. Paul Scholten: Het geloof in het Nederlandse
Volksleven ( 1941. een rede aan de Amsterdamse Universiteit). Dit hele betoog voor het leven van die
tijd bedoeld, is van historische structuur. Op een
willekeurige bladzijde, die ik weer opsloeg bij herlezing, lees ik 9 maal de woorden historisch, geschiedenis e.d. Het is verleidelijk uitvoerig te citeren, maar
het kan niet. Leest u eens blz. l 0 en 11. Ik neem
een enkele gedachte over:
"Als de mensen van gemeenschappelijke afstamming
op een bepaald gebied samengebracht, als eenheid
geschiedenis krijgen, dan ontstaat eerst een volk! " Of:
.. Een volk ontstaat in de geschiedenis in de besll:1sende ogenblikken, die de gemeenschap tot één
smeedde.··
Voor ons was het een her-smeden, een vernieuwde
eenheid immers. Roepen wij ons de historie voor de
geest, dan vergeten we ook 11iet - wat sommigen na
de bevrijding dreigden te doen - dat het een eenheid
in verscheidenheid is, een Nederlandse eenheid.
Ik noem verder nog prof. Sneller: De Nationale Betekenis der Oranjedynastie, a.h.w. een feestgave der
bevrijding.
·
En ·or. de Pater: De Kern van onze Nationale Gedachte. Die kern is onze verdraagzaamheid en geestelijke vrijheid, ,.kostbare goederen, voor welker behoud wij al onze krachten dienen in te spannen". Die
kern kan hij voor ons blootleggen, door baar te wikkelen uit het omhulsel van enige eeuwen historie. De
als oorlogsballing overleden prof. Huizinga in zijn
Nederlands Geestesmerk, dat ik overigens niet geheel onderschrijf, noemt zijn laatste en grootste hoofdstuk: Taak van ons volk, en moet die baseren op bet
eerste, dat heet: De wording van onze nationaliteit.
Hier Is de practische, dienende functie, die ieder bistoricus, na alle academische geleerdheid, een deel van
zijn taak moet achten.
(Wordt l'ervolgd).
') 1813-1945. Let op die parallel. Oranje tweemaal
verdreven, tweemaal naar Engeland gevlucht, tweemaal teruggekeerd. En nu - als toen ,- moeilijkheden over Indië, ook met Engeland ......
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H~t sc-hrcw-it ab etn luciferadoo1je wt.g

WIJ VIND EN P ARM~
Wat js het nut van je oogleden in de nacht? Lig Je
behoorlijk onder de klamboe, das zijn ze gesloten en
tonen aan de buitenwereld, dat je nergens van weet
Zo hoort dat. Maar wat doe je met die kleppen, wanneer ie In hinderlaag ligt? Ze willen dicht vallen en
automatisch trilt dan ergens de slaap. Je trekt :ze dus
open, al heeft dit geen nut, want de lenzen in de kas~
se11 zien net zoveel als je hielen. Misschien :tijn je
ogen wel van steen. zoals die van een godenbeeld uit
de Griekse tijd. De Grieken moeten vroeger vaak in
hinderlaag hebben gelegen, in de bergen van Macedonië of de vlakte van Klein-Azië. Wij wisten, dat het
leven van een oogappel niet uit te beelden is in steen.
Het leven in de rimboe is een leven van trommelvliezen en vingertoppen
Lichtmeter en duimstok zijn speelgoed v"n mensen,
die overdag de wereld willen verbeteren. In de :iacht
meet je met geheugen en gehoor.
En toch, al weet je de afstand hier van inan tot man,
en tot de weg, en tot je kwartier in de ru.g en tot de
kampong in front, en tot het pad voor de loop van je
bren, toch laten al deze draden los achter je ~tenen
ogen. Wat zie je door dle open kleppen? De c21rrier,
als een gewonde weggezakt, ginds langs de berm, in
het ochtendlicht van gisteren. En dat lichaarA op de
weg, gebroken in het bekken. nog vormelozer door
het pak van groen en roest, waaruit het bloed verliep tot in het gruis. En de ogen, waarin de zon nog
even speelde.
De ochtend ontnuchtert je met schemer en kou. Met
de laatste slok thee spoel je de na-nacht weg, met de
eerste cigaret zuig je de morgen In. Nee. Je armen en
benen zijn geen wortelstronken. Je staat op twee voeten
zonder duizelig te zijn.
Wat zeg je? Ziet iemand rook uit de kampong? Ja, die
sliert uit de klappers achter de. sawah. Wel daar staat
de pap op het vuur. Teveel rook voor een mager
ontbijt? Kom nou, toch even kijken.
Vooruit, dan kijken we maar.
We gaan en we kijken. We zien van de weg af het
eerste huls van Kampong Tegarcn. Het schroeit als
een lucifersdoosje weQ.
De klapperkruinen worden nauwelijks gezengd. Gi?en
mens te zien. zelfs geen kip. De brandstichter loopt
waarschijnlijk daarboven In de bergen. Misschien zit
hij verstopt in het volgende huis. We weten, dat
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Tegaron een broeinest is. Een man, die uit de bergen
komt. die door de kampong gaat en vuisten zwaait, die
de brand zet in een hut en weer verdwijnt, laat honderden in onrust achter onder eigen dak. Zoek hem
niet. Eens betrap je hem bij een ander huis of langs
de weg.
Tot straks. Tegaron. We denken nu alleen aan pap en
thee en slaap.
We sukkelen door de ochtend terug. Waarom stopt
de voorste man en geeft het halte-sein? Wat wijst hij
op de we.g? Vers zand? Verrek, nog even wakker
blijven. Kijk uit: vers zand. kuil. mijn. Het is toch
prettig dat de zoo al bij de hand is om met een eerste
sttaal wat brokkelige vlekken aan te stippen in het
gruis. Let iemand intussen op de suffende taru, die
wJJ daareven aan de rand van de sawah passeerden7
Wát houdt hij zich op een afstand en ziet gespannen
toe. Kom wat dichterbij, kassian? Wil je niet? Dan
trekken we wel aan je latten. Beo Je zo beroerd? Ga
dan even zitten, hier, in dat verse zand. Nee? Kom,
kom, vertel ons dan. waarom je in de sawah zat.
Tani?
Een boer zit bij zonsopgang niet doelloos op zijn land.
Weet Je niet wat dat zand betekent? Wij weten het
wel. Wij weten veel.
Kijk, kijk. nu weet Jij het ook, nu wil je het beter
weten dan wij, nu graa f je met je teen wat zand 0pzij. Doe het maar met je handen, beste man. Onze
pioniers zouden Jaloers zijn op dat vingerwerk. Jammer, dat ze niet hier zijn om te zien, hoe deskundig je
de mijn volkomen vrij maakt. hem uit de kuil licht en
dan eerst demonteert.
Dank je wel. kassian. Nee. zo heet Je niet. Parmi?
Parmi van Tegaron. Zo. zo, en nu vertel je ons ook
van de kip en het ei. Wel, wel. jij stak dat eerste huis
van Tegaron in brand om ons te Jokken: jij zat in de
sawah toe te zien hoe onze wa,gen zou ontploffen op
de mijnen, die jij had gelegd. En je moet straks in de
bergen rapport uitbrèngen over onze verliezen. En je
krijgt vijf roepiah voor elk mijn. En Je durft niet t!
weigeren. Heb je vrouw en kinderen in Teragon? Wat
zeg Je: kip noch kraai? Wel, dan ga je naar Semarang. Als je in ons gebied aan de weg kan zitten en
ons langs ziet komen, tweemaal, dan .kan je ook tot
Semarang gaan. Halen ze je weg uit Semarang? Je hebt
de feesten zeker meegemaakt, die dagen lang in Sa-
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angzaam maar zeker wordt ons leger In lndië
uitgemoord. Dat gaat zo bij twee, vijf of tien
mannen per dag.
En even zeker. alleen wat sneller, wordt de lndische
bevolking in het oog door de republiek bezette gebied
geterroriseerd. uitgekleed en uitgehongerd.
Heel belangrijk schijnt men dat in Nederland niet
meer te vinden. Je went tenslotte aan alles en het is
alweer maanden geleden, dat ~o dit aspect van het
Indische probleem .,interessant" nieuws vond. Dat
nieuws begint naar de achterpagina te verschuiven.
Vindt gij het nog belangrijk, lezer? Benauwt het U
nog, dat deze moordpartij met de regelmaat van een
uurwerk doorgaat, zonder dat men doet. wat gedaan
moet worden, zonder dat er enig uitzicht Is?
,
Vindt U het niet angstwekkend. dat voor dit aangrijpend vraagstuk van de toekom.~t van Indië, het meest
:aangrijpende voor ons volk sinds mensenheugenis, de
belangstellit9 van ons volk met grote snelheid afneemt?
Er gaat een stemming overheersen van "laat maar
waaien" en "na ons de zondvloed·.
Onze natie kan de moed niet meer opbrengen om te
geloven in een- goede oplossing...Een verloren zaak"
meent het publiek en het wast zijn handen in onschuld.
Maar het water is drabbig, en men wordt er nie.t
schoon mee, want het is dit publiek, dat verantwoorde·
lijk is voor de ontwikkeling tot op dit ogenblik.
Dit Nederlandse volk van 1915- 1917 draagt de schuld
van het lijden in Indië, van de ontstellende perspectieven voor de toekomst van dat land. De belangen van
dat land waren ons opgedragen. UJij moesten de ontwikkeling ervan leiden. wij moesten het in 1945 bevrijden van de Japanse dictatuur.
En we hebben het gepresteerd twee Jaar te praten,
veertien dagen daadwerkelijke hulp te verlenen aan
Indië, om daarmee onmiddellijk te stoppen, toen er ergens in de verte wat gegromd werd. ·t Re~ultaat is er
dan ook naar. Half werk. dat alweer onder onze handen afgebroken wordt.
Wie er prijs op stelt voor een democratisch burger van
Nederland door te gaan, zal zich verantwoordelijk moeten weten voor de gang van zaken.
Overigens is het dragen van die verantwoordelijkhelèl
ons niet gemakkelijk gemaakt.
Van Indië uit seinde men twee jaren lang; ,.Alles
wel aan boord, nog even en we zeilen de vellige haven van !,inggadjati binnen". Maar men wist al
heel lang, dat dit niet waar was, dat de nood m de
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republiek ontstellend groot was en de "papieren·· leiding geen gezag en macht had, dat ieder deed wat
goed was in zijn ogen. Zo strooiden de verantv,oordelijke lieden ons volk zand io de ogen.
En in Nederland was 't al niet beter. In plaats Véln
de parlementaire rechten werkelijk te herstellen, werden zij genegeerd en werd 't parlement een schone
democratische façade, waarachter men, in navolging
van Van Mook. zijn gang maar ging.
De geschiedenis van Nederland In deze twee Jaren is
leerrijk. 't Begon al met de Nationale Advies Commissie. ZIJ zou adviseren inzake de samenstelling van
de nieuwe regering en haar programma. Maar men
ri~p haar eerst bijeen toen alles in kannen en kruiken
was.
Van dat ogenblik af was de N.A.C. een gevel, die
ons volk moest doen vermoedel), dat er een democratisch huis achter zat. E r zat intussen niets achter.
Met wijs beleid is deze tactiek inzake het Indische
probleem in het parlement. ons parlement, voortge-.
zet, Alle besluiten werden genomen, vóórdat het parlement geraadpleegd was en de meeste van die besluiten werden in Indië genomen. vóórdat de regering
ertussen kon komen. Als er tenslotte verklaringen in
de Kamer kwamen, dan kon men zich erbij neerleggen of niet, 't,,, veranderde niets aan de zaak. Dat
noemt men de politiek van de voldongen feiten , of
anders gezegd de dictatuur in avondtoilet.
Eens heeft de Kamer een besluit genomen, maar enkele
maanden later werd dat besluit in Indië om zeep ge·
bracht. Dat betrof Linggadjati zelf.
Deze gehele miserabele toestand van onze democratie
hebben we te danken aan het devies, dat een aantal
lieden omstreeks de bevrijding door hun hoofd speelde: ,.Het woord is aan de sterke mannen; laat het
·
volk hen niet voor de voeten lopen".
Diezelfde lieden spraken bij tedere gelegenheid luidkeels "namens het volk". Dat is zo de gewoonte, als
men de invloed van dat volk wil uitschakelèn.
Dat volk zijn wij. lezer. Wees gewaarschuwd. gij
ziet voor Uw ogen een democratische praktijk. waardoor de democratie zelf langzaam maar zeker geworgd
wordt. En Moskou ·gnuift.
Intussen. dat stadiwn hebben we achter de rug. We
hebben de leiding Jn het Indische probleem materieel
overgedragen aan de UNO. al houden we vol, dat we
het formeel nog voor het zeggen hebben.
De Nederlandse kapitein is naar zjjn hut gestuurd en
er staat nu een internationale loods op de brug. Niet

latiga zijn gevierd toen op 4 Augustus van het vorige jaar Semarang heroverd werd. Kom Pa,mi, loop mee
en nu wat vlotter, want we zijn werkelijk flauw van
honger en slaap.
·
Nee, Parmi, •jij kent het land van Tegaron niet. Je
stond vier weken geleden met je bamboe roentjing in
de kampongrand en zag de gevechtwagens komen. De
bendeleider had gezegd. dat Tegaron door ons zou
worden verbrand en het volk vermoord. Toen vluchtte
je langs de kali naar de bergen, waar de bevolking
:zich al verscholen had. Jullie luisterden naar het
schuren van de schakelbanden over de weg. De volgende morgen zag je de eerste tani alweer in zijn
sawah staan, want de bibit wachtte om te worden uit-gepoot. Nu, na vier weken. zie je op alle terrassen en
velden tot aan het moeras de mannen van Tegaron bezig met hun gewas. De vrouwen gaan weer met hun
korf door de kampong naar de passar of de tuin. De
kinderen spelen achter de stenen in de kali. Wat doe
jij, Parmi? Als je de dappere was die Tegaron zou
behoeden voor as en bloed dan zou je nu naar Salatiga
gaan en jezelf ervan overtuigen. dat de belanda katoen
geeft. olie en zout in ruil voor tomaat en mais. Maar
je komt niet uit de bergen, tenzij in de nacht om gevaar te zaaien in de weg. Je zit in de rand van de
sawah en wacht op dje wolk van kruit en stof.
Je ziet dat lichaam, gebroken in het bekken, waaruit
het bloed verloopt in het gruis.
Zit hier, adder van Tegaron zie de woede van je
eigen dorpelingen, die we hebben verzameld om hun
te zegg2n, wat je deed.
A.ls de loop van onze bren nu niet op hen "-ëlS gericht zouden duizend voeten van eigen volk je ploe.rtenlichaam vertrappen en wegschoppen in de kali.
Zit hier in ~het land van Tegaron als een drakenbeeld.
Geen man van Java zal je voorbijgaan zonder vloek.
Elke moeder zal haar kind Jn de slendang afwenden
van deze duivels-steen.

dat die Joods zo bijzondere kenrus heeft van het voorwater, waarin we verzeild geraakt zijn, Integendeel,
maar hij wil ook wel eens sturen.
Met nauwelijks verholen vreugde heeft één van de
belangrijke figuren in ons land zo ongeveer geconstateerd, dat het Indische probleem thans in internation.ial milieu terecht is gekomen en dat het er niet
meer uitkomt.
Hij heeft gelijk, zolang er teveel mensen in Nederland zijn, die er blij om zijn, dat ze hun verantwoor•
delijkheid en roeping in Indië over kunnen dragen aan
Iemand anders ...... , omdat zij er zelf hutspot van gemaakt hebben.
ls dat Nederlandse stijl? Wilt U bedenken, dat in
deze nieuwe faze het leven van onze soldaten. en
leven en goed van de Indische bevo\king, opgeofferd
worden aan het internationaal gekrakeel.
Dacht U dat die nieuwe Joods de zandbanken kon
ontwijken, waarop de deskundige kapitein ieder ogenblik vastzat?
Wie het geloven wil, gelove het maar; ik kan er met
mijn verstand niet bij.
Wat zal de geschiedschrijver ln het jaar 2000 over
onze tijd schrijven?
Zal hij schrijven, dát de democratie gevild werd?
Zal hij schrijven, dat ons volk met vals sentiment,
ongezonde ethiek en twijfelachtig opportunisme poogde de wantoestanden in lndië op te Josseo7
Zal hij schrijven, dat we geer, moed hadden om de
ware liefde en het oprechte roepingsbesef te tonen in
een harde hand, dat we stinkende wonden maakten
In lndië?
Zal hlj schrijven, dat, toen deze politiek vastliep als
een muur, ons volk Indië als een prooi wierp io de
arena van de Veiligheidsraad?
Zal hij nog respect hebben voor onze daden?
GIJ moet het doen horen in de straten en huizen van
ons land, dat de Javaan uitgehongerd en geterroriseerd
wordt door benden van de republiek en dat iedere
dag, dat dit langer duurt, voor onze rekening komt.
Gij moet dat doen horen, d,1t het nadreunt in ons parlement en op de bureélux van de regering.
Men mag in ons land bl!jkbaar niet mee.r van Coen
spreken en als men het Van Heutzmonument passeert, dan moet er schaamrood op onze kaken zijn.
Maar als ik lees, wat zij voor de welvaart en ont~
wikkeling van de Indische bevolking gedaan hebben,
d<1n vrees ik, dat ze in onze dagen met standbeeld
eQ al zullen wensen te verhuizen uit dit land van kneedbare boter naar een land, waar de moed tot pllcht.~vervulling uit steen gehouwen wordt.
Of 't moest zijn, dat ons volk ter elfder nre handelt
n11ar de woorden van Coen:
Sict ende considereert doch wat een goede cocrugie
11erm;.,ch.
H. v. R.
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DENEMARKEN'S STRIJD EN OVERWINNING
Het kon niet anders of op deze en dergelijke schanddaden moest een hevige reactie volgen. Die reactie
was de staking in Juni 1944, spontaan ontstaan. maar.
eenmaal losgebroken, verder geleid door de Vrijheids-raad. De staking was totaal. In de loop van Vrijdag
' de 30e Juni ontstonden hevlge botsingen tussen de
Duitsers en de stakers. Nazigebouwen werden in
brand ge~token. Barricades werden opgeworpen. Zaken, die voor de Wehrmacht werkten of daarvan bestonden, werden leeggeplunderd. Straten werden open•
gebroken. Het was oorlog in optima forma. 3000
Duitse soldate.n rukten ·op naar Kopenhagen.
Dr. Best verklaarde: ..Iedere Deen vanaf de koning
tot zijn geringste onderdaan is verantwoordelijk voor
de:z:e situatie. Wij zullen het Kopenhaagse gepeupel
de zweep laten voelen."
Om negen uur des avonds bezetten de Duitsers alle
publieke gebouwen, -terwijl gas, water en licht wordeu
1fgesneden. Des Zaterdags woedt de strijd voort. De
Kopenbagers geven het niet op. Zondags doen de
vertegenwoordigers van de gemeenteraad en van de
werkgevers- en -nemersorganisaties een beroep op .de
bevolking om de strijd te staken. In tegenstelling
daarmee verzoekt de Vrijh.?idsraad door te zetten. De
hevolking zet door. Zelfs als de Duitsers zich bereid
tonen te onderhandelen. De Zondag en Maandag kenmerken zich door spanning en onzekerheid. Wat zullen de moffen doen? Velen verlaten de stad. Des middags, Maandag 3 Juli, is het duidelijk dat de Vrijh.-id:.raad heeft overwonnen.
Gas. licht en water worden weer aangesloten en de
toegangen tot de stad vrijgegeven. Prestige voorwaarden van de Vrijheidsstrijders. In de loop van de mld·
dag stemmen ook de moffen toe in de overige gestelde voorwaarden. De Deense politie wordt toegestaan via de Deense radio een ongecensureerde mededeliug a,m de bevolking te doen. Om 6 uur komen de
leden van de Vrijheidsraad bijeen en besluiten de sta•
Icing op. te heffen. De rust keert wt>er in de deerlijk
gehavende stad.
De Duitsers met a1 hun wapens waren volkomen ult·
gerangeerd, en maakten zich onsterfelijk belachelijk in
de ogen der gehele wereld.
19H w33 een bloedig Jaar.

Na de bevrijding

Op 19 September wtrd de Deense politie ontwapend
en ge1nterneerd, .,daar zij er niet in is geslaagd om
de hand over hand toenemende bandeloosheid te be•
teugelen", aldus het Duitse commentaar. Velen weten
onder te duiken, anderen verschansen zich in gebou•
wen en achter inderhaast opgeworpen barricades om
hun huld :z:o duur mogelijk te verkopen. Van weers·
kanten vallen slachtoffers. Het resultaat is dat onge•
veer 2000 politiemannen in handen van de mof vallen.
Ja. inderdaad, 19-H was een bloedig jaar.
Velen moesten sterven, maar Denemarken had zich
het recht op de vrijheid bevochten.
De laatste maanden waren een complete oorlog. In
samenwerking met de geallieerden werd een enorme
sabotage-actie begonnen. Grote hoeveelheden wapens
werden op Deense bodem gedropt.
Totdat op de Se Mei 1945 ook voor Denemarken de
dag der vrijh~id aanbrak~
TOON.

VERGELIJKEND OVERZICHT
van de door Denemarken en Nederland geleden per·
soonlijkc verliezen in de jaren /9,W-1945, ontleend
aan •n rapport van Nel Lind en gegevens van het
RiJksburt>au voor Oorlogsdocumentatie.
Het inwoneraantal van Nederland is ongeveer twee•
maal zo groot als dat van Denemarken.
In het geheel verloor Denemarken in de bezettingsjaren 1940-'45: 3793 personen.
In Nederland bedraagt het totaal verlies: 265.100 personen ( waaronder 22.000 personen omgekomen in iu·
terneringskampen in het Verre Oosten).
· Overigens zijn nog de volgende vergelijkingen te
trekken:
Het aantal gefusilleerden in Nederl.:ind bedraagt:
4000 personen.
Het aantal gefusilleerden In Denemarken bedraagt:
910 personen.
Daaronder .zijn begrepen 797 personen. omgekomen bij
represaillemaatregelen en z.g. ..Schallburgtage", d.i.
een vonn van sabotage. gepleegd door de moffen,
waarbij :z:JJ monumentale gebouwen opbli~en.

De oaam Hitler is In Oo3tenr,jk alledaags als Smith
in Engel~nd en Durond to Frankrijk. Mau d• «rStgenot.mdt naam Is èC'ft soort tffcc:t. dat teer boog gt:tao~
ttttd b.eeft gutaan. maar dat nu ten .boprlott baiase ver...toont. Htt bute is. htt maar Op tt ruimen. Dat dot.n
ook de be::iltrrs. die t-r vrotgu aerdig mte ge.gokt htb·
bon.
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Onl~ngs wud de: vrouw van Franz Hitler op ·t srad"
buis ontbodeo. ln ee:-n dorp ergen, bij \Venen. - Hltr
i1jn uw oieuwe: pap.itrrn. tt.i de amb1enaar. - Als uw
man :e getekend heeft. beet hij voor1aan Franz Mûlltr.
Harte1ifk dank. an,woorddt h~r vrouwtje:. Dat
ls een pak van ruifn hart. E.o :.ij .scbncd wtlgtmoed
naar dt. deur. Daar gtkonie.n draaide ze :ich om, ma:,k~
tl! htt bekende. 9tb3ar i:ntt baar arm en grotut: ,.H~iJ
Mtlller."

(.,Je MolDtitndral" ).

Om de Deense illegaliteit impopulair te maken, trachtten de moffl:n de Deense bevolking diets te maken,
dat dit opblazen door Deense saboteurs was geschied.
Omgekomen bij luchtaanvallen door de R.A.F. in Denemarken: 326 personen; in Nederland: 22.500 personen.
17.000 refugee·s ontsnapten naar veilig Zweden. Een
.groot deel der refugee·s waren Joden en slechts 455
Joden werden in Denemarken gepakt en naar Theresiënstadt gezonden. Hiervan zijn er 53 gestorven.
Vah de Nederlandse Joden kwamen in Duistland om:

112.000.
Deportaties van arbeiders, zoals wij die in Nederland
kenden kwamen in Denemarken niet voor.

Steun aan oorlogsslachtoffer$ in Denemarken.
De Deense Regering verleent dé volgende steun aan
nagelaten betrekkingen van oorlogsslachtoFfers:
Een weduwe ontvangt 500/0 van het Inkomen van
naar man. 15<ro voor het eerste kind en 10% voor
het tweede kind en géén uitkering voor het derde e.n
vierde kind, etc. Totaal wordt dus nooit meer dan
75% van het vroeger inkomen ultgekeerd.
Max. wordt een uitkering betaald van een inkomen
van 8000.- Kr. Was het inkomen 10.000 Kr.. dan
wordt slechts van 8000.- Kr. 50% of bij twee kinderen 75% van het inkomen betaald. Het max. pensioen Is dus 6000.- Kr.
Wie een Inkomen had van boven 12.500.- Kr. krijgt
géén uitkering. De regeringssteun voor weduwen Is
levenslang en houdt op bij het hertrouwen. De kinde~
ren ontvangen de regeringssteun tot 21 jaar.
Verder bestaan in Denemarken het z.g. .,Frihedsfond" - eep fonds. opgericht ná de oorlog. dat naast
regeringssteun financieel steunt. waar dit nodig is, opdat dezelfde levensstandaard gehandhaafd kan blijven voor het g~in, waar de man oorlogsslachtoffer is.
Was b.v. van tevoren bepaald. dat kinderen zouden
gaan studeren of een zaak beginnen, dan zal, als de
regeringssteun niet voldoende is, het Fdhedsfond bi)·
springen, opdat de kinderen toch de door de vader
gewenste opleiding krijgen.
Het Frihe?sfond ontvangt geld van oud-illegale con•
ceros, van collecten in kerken. theaters, van particulieren etc.
Een leder, die iemand verloren heelt, ontvangt ineens
800,- ' Kr. als tegemoetkoming in begrafeniskosten
e.d. van hen, die voor Denemarken vleien.
Verder geeft de Deense Regering een uitkering aan
ex-politieke gevangenen.
Voor èlke week, die men in een Deense gevangenis
of concentratiekamp doorbracht, 25.- Kr.
Voor êlke week. die men als gevangene in Duitsland
heeft doorgebracht. 50.- Kr.
Verder geeft de staat een vergoeding voor alle verloren geraakte kleding,-schoeisel en voorwE:rpen als
horloges, vulpennen etc. Voor 5ierade11 wQrdt geen
vergoeding gegeven.
Er wordt niet meer dan 1000.- Kr. uitbetaald voor
verloren geraakte goederen.
Ook is het mogelijk, dat men als ex-politieke gevan•
gene wordt vrijgesteld van het betalen van belasting.
Dit moet men zelf aanvragen.
R.eCTlPICA:rJB.
In "0, Zwocver' v>n 16 Aug.
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Zftkemcye.r. waario. o.a. werd med~gr:dttld, dat dt:t
httr wuk:taam ls bij Pro Juvcntutt.
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Incasso en wat daaraan va.s f zif.
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ij werden deze week uitgenodigd eens een bezoek te komen bren•
gen aan de afdeling Incasso v an het Hoofdbureau der Stichting
1940...-1945 te Amsterdam.
Om eerlijk te zijn, wij voelden ons tot op heden nimmer sterk aangetrokken tot instellingen als incasso-afdelingen en derzelver visitekaartjes: de
kwitanties. Van kwitanties in het algemeen hebben wij zelfs een uitge-:
sproken afkeer. Ze zijn zo agressief, zo hatelijk soms. Zo ongeveer als een
lan.g vergeten kennis, die je plotseling (meestal aan het eind van de maand)
in een nauw straatje tegen komt en die je dan zonder meer op je lijf valt
met de schokkende eis: Zeg meneer (in zo'n geval noemen ze je altijd
meneer), ik krijg nog altijd vijftig gulden van je.
Nu valt er met een ·kennis no.g te accorderen, maar de enige welwillendheid,
die een kwitantie öezit, is acht dagen zicht.
Vandaar, dat we deze keer met een onfrisse tegenzin de stoep aan de
Herengracht bestegen, ons afvragend hoe er in het schrijven van kwitanties, die meest prozaïsche kentekenen onzer monetaire cultuur, nog iets
interessants kan zitten .... ... . .
Het hoofd der afdeling ontving ons met het weldadig aandoende enthousiasme van een postzegelverzamelaar, die aan een niet-geïnteresseerde• zijn
collectie Iaat zien. Het hoofd was een goede kennis van ons , dus lieten wij
ons oog strelend langs de getoonde kaartenbakken gaan . .,Hier", sprak hij,
en hij wees met een brede armzwaai op een paar grote stalen kasten, ,.ziet
U onze contribuanten-kartotheek. Hij trok een paar laden open. Kaarten,
onmenselijk veel kaarten .
"Vroeger", zo vervolgde hij , .,zat de incasso-administratie gedecentraliseerd
over de districtsbureaux, doch dit bleek in de practijk niet te voldoen. De
gegevens bleven te lang in de districten en er was te weinig over2"tcht.
Bovendien is een ver door.g evoerde contróle plicht tegenover de gevers en
dat kan alleen doelmatig · gebeuren , wanneer die contróle uit één centraal
punt plaats vindt. Dit betekent in het geheel niet een aanslag op de zelfstandigheid der lagere organen, zoals wel eens ten onrechte werd gezegd.
maar is enkel een kwestie van utiliteit."
Het hoofd is een aangenaam mens, dus bleef hij niet te lang stilstaan bij
gezegde stalen kasten, waarschijnlijk zeer wel inziende, dat kaartenbakken
weinig opwindends voor 1 een ternauwernood geciviliseerde "Zwerver" kunnen hebben. Dus troonde hij ons mee naar een wat "levendiger" afdeling,
de ponskamer. Wij troffen er drie dames aan, ieder gezeten achter een
rammelend blok staal . met toetsen~ knoppen en gleuven. Wij begonnen het
· interessant te vinden ( die blokken staal; wij zijn getrouwd) en de aanvankelijke tegenzin ging overstag.
•,Ponsmachines". werd ons verteld.
Wij knikten.
·
\Yij knikten nog vele malen, terwijl één der dames ons een technische uite.e nzetting over de werking der machines gaf.
Neem het ons niet kwalijk, lezers, maar wij hebben schandelijk gehuicheld.
We hebben een .g ezicht getrokken (met kramp) van alles begrijpen is alles
vergeven en zelfs hebben we ons er aan bezondigd om nu en dan een
licht-technisch vraagje te stellen, schamele poging om daarmede ons blitzlicht helder inzicht te demonstreren. zonder onze kennis hoegenaamd te
hebben verrijkt met de antwoorden.
Voorlopig kunnen we U, wat de technische kant betreft, niet anders mededelen, dan dat er drie ponsmachines op de ponskamér stonden.
Zo stonden er op een andere kamer een hollerith-tabelleer- en een hollerith-sorteermachine.
weer mededeelzame dames, weer v ertoonden 6nze gelaatstrekken één
brok ( gezichts Jtechniek en weer demonstreerden wij losjes een grote mate
van begrip voor de ingewikkelde situatie, maar het residu, wat uiteindelijk
in onze trage hersens is bezonken, dat hopen wij U de volgende week te
laten zien.
Wij zijn enigszins verbijsterd.
Wij vrezen voor een holleri b--ob·essie.
Dit is geen techniek meer, · · gestolde genialiteit.
TOON.

MedeNerkers der Stic · g 1940-1945
in het disfricl Zuid Holland-no9rd.
Jagende wolken-luchten, regenbuien en hier en daar wat vallende bladeren
hebben ons reeds de naderende winter aangekondigd. Maanden van huirielijke gezelligheid weer voor de deur. Maar, als het goed is, ook
maanden van opbloeiende activiteit.
Organisaties en verenigingen maken zich .g ereed voor de komenden wintPr-rampagnP.

n.,.

Stirhting l~4ll__..., 1Q4li hHjft ,hrnrhij niPt arhtPr

Op Zaterdag 11 October a .s" n.m. om half drie houden we appèl in de
Stads-Doelen op de Verwersdijk te Delft.
Frits de- Zwerver (Ds. Slomp ) zal voor ons spreken, terwijl declamatie
en film het programma verder zullen vullen.
·
Op deze bijeenkomst worden niet alleen de vaste medewerkers van de
Stichting verwacht, maar ook de oud-illegale werkers, . die nog niet tot de
Werkgemeenschap van de Stichting zijn toegetreden. In de komende weken volgen nadere mededelingen omtrent het pro.g ramma.
Maakt nu reeds met Uw oud-illegale vrienden plannen om op 11 October ·
gezamenlijk naar Delft te gaan. In vervoersmoeilijkheden zullen wij U
gaarne met raad en daad terzijde staan.
_ STICHTING 1940---1945 ZUID HOLLANDrNOORD,
Rijnsburgerweg 177, Leiden.
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Aan de overzijde van de rivier gekomen trappen ze vlug voort. De weg loopt tussen weilanden door, waar overal het jonge
groen ontspruit. Tussen het eerste gras breken al madeliefjes
en paardebloemen door. Jan en Gerrit letten er weinig op. Ze'
hebben meer aandacht voor passerende mensen en auto's.
, Ze naderen de Veluwerand. Rfchts van hen, zien ze honderden
Nederlanders aan 't werk op een geprojecteerd vliegveld. Een
kudde slaven in dienst van de vijand! De meesten leunen op hun
schop. Waar een slavendrijver in de buurt is, wordt ijverig gespit. Een stuk vaderlandse cultuurgrond wordt grondig bedorven - waarvoor? Zijn er voor die paar gammele machines, die
de Duitsers nog hebben, geen bergplaatsen genoeg?
,,'n Gekke wereld," zegt Gerrit. ,,De één loopt met de dood in de
schoenen ter wille va1:1 zijn vadérland en de ander" de grote hoop,
gaat gedwee spitten ··
,.'t Is krankzinnig.'· beaamt Jan; ,,maar wat is dat daar?"
Er staat een auto f;eparkeerd terzijde van de weg, schuin in de
berm: 't Is een grote Duitse vrachtwagen en soldaten -liggen er
bij in het gras.
Op de straat loopt een Mof. Hij houdi de rechterhand achter zijn
tuniek tegen de norst.
De jongens trnppen onverschillig door. Als ze _tot op een meter
of tien afstand zijn genaderd, steekt de Mof zijn vrije hand op
- beduidentl, dat ze moeten afstappen. Meteen komt- aan de
wegkant iemand op de been, die roept:
,,Jawohl. ,c;ie sind es!"
De jongens herkennen hem als de èhauffeur van Willy!
Nu we1:en ze 't. Ze zijn verraden. Hier is de val gezet en ze zijn
er pa!:'does ingelopen.
·
Var~ alle kanten zien ze de lopen op hen gericht.
Zf- worden ontwapend en kort ondervraagd. Op Gerrits persoonsb•.!Wijs staat als beroep: chemicus. Hij moet enkele scheikundige
formules noemen, maar loopt al spoedig vast.
Als hun gevraagd wordt, waar Zwarte Kees zich bevindt, halen
ze hun schouders op. Dan trachten de S.D.'ers hen tot een antwoord te dwingen door bedreigingen en tenslotte door hen te
stompen en te slaan. De jongens houden vol, dat ze 't niet weten .
Er wordt een dekkleed uit de wagen gehaald en op de berm uitgespreid. Daar moeten ze beiden onder, op enige afstan_g \Tan
mekaar. Eén van de kerels neemt plaats op het kleed, tussen
hen beiden in.
De Moffen wachten. De val moet dus ook dienst doen voor Kees
en Gijs.
Telkens worden de jongens met een stomp in hun rug gesommeerd inlichtingen te geven over de verblijfplaats van Kees.
Maar het eerste uur volharden ze in hun besluit, niets te zeggen.
Als het gebeuk steeds ondraaglijker wordt en het van benauwdheid onder het zeil niet langer uit te houden is, geven ze 't adres
van Van Gorsel op.
Er is immers minstens een uur voorbij en volgens afspraak, zouden Kees en Gijs, bij uitblijven van een gunstig bericht, zich in
veiligheid stellen.
In het vertrouwen, htin vrienden gered te hebben, laten ze zich
boeien om weggevoerd te worden.
Kees en Gijs hebben zièh naar Van Gorsel begeven. Zijn adres
is aan Kees bekend als dat van een goed vaderlander. De winkelier bemoeide zich niet direct met illegaal werk; was er echter
iemand, die hulp nodig had, om de Duitsers uit handen te blijven, dan klopte hij niet ·vergeefs bij -hem aan. Met een paar
woorden licht -Kees hun situatie toe.
"We zitten dus eigenlijk een beetje in ondiep water. 't Kan elk
ogenblik zó draaien, dat we moeten proberen er haastig tussen
uit te komen. We hebben elk _e en fiets nodig. Kunt U ons daar
soms mee helpen?"
Van Gorsel kijkt bedenkelijk.
· ,, U vraagt om een kwaad artikel. 'k Heb maar één fiets in huis.
Helemaal zonder kunnen we zelf onmogelijk, dat begrijpt U'. Een
familielid heeft er pas een meegekregen en de andere lopen buiten de stad. Hoe 't me ook spijt, maar ik kan U er niet aan helpen. Probeer een paar fietsen te huren, ergens bij een rijwielzaak.''
" uaL valt niet inee. Al::; vn:e111de öevt:u :.Gtc: je teötc:11wv~rdiö z.v

maar geen fiets!"
·
,,'k Zal U een geschikt adres geven. Als hij bezwaren maakt,
geeft U · desnoods Uw horloge in pand. 'k Dacht dat het tou
lukken."
Kees en Gijs zoeken de fietsenmaker op. De man verklaart, .dat
hij niet één fiets ter beschikking heeft.
"Wat nou?" vraagt Gijs, als ze weer op straat staan
,,Ja, wat nou? 't Wordt er niet behaaglijker op. Kijk daár eens,
aan de overkant! Dat is ·s.D.-gespuis! Die slungel, die er voor
loopt, met die grijze j~s aan, hoort er ook bij, wat ik je smoes!
'n Handlanger. En dat wagentje, dat daar voor dat café staat,
vertrouw ik ook voor geen halve cent! Je zou werkelijk zeggen,
dat er iets loos is."

,,We moeten maar niet langer achter die fietsen a~
Gijs. ,,'t Lijkt me beter, dat we proberen een schu
den. 'k Ben bang, dat Jan en Gerrit in de val gel
,,We gaan naar Van Gorsel te.rug. Laten we no~
kaart bekijken, naar welke kant we 't beste weg l
Misschien is er bericht van de jongens. Als dat e
We moeten er rekening mee houden, dat er een ra
houden en dat het om ons te doen is......... Een
plaats is dan 't enige, wat ons redden kan.''
Voor de t weede maal stappen ze bij Van Gorsel t
"En ? .. .,. iet ges laagd ? Dat is beroerd. Kom mee n
Ze volgen de \'.inkelier in het gangetje.
"Geen boodschap van de dokter, dat er gebeld is
,,Nee, er is niemand geweest.''
Ze leggen de kaart voor zich en gaan de wegen
men de stad kan verlaten Ze komen tot de conclm
der fiets niets k unnen begînnen. Bovendien moet
met afzetting v an alle fi1itgangen.
Wijs ons dan m aar een holletje, waar we in geva
kunnen kruipen. :Naar 't lijkt tordt het er voo~ 01
op. Veel ~ foffentuig in de stad.''
"Je verbergen is dan 't _e nige wat er op zit. M
heb geen schuilplaats in m'n huis. Maar weet je
de overkant , naar de dokter. Dat is een vertrouw
heeft een priir..a s chuilplaats. Hij heeft mij aangebi
als 't nodig mocht zijn, gebruik van kan maken.
ik U gestuurd heb, dan komt het in orde.''
De KP-ers haasten zich naar de overkant. Ze J.
links en rech ~ de straat in. In de verte op een l
met verdach e uniformen.
Burgers staan e kijken. 't Is echt merkbaar, d~t e
Een dienstmei.!: ·e opent en ze schuiven meteen na
"Dokter en mevrouw zijn beide uit. Maar ze kun
blik terugkomen, ·• luidt het bescheid.
Al weer een tegenvaller. Dan maar even wachtE
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aan een vreemd dienstmeisje hun geheim niet openbaren. Ze
moeten de dokter per sé zelf spreken.
.
,,Je hebt geen telefoontje voor ons gehad uit Rheden?''
Het meisje antwoordt ontkennend.
Gijs staart langs de hoge gangmuren omhoog. Hij voelt de benauwing van de toenemende onzekerheid en vergeefs probeert
hij dat bange voorgevoel van zich af te schudden.
Is 't verraad bezig het net dicht te halen om hem en zijn vrienden? De telefoon blijft stom. Wat is er met Jan en Gerrit gebeurd? Als Willy niet deugt, worden ze vast in een hinderlaag
gelokt.
Wat een ongeluksdag. Wanneer komt die dokter toch terug?
Gijs' gedachten vliegen naar huis, naar z'n vrouw. Denkt ze nu
misschien aan hem, zoals hij aan haar? Hoopvol en gerust of
......... met zorg?
Kees staat naast hem. Kees, de trouwste en moedigste makker
die denkbaar is.
·
Kees heeft deze expeditie gewild en om hem is het doorgegaan.
Zonder enig verwijt ziet Gijs Kees aan. Zorg en spanning ligt als
een schaduw over zijn gezicht. Gijs ziet het: Kees t>egint ook
met de ergste mogelijkheden te rekenen.
"Ze krijgen me nooit levend in handen," heeft hij meer dan eens
gezegd. Gijs weet dat dit bij Kees geen grootsprekerij is. Hij
weet ook wat . dat betekent: als de laatste uitweg afgesneden is
- vechten tot de dood.
Gijs tast onwillekeurig naar zijn pistool. Zal hij dat leeg moeten
vuren? Binnen een· uur, een half uur misschien al? En dan ...... ?
God...... God blijft ook als Kees valt ...... En de genade van God
blijft, ook als hij zelf de ongenadigste dood moet sterven ..... .
Terwijl hij zo geheel terugvalt op het laatste steunpuntje, Rtijgt
uit zijn hart een gebed op, een noodkreet voor z'n vrouw, z'n
vrienden, voor hemzelf als het allerergste gebeuren mocht.
Kees kan zijn ongeduld niet langer bedwingen. Hij vraagt nog
eens, of ze er inderdaad op kunnen rekenen, dat de dokter spoedig thuis komt.
,,Moet U hem beslist persoonlijk hebben?"
"Ja, we verkeren in heel bijzondere omstandigheden en moeten
de dokter dringend persoonlijk preken."
,,Ja, ik weet het niet. Dokter kan natuurlijk opgehouden zijn.
;Hij is bijna altijd om deze tijd weer thuis. We verwachten hem
werk~lijk elk ogenblik."
·
Weer wachten.
Elke zenuw gespannen. Ook bij Kees. Hij luistert nàar elk gerucht, dat van buiten tot hen doordringt.
Chaotisch wielen de gedachten door zijn hoofd. Al pratend tracht
hij ze te ordenen.
•
"Er is geen twijfel aan: we zijn verraden. Willy moet bij een
complot oobben behoord. Hoe is 't mogelijk? Zo'n duivelskind!
Wapens halen - om ons in de poten van de S.D. te jagen ......
Hels! Zijn we nou allemaal hartstekeblind geweest? Waar 1s 't
end? De hele zaak kan wel opgerold worden...... En we zitten
hier opgesloten en kunnen niemand meer waarschuwen ...... Wat
een toestand!"
Kees loopt tot voor 't raam. 't Wordt rumoeriger in de- straat.
Gekletter van met ijzer beslagen schoenen op de straatkeien
wordt duidelijk' hoorbaar. Kees gaat een stap achteruit. Midden
' op straat lopen vier Moffen. Waffen S.S. Wat?? Ze dragen een
machinegeweer. Aan hun houding is te zien dat ze wat in hun

meteen komt aan de wegka~l iemand op de heen , die 1oept: ,.Jc;u'ohl, aie ,ind eal'

Situatie op de Elkcom,eclraai

schild voeren. Behoedzaam loeren ze naar de huizen aan weerszijden.
,
"Gijs, we moeten direct weg. Er broeit wat, hier vlak in de
buurt! We móeten ons niet in gevaar brengen, nu de dokter zelf
niet thuis is."
Laten we één voor één gaan," raadt Gijs. ,,Jij eerst."
Kees opent voorzichtig de voordeur.
- ,,Wees op je hoede!"
Ze klemmen hun pistool in de vuist. Dichtbij is niets verdachtll
te zien.
Vlug steekt Kees over. Even later ook Gijs. Zonder om te zien
glipt ook hij bij Van Gorsel binnen.
't Gezicht van de winkelier betrekt, als hij hen voor de derde
maal ziet.
"Waar moet ik met jullie heen ? Elk ogenblik kan de uitbarsting
komen. De hele buurt is afgezet. Ze hebben je hier toch niet zien
binnengaan?''
Kees stelt hem gerust. ,,U moet ons toch maar gauw een schuilplaats wijzen. De toestand is heel ernstig. 't Is wel zeker dat het
om ons te doen is."
Van Gorsel ziet hen bleek, maar beslist aan.
,,Zijn jullie bereid om te sterven?"
Gijs knikt bevestigend. Zijn gezicht staat strak, weerspiegelt toch
de rust van de overgave.
Om Kees' mond ligt een harde trek. ,,Ze hebben ons nog niet.
'k Ben in elk geval van plan mijn leven duur te verkopen."
Ze staan in de smalle gang, die van de winkel naar de achterdeur
loopt.
Die deur vliegt plotseling open.
Een salvo kraakt...... De kogels slaan in muren en deuren \Tlak
bij hen.
Gijs springt in een kast, Kees vliegt de trap op naar boven. H:ij
vermoedt niet anders of de vijand is binnen en zit hem vlak op
de hielen
Hij trekt zijn wapen en lost een pkar schoten door de trapopening
naar beneden
Maar ze komen nog niet binnen.
Ze weten nu zeker, dat "Zwarte Kees" in dit huis zit! De angst
voor hem zit hun in 't gebeente. Ze hebben al veel van hem
gehoord: de gevaarlijkste van alle "Terroristen"!
Luid geschreeuw komt van de straat. Kommando's worden gebruld, mitrailleurs in stelling gebracht. 't Huis van Van Gorsel
is een belegerde vesting. '
't Lijkt of zich daarbinnen wel een heel commando partisanen
verschanst heeft; zóveel wapens en manschappen zijn er aangesleept.
Een afdeling van de Waffen SS uit Avegoor is gealarmeerd om
de S.D. te hulp te komen.
Boven treft Kees een werkvrouw aan in de woonvertrekken. Hij
vraagt haar, hem een plaats aan te wijzen, waar hij zich verstoppen kan.
Ze wijst hem een kast. Kees kijkt nog even rond: is er niets
beters?
Hij heeft geen keus en laat zich insluiten.
Maar nog nauwelijks is de sleutel achter hem omgedraaid, of
hij beseft, dat hij hier niet blijven kan. De mogelijkheid, dat hij
zich hier met succes verdedigen kan is te klein. Als ze boven
komen, is hij verloren.
Hij duwt tegen de planken boven z'n hoofd. 't Hout kraakt en
scheurt. ·Weckflessèn rinkelen! 't Gaat niet!
,,Laat me er uit!"
De vrouw opent de kastdeur.
,,Hoe kom ik op de zolder?"
Ze wijst hem de trap. Maar ook op de zolder is geen schuilhoek
te vinden.
Wacht, een dakraam! Behoedzaam verkent Kees het dak. Hij kan
van hier uit op het dak van het huis er naast komen!
Geen ogenblik bedenkt hij zich. Ze weten, dat hij hier is. Dus
hebben ze hem of Gijs toch bespied toen ze hier binnen gingen.
Kees klimt het venster uit. Kruipend op z'n buik door de dakgoot, bereikt hij het volgende huis. Hij legt zich plat tegen de
dakpannen aan en schuift verder. Als ze hem zien is hij verloren!
Maar de Duitsers kijken niet naar boven. S.D.-agenten en S.S.soldaten dringen het huis van Van Gorsel binnen.
Via een lager gelegen plat dakje, weet Kees op een kleine binnenplaats te komen, die door een schutting van de straat is gescheiden.
Daar staat hij plotseling tegenover iemand, die hem onthutst
aanstaart. Kees heeft de vinger aan de trekker. Maar de man
toont zich tot hulp bereid.
Hij wijst hem een leeg konijnenhok. ,,Kruip daar in!"
Kees wringt zich in het hok. In zijn hand houdt hij zijn wapen
geklemd, gericht naar de opening.
De man hangt er een zak voor.
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Met Qrote opgewektheid schrijf ik een artikel voor
"De Zwerver", en zet ik dit opschrift erboven. Ja
mensen, het is waar. De oude verzetsgeest is oog niet
dood. hij leeft nog en uit zich hier en daar op zo'n
machtige wijze. dat je hart van onstuimigheid en dankbaarheid driemaal harder klopt. Ik zou niet weten,
wanneer ik verder zulke mooie dagen heb beleefd, als
op 2 en 3 September j.l.
Wij waren uitgenodigd om op de Pietersberg te Oosterbeek te komen, waar een 70-tal weduwen van onze
ver:ets~l!Sen aanwezig was.
We vertrokken met een auto Dinsdagmiddag 2 September uit Naaldwijk naar Oosterbeek, en dachten
daar een tierige groep vrouwen aan te treffen. Maar
niks hoor. Daar was een opoe en oma, daar waren
tantes en daar waren dames met grijze haren en hele
jonge "meisjes".
Het waren bijna allemaal vrouwen, die nu alleen stonden in 't leven, die haar man in 't verzet verloren hadden. Ze waren uit. Een week uit de zorgen.
"Il( heb hier w«r lachen", zei de een...Wat heerlijk
om zo eens verzorgd te worden. Je hoeft hier niets
anders te doen dao je zelf te kleden en je eigen eten
te kauwen ...... " De gezichten straalden van dankbaarheid. Alleen het zien van al deze vrouwen zo bij elkaar maakt je .dankbaar.
Ja, de oude geest leeft nog. Deie vrouwen klagen
niet, omdat zij zo 'n groot offer gebracht hebben. Ze
zijn thuis wel eens moedeloos. Hier hebben ze gemerkt: We worden niet vergeten. Er wordt voor ons
gewerkt, gebeden en geofferd. Vrouwen - zelf ook
getroffen - geven zich onvermoeid aan de leiding van
het kamp.
Ik sprak met de hoofdleidster. Ze had het ontzettend
druk, maar ze gaf zich volkomen, terwijl ze in de verzet~jaren al zoveel gegeven had. Zo was het niet
minder met . de anderen.
Br was o.m. een leidster, wier man tengevolge van
het verzet in een sanatorium wordt verpleegd, die zich
toch volkomen wist te geven. •
Din~agavond - Reünie in de grote zaal. Men beeldde titels van boeken uit, zo ,t>rigineel, eo zo op Je lachspieren werkend, dat Je ·s avonds doodmoe op Je bed
ging liggen met de uitroep: Ik kan niet meer ...... Ik
had nooit gedacht, dat ik ooit weer kon lachen, zei
er een, maar Ik heb het hier weer geleerd. Ik kan
straks met mijn kinderen weer lachen.
De volgende morgen om half acht moest alles weer
present zijn. Er zouden twee autobussen uit Arnhem
komen van de gemeentelijke autobussenmaatschapplJ,
die elke keer welwillend gratis worden afgestaan, naar
ik hoorde, met twee jonge, gezellige chauffeurs. J
Op 't programma stond een rit vla Voorburg. naar
Scheveningen, daar een boottocht en vandaar naar
't Westland. alles aangeboden door 't Westland.
's Avonds zou er een diner zijn In de Beurs te Rotterdam. De verzetsmensen kennen het Westland. Het
land van de Valstars, Pennlngs en Doelmans en meer
van die edele namen.
Mensen, die vandaag hun geluk nog vinden In het
offeren. Ze willen die vrouwen helpen met hun gaven,
met hun liefde, met hun druiven en met hun gastvrij•
held. In 't Westland en Rotterdam leeft de oude
geest nog. Die leeft nog In de body van een Duikman, de eigenaar van het restaurant. Die leefde in
de zaal, waar wij dineerden. Die leefde in de woor•
den van oom Cor, die sprak van de grote liefde om
Christus· wil. Oom Plet, je kunt niet spreken, maar
Je kunt wel tonen. wat er leeft in Je hart door daden
van organisatie en door Je genoeglijke snuit. Vrienden.
je had het 's middags eens moeten zien, toen we In 't
Westland bij oom Cor in een drpivenkas waren. Daar
stond een hele lange tafel en op die tafel stonden,
prijkten een 70-tal schoteltjes vol druiven. Daarnaast
een glas wijn, aangeboden door een Westlandse fir~
ma, de tafel met bloemen versierd. Om Je heen hln•
gen nog die fijne trossen. Maar het mooiste komt nog.
Ik kan het U niet zeggen, zoals het gezegd moet wor•
den. Die gezichten aan tafel, stil, verbaasd, overweldigd door dit alles. Een zei: .. Wat. is God toch goed."
Ja, dit is mooi. De liefde kan veel. Hier was de liefde
aan 't woord voor hen, die vielen en geuit tot hun
dierbaren.
•
Het oude leeft nog. Die gedachte keerde elke keer bij
ouj terug . .{o 't Westland, in Rotterdam, aan 't diner.
Men was terug io de oude sfeer.
Ik weet niet meer, wie er 's avonds allemaal bij waren. Stichting 1940-'45 was ruim vertegenwoordigd. En
directeuren en sociale werksters, kunnen of niet kunnen, ze hebben gesproken, In gloeiende woorden en
stotterende gezegden. Maar spreken moesten ze, te~
midden van deze vrouwen, van het mooie, dat er waa

en nog nlet dood is. Laten de pessimisten zwijgen. die
zeggen, dat alles weg is. Neen. het is niet weg. Het
moet alleen maar aangewakkerd worden.
De Stichting 1910-'45 doet zulk mooi werk door deze
kampen te organiseren. Het is zo nodig. Het is maar
één week per jaar. .,Op deze week". zei één van de
dames, .. moet ik weer een vol jaar teren."
Over één maak ik me erg bezorgd en wel om tante
Wien. Het spreekwoord zegt: .. riet zijn sterke benen,
die de weelde kunnen dragen." Het is buitengewoon.
hoe ze vereerd wordt dooi· deze vrouweu. Dat kan de
sterkste op de duur niet verdragen zonder hoogmoedig te worden. Ik meen dan ook enkele symptomen
van deze ernstige ziekte bij haar te bespeuren. Ik mag
de hulp wel van U allen inroepen om dit kwaad bij
haar te bestrijden. Ik heb mijn best gedaan. Laat ik
een enkel woord wijden aan tante Spiek uit Arnhem,
die eenvoudige ziel met· haar goede hart, die toch de
helft niet hoort van wat je zegt.
Ik heb U geen verslag gegeven "an dit alles. Ik wil
U alleen maar zeggen. dat de oude geest nog sterk
leeft In Oosterbeek. en Arnhem, In 't Westland en
Rotterdam en vele andere plaatsen. Die geest moet
aangewakkerd worden. We hebben het zo nodig. De
tijd is zo ernstig. Het materialisme viert hoogtij. Hebben, hebben is de leuze. Hier is de leuze: Geef! Geef!
Geef U zelf! Hier wordt het leven mooi gemaakt. Ik
bid zo vaak: 0 God, geef door Uw Geest, door de
Geest van Uw zoon gedreven, dat wij mogen gaan de
weg van velen, die vielen, die zich opofferden voor
de heilige idealen. Ja dan komt het goed. Ik groet U
vrienden en vriendinnen uit mijn Zwerversnest. Denkt
U in, hoe ge leefdet die Jaren en hoe ge nu ledt. Zijt
ge misschien flink aan 't verdienen, grijpt Uw giroboekje en schrijft haastiglijk even een flink bedrag over
naar de Sticht.ing 1940-'45. Het kan een gezonde aderlating zijn en ten dele een terugkeer op 't goede pad.
Wakker de oude geest aan, hij Is niet dood, kan niet
dood zijn. omdat hij van hoger oorsprong is; hij slaapt
alleen maar een beetje. Hij Is b!j mij weer wakker
geworden. In Oosterbeek en io ·t Westland. Ik dank U.
Wij moeten por-vergaderingen hebben. Jongens, wij
hebben het zo nodig. Ziet ge het vreselijke monster
niet, dat weer opkomt met trekken, die sterk herinneren aan het Nazidom?
Moeders, bezielt Uw kinderen tot deze strijd, tot deze
mooie strijd, waarin Uw man viel of zich gaf. Leest:
.. Den Vijand Wederstaan" en bovenal het boek, waarnaar velen grepen in de cel: de Bijbel. Leest het. Het
zal, als ge het goed leest, U weer aanwakkeren tot de
grote strijd tegen het monster. Weest paraat! Nogmaals
zeg ik: De oude geest is niet dood, maal' slaapt hier
en daar.
Wordt wakker, want ook nu is de nood weer groot.
FRITS DE ZWERVER.

"Nog ligt de wereld open", door
An111cFerwerda-Van den Berg;
uitgaQe: J. H. Kok-Kampen.

Wij hebben dit boek met een
~kere sympathie gelezen, doch het
uiteindelijk toch onvoldaan ter
tijde moeten leggen.
De schrijfster brengt ons een bekeringsverhaal. Rolinka van Els:!ingen is de dochter van «a
Hollandse bankier en een arme,
:loch beeldschone Poolse. En in
haar strijden de naturen van
vader en moedec om de voorrang.
Het lege, vlakke leven bevredigt
haar niet en in de kunstenaar Peter van Oorschot vindt
zij de man, die haar de weg van het Kruis wijst, een
weg. die zij niet gaan wil, maar tenslotte toch gaat.
Dat alles speelt zich af in de oorlogsjaren, gedeeltelijk in de illegafiteit, wàarin zowel Peter als baar
vriend Tjalling, een man van geheel andere levensrichting, een rol spelen.
Wat ons in het boek sympathiek was, beperkte zich
hoofdzakelijk tot de eerlijke poging van de schrijfster
om geen alledaags bekeringsverhaal te schrijven. Zij
toon.t veel begrip voor de dingen, waaraan Rolinka
door haar opvoeding waarde hecht, verricht geen
goocheltoeren om de heldin van het verhaal op de
door haar gewenste weg te krijgen. Maakt vele dingen uiteindelijk psychologisch aanvaardbaar.
Maar - zij trekt een scheidslijn, die wij niet aanvaarden, die de keuze beïnvloedt en vergemakkelijkt.
Aan de kant van het ongeloof staan de ongenaakbare vader en trotse grootmoeder, de luchthartige
Johan. En onder het kruis, dat zij niet meer uit baar
leven vermag te bann~n. staat de edele Peter van
Oorschot. Als de scheidslijn in het leven zo duidelijk
liep, dan lag de zaak zoveel «nvoudiger. Maar er
zijn Christenen, die de weg naar het Kruis versperren en ongelovigen. die door hun voorbeeld ons zouden
willen doen geloven, dat zij de juiste weg bewandelen.
En zo bracht de schrijfster bij al haar goedbedoelde
pogi.ogeo om een aanvaardbaar beeld te scheppen, een
scheefgetrokken doek, waarop de verhoudingen verkeerd liggen.
En waar de illegaliteit ·ter sprake komt kunnen wij
al evenmin bevredigd zijn. Haar optreden als spi~nne bij de SD. het verbergen van Tjalling, die gezocht wordt en dan maar stiekumpjes voor maanden
op een zolderkamertje verdwijnt zonder enige activiteit. het riekt teveel naar de namaak. ontsproten aan
de fantasie van een buitenstaander.
Het is heel jammer, want de 5chrijfster is zeker niet
zonder aanleg. Het gegeven was prachtig, de uitbeelding dikwijls goed, doch In de compositie . eu het
weergeven van het illegale werk faalde zij.
AD.
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JOODS KIND
Zij wacht hem elke avond aan de trein
Het meisje met d' on-arisch zwarte haren,
met ogen, die verstcakken in een staren
of vader gauw de tunnel door zal zijn.
Forensen schuif'/en lang3 de binnendeur
en schieten van de trap in daag'lijks jachten,

Het donk're kind kan enkel staan en wachten
vlak bij het hok;e van de conducteur. ,

Dit is Ruth Michaelis, een vierjarig weesje, dat
dank zij de bemoeiïngen van de Hebrew Sheltering and lmmigration Aid Society (de HIAS)
een tehuis heeft gevonden bij haar oom en tante,
Mr. en Mrs. Eugen H. Michaelis in New York
City.
Zij werd in 1943, slechts drie weken oud, door
de illegaliteit opgenomen en liefderijk verzorgd,
nadat was gebleken, dat haar Joodse ouders beiden door de Duitsers waren omgebracht. De
HIAS meende haar dank niet beter te kunnen
betuigen dan door het opzenden van bovenstaan~
de foto met het verzoek er de nodige publiciteit
aan te geven.

Dan zwaait een mannenarm een verre groet,
Op 't klein gezicht bloeit plotseling herkennen,
Zij moet op slag hard naar haar ,•ader rennen,
Hij bukt zich laag en zoent haar smalle toet,
Nu gaan ze samen door de late dag,
De man gebogen en ,van zorg gebeten,
Het ratelstemmet;e wil erg graag weten
waarom ze nog niet naar het zwembad mag .. , ,
0 Heer, ik heb vandaag één bede maar:
Elk Joods gezin wordt haast vaneengereten,
laat de Gestapo deze twee vergeten,
Laat die in Jezus· naam toch bij elkaar.
·
(Uit het Geuzenliedboek).

•

VERT DRENTH maakte als officier de
strijd van het Nederlandse leger in de Meidagen van 1910 mee.
Toen hij in de daarop volgende zomer terugkeerde
in Groningen, waar hij ingenieur bij de Provinciale
Waterstaat was, begon daar in de kringen der
antirevolutionnaire partij de politieke weerstand tegen de Duitse propaganda georganiseerd te worden.
Onder de reünisten van de S.S.R. en N.D.D.D. te
Groningen bestond daarvoor in die dagen grote
belangstelling. De vergaderingen, die .deze beide
organisaties gecombineerd plachten te houden, waren geheel gewijd aan de vraag: Wat kunnen, wat
moeten we doen om de geestelijke weerstand
tegen het nationaal-socialisme te bevorderen?
De conclusie, waartoe men kwam, was: Slechts in
de verlevendiging van · het Christelijk politiek bewustzijn kan een effectief middel ter bestrijding
van de dreigende nationaal-socialistische infectie
worden gevonden. Men realiseerde zich de reden,
waarom in Duitsland het nationaal-$ocialisme vrij
spel had gehad in de· volksziel. In Duitsland bad de
idee van Christelijke politiek nimmer wortel geschoten. In Nederland wel. Wij hadden in Nederland Christelijke partijen. In Groningen betekende
dit, dat de anti-revolutionnaire partij Üitgangspunt
moest zijn.
Zo geviel het, dat in dat eerste ja.ir van de oorlog
tal van mensen, gereformeerde intellectuelen, zich
met enthousiasme gaven aan het politieke voorlichtingswerk. Onder hen waren mensen, die dat nog
nimmer te voren hadden gedaan, die altijd vreemd
hadden gestaan tegenover het partijwerk.
Thans zag men deze mensen terugkeren tot de
kiesverenigingen en toen het werk der kiesverenigingen al spoedig onmogelijk werd, namen verscheideoen hunner een plaats in de anti-revolutionoaire
schaduworganisatie in, waar zij de politieke kernen
der a.r. partij in stad en ommelanden van voor,
lichting dienden.
Dr. H. Colijn heeft meer dan eens in die dagen temidden dezer reünisten vertoefd en zich verheugd
in hur-.activiteit in het belang der Christelijke, der
nationale zaak; hen daarin gesterkt.
Op de duur Is er minder van terecht gekomen dan
hij en wij hadden gehoopt. Doch wel ls het zo, dat
uit deze kring waardevolle medewerkers aan het
politieke verzet en het latere feitelijke verzet zijn
toegevloeid.
·
De verliezen, ook uit deze kringen, bewijzen het.
Eggie Kuipers, de onderdirecteur van de M.T.S. ln
Groningen, werd na betrekkelijk korte tijd het
slachtoffer van zijn politieke arbeid. Veel later viel
in het feitelijke verzet de scherpzinnige Diemer.
Daartussenin ligt in Groningen het levenswerk van
Drenth.
Drenth was, toen hij uit krijgsgevangenschap terugkeerde, volkomen verzetsrijp. Hij heeft in wezen
behoord tot die mensen, die van de vijftiende Mei
19-40 af wisten, dat er nu maar één weg was, de
weg van het verzet; dat
,., er nu ook maar één taak
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OOR het onderduiken van hun broer
werden op 11 Aug. 1943 te Onstwedde (Gr.)
als gijzelaars gearresteerd: Harmina, Harmannus. Stoffer, Martinus en Heiko Haan. Na hun
arrestatie werden zij opgesloten in het Huis van
Bewaring te Groningen. Harmaonus, die asthmatisch
was aangelegd, kon de lucht in het Huis van Bewaring niet verdragen en werd ziek. Hij kreeg aanvallen van benauwdheid en werd op voorspraak
van buren en invloedrijke figuren na,5 dagen naar
huis gezonden. Opgelucht keerde hij huiswaarts,
maar met zorg in het hart over hen, die achterbleven.
Al spoedig werd de voortdurende onzekerheid, angstige zekerheid: op transport naar Vught. Veel is
er die tijd geleden; echter ook veel gebeden. Kerstfeest 1943 kwam H.irmina weer thuis. Oudejaarsnacht de drie gebroeders: Stoffer, Martinus en Helko. Ontroerende thuiskomst; uitbundige vreugde bij
allen. Buren en dorpsgenoten leefden mee. Die dagen is er innig en oprecht gedankt.
In de nacht van 21 op 22 Juli 1944 raast een
S.D.-auto door de provincie Groningen. Et- moeten
slachtoffers valJen. Weer is een Distributiekantoor
gekraakt. Het verzet moet gebroken. Kunnen de
daders en terroristen niet gegrepen worden dan
hun families maar. Het is een bekende weg naar
Onstwedde; reeds eerder waren z,t daar. De boerderij van de Wed. Haan Is gauw gevonden en
omsingeld; deur ingetrapt en de uit de slaap geschrokken familie met machinepistolen in een kamer
bijeengedreven. Waar Is de onderduiker-terrorist?
Der Brüder Heinrich? Niet thuis. Huiszoeking;
levert !'!iets op dan datgene, wat uit de kelders geroofd wordt. Harmannus, Stoffer en Heiko wqrden
aangewezen om zich 'te kleden en mee te gaan. Ze
kleden zich onder gewapend toezicht. Enkelen blijven bij moeder eo dochter in de kamer. Stoffer en
Heiko zijn klaar en worden naar de auto gebracht,
die ongeveer twintig meter verder, voor het huis op
de weg staat. Harmannus krijgt vergunning om zijn
jas van boven te halen. Vier man gaan met hem
mee door de schuur, waar een trap naar de zolder

IN MEMORIAM

Ir. Evert Edsko Drenth
Geb. 24 December 1912 te Stadskanaal;
Overleden 15 Febr. 1945 te R.athenow (Dld.)
was: de menseq wakker maken, de mensen op bun
plicht v.•ijzen.
Het nationaal-socialisme kwam eerst op kousevoeten. Het vermomde zich oog als de engel der Duit,
se "correctheid"'. Later kwam het op klompen. Met
al de barbaarsheid, die wij uit de latere jaren der
bezetting kenden.
Drenth is er van het eerste ogenblik af bij geweest.
Hij heeft geweten, dat op de kousevoet de klomp
zou volgen, volgens de logica der Revolutie. En
hij heeft zich beijvèrd, dat de mensen duidelijk te
maken. Hen daarvoor sterk te maken. En toen is
hij mee voorop blijven gaan, ook later in het feitelifk verzet. Zo is blj•gevallen.
Over Drenths werk nu nog drie dingen:
Drenth zag zijn werk niet in de eerste plaats als
het dienen van de nationale zaak. Hij zag daarin
eigenlijk alleen maar kerk-werk. Hij zag in de afgelopen oorlog een grote aanval van de antigoddelijke wereldmacht, die er heel de gtschiedenis
door is en die nu in het rijk van Hitler zich openbaarde, op de Kerk van Christus. In dat schema,
het schema der antithese, zag hij - zonder daarom Nederland met het Koninkrijk Gods, zonder de
a.r. partij met de Kerk, zonder het verzet met de
militia Christi te vereenzelvigen - Nederland ter
genover Duitsland, de a.r. partij tegenover het
nationaal-socialisme, het verzet tegenover de SD
staan.
Die visie was, dunkt mij, Juist. Het was het inzicht,
de overtuiging van Drenths geloof. Hij vocht voor
Nederland; zeker. Hij streed voor zijn Koningin;
stellig. Hij werkte voor de verdrukten en de ver•
volgden. Dat alles Is waar. Maar daarin streed hij
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Harmannus Haan
Geboren 13 Pcbrulf.ri 1912:
Overleden 15 Febr. 19-f5 te Rathenow (Dld.)
leidt. Als hij de trap opgaat wordt hij neergeschoten. De vier SD-ers gaan terug naar de kamer.
Moeder vraagt: ,.Waar ls Harmannus? Of hoeft
die niet mee, omdat die toch weer last van asthma
krijgt?"
Hoop leeft in haar hart. De moordenaars antwoorden bij het weggaéln, met duivels-sarcasme; .,Die
krijgt nooit geen asthma meer."'
Onder aan de trap ligt Harmanous; hij leeft nog
maar ls stervende. Zo vinden moeder en Harmina
hem. In haar ontzettende smart loopt moeder na.ar
buiten en haar angstgerol.'p klinkt door de nacht
naar de SD-auto: .,Jongens, ze hebben onze Mans
doodgeschoten!" Een SD-er vuurt zijn pistool op
haar leeg. Nieuwe zorg voor Stoffer en Heiko, die
In de auto zitten: Zou moeder nu ook nog geraakt
zijn? Want .ze hadden haar angstgeroep gehoord.
Gelukkig Is ze niet geraakt. Dan vertrekt de auto.
Wie zal begrijpen, wat er die nacht en nadien geleden Is? God alleen weet dat en Hij heeft niet meer

de goede strijd. De strijd van Christus. Hij wist
zich mede-arbeider Gods.
In de tweede plaats.
Het doel van Drenths levenswerk was in de groud ,
der zaak niet het behalen van tactische, van strategische, van politieke successen. W"fj hebben het t>lkaar herhaaldeiijk verzekerd, toen wij het hadden
over onze actie tegen de z.g. Ned. Arbeidsdienst.
Natuurlijk, het zou mooi zijn als het verzet tegen de
Arbeidsdienst die dienst zelf zou doen mislukken.
Dat zou betekenen een winst-punt voo.r Nederland, voor Nederlands geestelijk zelfbestaan, eeo
verliespunt voor de Duitse arrogantie en de Duitse denationalisatie-pogingen. Maar waar het voor
Drenth op aan kwam, was dit: Elke ouder, die weigerde zijn jongen naar de Arbeidsdienst te laten
gaan, was een mens meer, die Gods gebod hoger
aansloeg dan het gebod van mensen. En ook nJ
zou dat overigens niets meer opleveren, daarmee
was het hoogste doel, dat een mens zich hier op
aarde stellen kan, bereikt: Het doen van de wil des
Vaders. In het bevorderen daarvan - in geloofsgehoorzaamheid - heeft Drenth zijn krachten verteerd.
En hier kom ik aan mijn derde opmerking.
Evert Drenth heeft zich geheel gegeven. Hij heeft
moedwillig en in het volle bewust-zijn van wal bij
deed, zich verteerd in de dienst des Heren.
Ik heb verscheidene verzetsmannen gekend. Maar
Ik geloof niet. dat ik er veel gekend heb, die zo
hard gewerkt hebben, die zo weinig opzagen tegen
het verrichten van het gewoonste, van het vuilste en
van het gevaarlijkste werk als Evert Drenth.
Dat was de consequentie van een groet en waarachtig geloof. Niet haat tegen de Duitsers, niet de
liefde tot Nederland, niet zucht tot het avontuurlijke, niet een leven uit optimisme, nlet de hoop op
een goede uitslag, maar een benijdenswaardige gehoorzaamheid des geloofs, deed hem zijn gezondheid,
zijn gezin en zichzelf op het spel zetten.
God heeft In de afgelopen oorlog vèlen de martelaarskroon op de slapen gedrukt, die zich tijdens
hun werk hier op aarde hun martelaarschap, hun
getuige zijn van Christus, niet altijd en niet in de
totale zin van het woord bewust waren. Wij blijven
toch altijd - ook in onze beste, ook in onze Christelijke werken - zulke halve Christenen. Ook de
martel.:iars. de helden van de Christelijke Kerk,
leven niet van zichzelf, maar van genade alleen.
Ook Evert Drenth. Maar hij was door Gods wondere genade een martelaar. die van het begin af
wist, dat bij het was. En die daarom de consequentfe
daarvan, ,en jammerlijk einde in een Duits kamp
hier beneden, de Kroon daarboven, in blijmoedige
zekerheid verwachtte.
"Zalig zijn de doden, die to de Here sterven, van
ou aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen
van hunne arbeid; En hunne werken volgen met
hen."
Zo Is het. Ook met Evèrt Drenth en zijn werk.
BRUINS SLOT.

ge.geven dan te dragen was.
Maar ook zal Ik het vergelden, zegt de Here.
Harmannus overlijdt die nacht. De volgende dag
komt de NSB.Burgemeester condolatlebcz:oek afleggen. Hij heeft het verbod van de SD bij zich,
dat Harrnannus niet in Onstwedde begraven mag
~
worden.
Een auto uit Groningen haalt die dag het lJjk.
Door de Directeur der Begrafenisvereniging te
Groningen wordt een signalement gemaakt en de
kist genummerd. Dank zij dt>ze attentie en die van
de Directeur van het Crematorium te Velsen, kon
het stoffelijk overschot na de bevrijding achterhaald worden en is dit op 5 September 1915 ter
aarde besteld te Onstwedde. Een grote schare gaf
blijk van baar medegevoelens. Ook Stoffer en
Heiko waren door Gods goedheid hierbij tegenwoordig.
Hoewel Harmannus niet geuoemd kan worden een
"verzetsman" wat men in het algemeen daaronder
verstaat. toch gaf hij tijdens zijn leven in bezettingstijd door geest en houding duidelijk te zien, uit
welk beginsel hij leefde.
Hoe welkom waren hem de onderduikers op de
boerderij; hoe graag zorgde hij mee voor de bon. ger-kind(."!'en uit het W,sten. Veel beeft d, familie
in hem verloren. Dagelijks vervult ons 't heimwee
naar zijn opgeruimde. vrolijke persoonlijkheid. Wij
kunnen echter getroost zijn door de belijdenis, die
ook ....onze Mans beleed: ,.Ik geloof de vergeving der
zonden, de wederopstanding des vleesches en ......
het eeuwige leven."
H.
RECTIFICATIE,
In het .Jn Memoriam" over wijlen Luit. v. d.
Bg_qerd (Oom Gert) in nummer 37 van ons bfad,
werd gemeld. dat hij geboren werd op 28 Aug.
1908. Dit moet zijn: ·22 Augustus. De fusillcring
geschiedde op 25 Juli 1914, dus niet op 22 Aag.
(dit was de datum, waarop de namen der gefusilleerden in de bladen werden gepubliceerd).

~
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•
G«n SS•ec of Landwacht«, ontdekte in Johan Schmidt Uw
Beddenleverancier Da Co,ta. thans Pauwstraat 6. Sttijnstraat 9.
Wij danken de vele. vricnd1e:n. di, d.1.1tbij hun medewe-!king verleenden.

(Adv. in Tentoonstellingskrant "Verzet Arnhem").
Naast de advertentie stond de foto van Johan
Schmidt met schipperstrui en schipperspet. Nu, wij
hadden er ook onze beddenleverancier niet uit herkend.
Trouwens, wij wisten niet dat Da Costa een bedelenleverancier was. Wij hebben hem altijd voor een
dichter versleten.

•

H-.:t rdct,o van e.~n nieuw Sovjet-lied "De Opinar5 dec Jeugd"
luidt:
Geen land ter wereld b sterker ddn het onze
Geen l~nte: Is Hcbtu dan de oouG"n hcroel is rulmtr dan de onze
Geen gtluk tu wereld i, groter dan het ontt
Ge-en jeug-d is schoner dan de on<e.

( •.N~w York Herald Tribune", Paris).
Tweede couplet (eerbiedig opgedragen aan Joseph
Stalin):
Geen mond is groter dan de onze
Geen veto is sterker dan het onze
Geen infiltratie is geraffineerder dan de onze
Geen macht is wreder dan de onze.

•

.,De C.C.O. beeft te Waalwijk beslag gelegd op honderd varken,. die geen vergunninQ hadden zich aldaar op te houden."

(,.De Nederlander'').
Wat een varkens toch. Wisten niet eens, dat er
voor "oponthoud'' In Waalwijk vergunning nodig
is. Varkens, hoedt U voor Waalwijk. Bij ons kunnen
varkens vertoeven zonder dat zij vergunning hebben.
De enige moeilijkheid is, dat wij er vergunning voor
moeten hebben. Wie van de lezers kan ons helpen?

•

DELFT

Oud-LO-cr1. van Delft en omgev10g waren 9
September in reünie bijeen in de Stads-Doelen.
Veel v<1n het programma behoorde tot het "vermaak" en daar wil ik natuurlijk geen kwaad van
zeggen. Het is goed, dat men gezellig bijeen is,
en dar er eens hartelijk .gelachen wordt.
Weet ge wat mij die avond getroffen heeft? Dat
tot de kring van de LO ook bi~ zoveel oudere
mensen behoren. Mensen met .grijze koppen. Ik
weet wel, veel jongens zijn naar Indië, maar
deze ouderen hebben toch maar een groot aandeel in het verzet gehad. Dit waren toch zeker
geen mensen, die op sensatie waren belust, zoals wel eens beweerd wordt. Neen. hier waren
mensen, die door hun beginsel gedreven werden om alle gevaren te trotseren.
Een bont gezelschap. Een hooggeleerde heer
naast een stoere tuinder; een kapelaan en een
dominee, mensen van 60 à 70 jaar en jongens
en meisjes van 20 jaar. Ze waren toen één en nu
nog één om iedereen. die ons de geestelijke vrijheid wil benemen, de voet dwars te zetten. Daar
was een spreker, die sprak over de vrouwen;
over de vrouwen in 't verzet. Dit heb ik onthouden van al zijn woorden. dat de vrouwen
nog beter verzetsmensen waren dan de mannen.
De mannen meesmuilden en applaudiseerden
plichtmatig. De vrouwen glunderden. Maar dJe
spreker had gelijk.
Een kapelaan sprak het slotwoord, dat uitliep
op deze peroratie: Wij zullen Holland houden
met God en met onze geestelijke vrijheid. Die
kapelaan sprak goed; hij heeft die dominee, die
eerder sprak, knap verbderd. -- En dat zegt
heel wat. Hij schilderde de geestelijke gevaren
van vandaag in een steeds sterker wordend
spreekvolume, zo krachtig. dat hij ons allen paraat maakte voor de volgende strijd. Kapelaan,
ga zo door en je staat straks vooraan in de
nieuwe verzetsorganisatie. De leiding berustte
de gehele avond bij Max Kulkman, die leed en
leidde. Hij leed, omdat hij bang was, dat de
(:IVond niet slagen zou. Hij leidde, zoals een
LO-er moet leiden.
Hij opende met gebed en dankte God voor de
goede avond.
Goed zo Delft, houd elkaar vast en beziel elkaar tot de valgende strijd.

_,_________________
FRITS DE ZWERVER.

.,,Hoe- kan 1k een gast van een. ober on.der.scheiden?'' vcoeg
Oeanna Ducbio. toen ::e haa.r eer,te grote receptie in de film"
wereld bijwoonde. ,.Htt1 eenvoudig:• antwoo-rdde een vriend.
"als htt pak go,d zit en goed g•drag•n wordt, dan la 't een
ober."

(.,Les Lettres Françaises").
Dat is dus hetzelfde verschU als tussen een mannequin en een filmster. Overigens blijkt maar weer, dat
de kleren de man niet maken. We zullen ervoor waken nooit voor ober te worden aangezien. Wij zijn
liever gast.

•

Htt huwelijk en een guellig tehuis maktn Uw leven rijktr <n

gelukkiger. Bureau "D,scrctia'" httft ook voor U btschaafde
ttlatles van Uw tlgen geloofsovertuiging. Voornaamste betaling
tent na Uw huwelijk.

(Adv...De Ochtendpost"").
Dit is dan het eerste Huwelijksbureau, dat de zaken
eerlijk en oprecht U voorlegt. Daar zljn we nu altijd
zo bang voor geweest, dat eerst na het huwelijk de
,.voornaamste betaling" zou komen. Het is een "afbetalings-systeem", waaraan je verder Je hele leven
vastzit.

•

Holland-Zwluerland 6-2 dank zij Daro-Musageolie.

Sportverslaggevers schrijven er hele kranten over
vol. maar niet één kwam op de idee, dat de overwinning te danken was aan het feit, dat de Hollanders "in de olie'" waren. Vandaar, dat de regen geen
vat op buo spel kon krijgen.

Onderduikers-Reünie te Aalten
Wlj ontvingen het programma van de op Za- W
terdag 4 October te houden reünie van oud- ........
onderduikers te Aalten.
De samenkomst vangt aan met een herdenkingsdienst in de Ned. Herv. Kerk om 1.30 uur n.m.,
waar als sprekers hopen op te treden Frits de
Zwerver en J. Smallenbroek, voorzitter van het
Hoofdbestuur der Stichting 1940-1945.
Bert van Noord, zelf oud-onderduiker, zal op
het kerkorgel concerteren.
Na afloop van de. dienst zal op de Alg. Begraafplaats "Berkenhove" een herdenking van
de gevallen verzetslieden plaats vinden, waarbij
een kort herdenkingswoord door de oud--onder...
duiker Jan de Boer zal worden uitgesproken.
Tenslotte vermeldt het programma nog de over•
lilracht en onthulling van het door de A.R.A.
aan de gemeente Aalten geschonken monument.
dat werd geplaatst in het plantsoen bij het sta•

11on N.S.

•

ADVE RTE N Tl E- RUBRIEK

Herdenking in

VALKENBURG
Zondag 28 September a.s. zal te Valkenburg
een stille Opgang naar het Kruis op de Cauberg plaats vinden. Het zal dezelfde weg zijn,
die Sjeng Coenen en Joep Francotte, twee KPers, kort voor de bevrijding gingen. Het was
hun laatste gang, want waar thans het Kruis
staat, werden zij gefusJl!eerd en bleven hun verminkte lichamen op last van hun moordenaars
liggen. Deze plek is de Limburgse verzetsman
dierbaar en op deze plaats wil hij gedenken.
Op het stuk grond, waar de levens van deze
twee jonge mannen - hun volledige geschiedenis is reeds eerder in ons blad als het verhaal
"Verraad in Limb1.11"g gepubliceerd -- als zaad
voor de nieuwe vrijheid vielen, zal Zondag een
plechtigheid plaats vinden, waar zij, en in hen
alle gevallenen van Zuid-Limbur.g, zullen worden herdacht. Er Is daartoe een Comifé gevormd - correspondentie-adres St. Pieterstraat
81 te Kerkrade -- dat het hieronder staande
programma heeft samengesteld. De leden van
alle Oud-Verzetsorganisaties in Zuid-Limburg'
en alle niet-georganiseerde verzetslieden in die
sti:eek worden verzocht deze dag, ter ere van
hun gevollen vrienden, bij te wonen.
0

'

Programma:

9.45 uur: Samenkomst bij Lourdesgrot.
10.00 uur: Plechtige Hoogmis, gezongen door
de Leender Choralen. Predikatie door Kapelaan
Hennekens. Domine Salvam fac .. Leender Choralen. Wilhelmus, Harmonie O.N. Mijnen.
10.00 uur: Dienst in de Ned. Hervormde kerk
te Valkenburg.
Pl.m. 11.30 uur: Stille opgang naar het Gedenkteken op de Cauberg.
Pl.m. 12.00 uur: Plechtigheid op de Cauberg.
Dodenmars, Harmonie O.N. Mijnen; Ecce quomodo moritur, Leender Ch.; Inleiding, Jacq
Grasborn; Merck toch hoe sterck, Leender Ch.:
Herdenkingsrede, Aalm. Joosten; Beati mortul,
Leender Ch.; Doden-appèl. Kranslegging. Wilhelmus, Harmonie O.N. Mijnen; Brabançonne,
Harmonie O.N. Mijnen.
Samenkomst in het Rotspark.
Slotrede door d1'r. Kuyper (Heinz), met mu•
zlkale omlijsting.

De maan scheen helder, de weg waJ breed,
Het paardje liep met /uste,
De voer-man was danig in zijn

S(1S1

Omdat het HONIG'S MAIZENA was I

FAMILIEBERICHTEN
Godc dankbaar b~richte:o. wij U de ge.~
boortt van onze dochter

PETRONELLA LENORE
C. Kromhout (Ploor)
P. H. Kromhout-Bli)leven
uiden. Il Stpt,..,ber 1947.
Jac. Cotslaan 79.
Ondertrouwd:
IIARTH

LIEPPERING
en
CO BASSA
Huwelijksvoltrekking
ten
Stadhuize:
D.V. 10 October. 11.45 uur .
Kerkeliike bevestiging: Rcgentusekerk.
Regent<sseplein. 12.i5 uur
door de
We!Eerw. Heer Ds. H. Talsma,
Den Haag. Lunteren.1traat 247.
Utrecht. Nieuwe Gracht 98,
Receptie te Den Haag: 4 Oct. van 15-17
en 19-21 uur.
Toekomstig adres.
Westelndc 242 A. Den Hoog.
Het beeft de Heer• behaagd, na een
lang ziekbed van ons weg te. nemen
onze lieve %000 en bcotdtt
OOUWE DE VRIES
(Hans v. d. Meer)
in de bloeiende leeftijd van 27 Jaar.
Dat zijn stetve.o leven il, is on.s tot
grote troo>t bij dit groot verlies,
fam. E. de Vt1e1.
Janny
Meindert
Jan
Haulerwijk, 13 September 1947.

Welke vrouw beeft interesu.
zorg1ng van een eenvoudig
:,tandsgu,n.
op i1ch te

de vee"
midden.-

Moedf'r
octbreeltt•
nem~l Gccd. Gocbdtciut.
w1-.r

prettig milie~ hulp voor weck aanwezig; leeftijd bij vootkeur 35 l 45 Jaar.
Britve11 onder No. 385. bur. v. d. Blad.

Van Noord
naa r Z\lid
Van O ost
na ar West
LUIK's Transport
het b est

*

luik'stransportonderneming
Zaa11clijk

Tel. 81994

DJVERSEN
Ter overname aangeboden een
goed be~lante B O D E Z A A K.
Direct te aanvaarden.
BODE ROELSE
MELISKERKE (Walch.)

-------

Wie wil ec.n oud•koe.ricrster der: LO.
die ziek is en ter genezing per dag 250
gram suikct nodig heeh. aan suiker.en/of ve.rsnaperingbonncn bel,p<ol Gaarne
deze botfnen in::t-oden aan dt: Adm. van
.. De Zwervec" onder No. 336.
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In een dag gereed .
Alles op het gebied van Stempels
Cliché'• en naamplaten .
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Weekblad
der LO-LKP-Stichting
LANDELIJKE KNOKPLOEGEN

LAN0EJJJKE ORGANISATIE VOOR HULP

LoHe n11m.me:r1 ZO ceat
et is de menselijke geest ingeschapen zich bij
alle bezinning op het heden en ook op de toekomst, onmiddellijk naar het verleden te wenden, om vaste .grond te hebben, waarop men kan
staan.
Deze noodzaak is zo innig met het mens-zijn verweven, dat zelfs Sovjet-Rusland, waar men alle binding
met het verleden wilde doorkappen, zich na verloop
van tijd tot het eigen verleden wendde; dat hier en
d~ar de Russen als een spiegel voorhield.
Pl.m. l93i werd de faculteit voor Geschiedenis aan
de universiteiten van Moskou en Leningrad in ere
hersteld. In 1936 kwam er een staatscommissie voor
het samcnstelletL van een gesduedenislcerhoelc; voor
de middelbare school; weliswaar een staatscommissie,
maar toch: geschiedenis! Ook de Russische ziel en
zelfs de Russische propaganda kon die binding niet
missen. Of de einden van de koorden van heden en
verleden goed aan elkaar geknoopt zijn, laat ik in het
midden. Als deze banden Stalinbanden zijn, dan vrees
ik...... Russische banden zijn van andere makelij
dan Westeuropese.
Bij onze bezinning op de noodzaak van geschiedschrijving mogen we naast de vraag naar het waarom niet
de andere vergeten: die naar het hoe en door wie?
Voordat we daar een antwoord op zoeken, sla ik even
een zijpad in.
Wie over deze zaak denkt, kan licht de vraag voelen rijzen: is, wat Wij tot hiertoe overwogen een typisch Nederlandse bezigheid of gerichtheid van de
Nederlandse geest? Zijn wij zo'n bijzonder volk, dat
we wensen, dat ieder denkend mens a.h.w. omkijkend
leeft? Pas op met dat omkijken! Dat is niet Je
houding van de vrouw van Lot. Niet een mentaliteit. waardoor we moeten verstenen. Wij leven
t'n streven met beide open ogen gericht op de toekomst, maar - dat herhaal ik - door het ondeelbaar
moment van het heden aan het verleden verbonden.
Een volksbestaan, dat niet continu is, is niet krachtig. Daarom voelen andere volken ook deze noodzaak. Als enig voorbeeld noem ik Engeland. Daar
is het besef van die noodzaak even sterk! Men is ons
daar, naar mijn besef, zelfs voor. De kopstukken onder de historici beijveren zich om, naast hun wetenschappelijk werk, dat uiteraard tot een kleine kring
beperkt blijft, ook te schrijven voor het hele volk.
Kort en bevattelijk. De grootmeester der geschiedschrijvers daar, prof. Trevelyan, schrijft het zo simpel
als alleen de .groten op het gebied van de geest dat
kunnen en doen: our countrymen must know something
of the past. - Wij zijn dus niet enig of excentriek in
dit alles.
Nu nog het /ioe en door wie. Daar hangt immers veel
van af. Dat wij de waarheid zoeken te weten en onpartijdig moeten wezen, acht ik te algemeen bekend,
om er verder op in te gaan. Wel wijs ik op het per•
soonlijk element, dat bij de geschiedschrijving van be•
lang is.
Wij staan tegenover gebeurtenisser.. en personen niet
onverschillig. Wij hebben een eigen levens- en wereldbescho1,wing, van waaruit we ook de daden en
feiten beoordelen. Kleurloze beschrijving, een kroniek
als ideaal, is al lang losgelaten. Zou het persoonlijk
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door Dr.

J. Bax

element en het ,doel, dat ons voor ogen staat bij het
te boek stellen van de verzetsactie geen rol spelen?
Niet als belangeloze tijd-verdrijvers, die toch wat om
handen moeten hebben, verrichten de auteurs en overige medewerkers dit werk, maar als geïnteresseerden,
gedreven door de zucht om de waarheid aan het nageslacht over te leveren.
En dlln zó, als wij haar zien - iedere tijd heeft zijn
eigen kijk op het verleden en zal dié kijk geven. Geschiedschrijving is niet bedoeld als laatste woord voor
altijd! - Wij geloven allen aan een bepaalde gang
en een doel der geschiedenis, al realiseren we ons dat
niet Immer. Voor ons - en als Ik het zo zeg, zijn heus
niet alle vragen beantwoord - is de loop der historie de .gang, die God met Zijn mensheid gaat, van
de Schepping over Golgotha naar de jongste Dag.
Daarin voltrekt zich - Augustinus zag dat al een strijd tussen Gods macht en die van de S'3tan.
Het verzet is een episode uit die strijd.

*

Een geschiedschrijver oordeelt ook. D.w.z. bij moet
een maatstaf hanteren. Die vindt hij niet iu de geschiedenis zelf, maar in zijn levens- en wereldbeschouwing, in zijn geloof. Naast al het andere wat geschiedschrijving kan zijn, is ze ook: ..voor ons een
baken in zee" (De Sav. Lohman).
Daarom is nodig: een gedocumen~errd verslag van
de . daden der illegaliteit. Een uon faakelijk werk voor de toekomst! Een schakeltje in de ketting, die
God van het Paradijs over Cbr;stus· krui!l J1aar de
nieuwe aarde spanc. In dat werk var. de Almachtige
::iJn de mensen Gods medewerkers. Allen, ook als :;e
c.!mken tegcn-we~;,e,~ te zijn.
Wij hadden, hebben en houden behoefte aan de op•
wekking van de echt Nederlandse geest. .,Alleen in
het opwekken en levendig houden van die Vaderlandse geest ligt voor Regering en Volk het genoegzame middel om de vijanden van orde. van ware
Godsdienstigheid en van Nederlandse zin te bestrij·
den." Met deze woorden, modern als van vandaag,
heeft de hi~toricus Groen van Prinsterer het honderd
jaar geleden geschreven. Waarachtig up to date-.
Hoe volbrengen wij die plicht? Door studie en dus
kennjs van de eigen historie. Die vormt niet alleen
een bron van vaderlandsliefde, maar is tegelijk voorwaarde voor de instandhouding van wat echt-Neder•

DONKERE OCTOBER
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NOODZAAI{ VAN
GESCHIEDSCHRIJVING
DE

ctober, die het licht hebt r»eggenomen
en ons terugdringt naar hel eigen hart,
hoe .staren wij afwerend naar de ramen,
omdat het buiten koud en donker r»erd.

H adden wij niet gehoopt, als de verstilling
van het Octoberrood de vruchten vlamt,
dat het ons spreken zou van de vervulling?
M aar het .zegt enkel dat de r»inter komt . . •

De bruine blaren dwarlen naar beneden
om te verrotten in het natte gras.
en door de kille mist verdoft het roden
van rozenbottel en van lijsterbes.

Hart, wees nu groot, ken nu uw diepste krachten I
D e oogst kromp samen tot de laatste schoof,
'
het \luur ligt op de laatste kool te wachten :
leer nu te leven, hart , op vast geloof1

Il

•

•

W ees wakker hart, laat U niet o\lerwinnen :
z o menig winter kwam en is geweest,
en "daar zij licht" riep God in den beginne,
en " daar zij licht" spreekt aan het eind Z ijn Geest.
UJt "Vuur en Wind'

Y OQ

Muus Jecobse ,

lands en de afwering van wat daarmee strijdig is.
Ook dat laatste mogen we in deze tijd niet vergeten.
Niet lang geleden werd het aan een onzer Univer•
siteiten aldus gehoord, hoe geschiedschrijving moet
zijn:
"Geschiedenis moet levende beelden uit het veleden
oproepen. De lezer moet, zonder verdere hulpmiddelen, het gebeuren als levende werkelijkheid voor zich
tien." Ook dat is dus een eis voor een Gedenkboek.
Terecht werd er aan toegevoegd: .. Zolang de historicus zwijgt, zal ook het verleden zwijgen als het
graf... Het mag toch niet gebeuren, dat een volgende
yimeratle ons die zwijgzaamheid zou nahouden als
verwijt - al zouden. wij het wellicht niet meer horen?
Wie stellen de geschiedenis te boek? De historici! Ongetwijfeld.
Op wetenschappelijk gebied zij het laatste en krachtigste woord aan de vakman. Maar. ander~ ..i._.., .Il'½' •18
'lledische studie, de wiskunde, de chemie ot noemt
maar een ander terrein, kan ook hier de "leek" zijn
taak hebben. H oe dicht wij, historici, bij het lezend pu•
bliek • staan, blijkt uit het feit. dat die leek meestal
zonder grote moeite een geschiedwerk leest. Bij materiaal verzamelen kan de niet-geschoolde arbeider in
het historisch bedrijf hand- en spandiensten verrichten. Acht U dit niet zonder gevaar? Och, welk werk
is er, zonder risico?
Onwillekeurig beland ik weer op het "terrein" der
oorlogsjaren. Het betreft geen officiële stukken, klie
verzameld worden, maar het relaas van vaak in het
verborgen of in kleine kring van medewetenden, bedreven daden. Voorzover die van ruimer of zelfs algemeen belang zijn geweest, moeten ze toch met deze
generatie niet in de vergetelheid verzinken? Het was
principieel gestuwde volkskracht. Volgende geslachten van Nederlanders hebben de geschiedenis nodig,
zij is toch naar het woord van een geleerde: het weten, dat de mensheid van zich zelf heeft. Ook zij zul•
len zich "tot het verleden wenden uit een waarheldsaspiratie en een levensbehoefte" (Huizinga).
Geschiedschrijving is meer - dan - wetenschap. om•
dat z!J behoeften bevredigt, die uitgaan bulten de
sfeer van de iutellectuele bdan\)stelling. Haar grote
levenswaarde ontleent de geschiedenis aan haar onverbreekbaar verband met het leven zelf.

t

*
Wie zal ontkennen. dat de jaren '40-'45 een diepe
kerf hebben gesneden in ons volksleven? Zij zijn de
overgang tot een. tijdsbestek, dat ongetwijfeld in velerlei opzicht nieuw en anders zal zijn dan het vorige.
Of w• ons volk nog een christelijke natie kunnen
noemen, is een vraag, die ik als zodanig laat staan.
Er is in ieder geval nog een christelijk georiënteerde
groep in ons volk, die het gehele volksleven beînvloe•
den kan. Die groep wil zijn aandeel bijdragen in de
documentatie van die donkere jaren. Was het verzet
in zijn diepste wezen niet een strijd van Christus' volgers tegen daemonische machten, die door de duivel
werden gecommandeerd?
Lees het aan het slot van de inleiding. die Frits ile
Zwerver schreef in "Den Vijand Wederstaan" (ik
leg het accent iets ande~): daden van onze jongens
en meisjes in Gods kracht, dus gedreven door het ge~
loof. volbracht.
Het is plicht vast te leggen wat gebeurd is. Sober,
zo nodig uitvoerig, niet overdreven (dat is ook in dit
geval niet te duchten).
,
Immers: .. Het bloed van onze gevallen kameraden
roept U tot actie."
Dat geldt ook v001: deze geschiedschrijving. Dat geldt
ook voor de volgende geslachten, De strijd zal op
deze aarde niet ophouden.

•

DE l!IGEN OPEN ·
Petkof is opgehMgen, is gerechtelijk vermoord,
zoals de Engelse regering het in een protestnota aan de Bulgaarse regering uitdrukte.
Petkow was leider van de boerenpartij in zijn
land, een dapper man, die compromissen schuwde. Hij werd door de Duitsers in een concentratiekamp gezet, ontsnapte daaruit, organiseerde
het verzet en trok als opperbevelhebber van de
verzetsbeweging in 1944 Sofia binnen.
llij werd vice-premier in de nieuwe regering.
Daar hij de vrijheid en de democratie liefhad en
bovendien een invloedrijk man was, moest hij
ter wille van de "opmars" van het communisme
opgeruimd worden.
Petkow is beschuldigd van spionnage, van geheime relaties met de democratische landen, van
fascism~, van het in gevaar brengen van de
staat Bulgarije, van...... ja, wat doet het er
eigenlijk toe~ waarvan hij beschuldigd werd ?
Hlj was niet schuldig en moest daarom hangen.
Omgel<eerd ! Hij moest hangen en daarom was
hij schuldig.

I

Petkow is opgehangen. Dat komt even in de democratische landen voor het voetlicht. Er zijn
er natuurlijk duizenden in Polen, Hongarije, Bulgarije, Roemenië, Joegoslavië, Albanië, Rusland,
dje vervolgd, gedeporteerd, ingesloten, vermoord
worden, zonder dat de wereld er iets van hoort.
Anderen lijden door broodroof, ontslag, intimi-\
datie, terreur, politieke ontrechting. En hun
schuld is, dat ze de vrijheid liefhebben en dus
geen communist zijn.
•
Zij hebben de vrijheid zo lief, dat ze voorheen
de communisten, toen die nog geen geweldmiddelen hadden, gelijke, politieke rechten en vrijheden gaven. En dat, terwijl ze wisten, dat de
communisten, eenmaal in het bezit van geweldmiddelen, ( desnoods in de minderheid), . hun
vri.iÀfden en rechten zouden · liquideren, en hen7.eh •
•egenstanders, zouden uitschakelen.
In dit alles is iets gruwzaams. Niet, dat er niet
.altijd in de wereld onrechtvaardige en onrechtmatige dingen waren. Maar het ontstellende
van dit systeem, dat het nationaal socialisme en
het communisme gemeen hebben, is, dat de leugen en het onrecht in het \'&andel staan. Zeker,
de communisten zijn gestart bij het ideaal om
het goede voor de arbeiders te zoeken. Maar het
~iddel daartoe was de macht van de partij en
de beslissing daarover berustte bij de elite van
het proletariaat. Toen werd het middel tot doel
gebombardeerd. Alles ging draaien om de
machtsvorming door de partij en de beslissing
van de elite werd wet, waar of onwaar, recht of
krom, dat deed er niet meer toe.
Ik vertel daarmee niets nieuws. De grote leiders van het communisme hebben het er voortdurend bij hun volgelingen ingehamerd. Motto:
Alles, wat de partij dient, Is geoorloofd. Recht
Is, wat de partij st~rker maakt. Waar· Is, wat <lo
zege van de partij dichterbij brengt.
Eerstè of revolutlonnalre fase (b.v. Nederland): .,Gebruik de rechten en vrijheden van de
democratie. Zeg en schrijf zolang, dat ieder ander dan de communisten, misdadigers, kapitalisten en fascisten zijn, dát de massa het gaat
geloven.
Maak mantelorganisaties, bouw cellen, kweek
onrust, organiseer stakingen, ondermijn het gezag allerwege, bereid het geweld en de revolutie voor.
"
•
Tweede of overgangsfase (b.v. Bulgarije): Bezet
de sleutelposities, vorm een geheime politie,
vorm terreurgroepen, belaster en beschuldig
politieke tegenstanders, intimideer de bevolking,
ontbind partijen, liquideer de gevaarlijkste tegenstanders, deporteer of interneer iedere tegen:;,tander, die zich zou kunnen verzetten.
Derde of kerkhoffase ( Rusland als wijlen Duitsland): Sluit het land hermetisch voor het buitenland af, ruim de vrijheid geheel op, organiseer
de propaganda tot een éénstemmig loflied op het
communisme, organiseer de geheime politie tot
e~ duizendpoot, die in ieder huis, in iedere fabriek, in ieder bureau, een poot in de pap heeft;
rijg iedere beweging, alle leven, alle cultuur in
het keurslijf, dat de leider en zijn trawanten geweven hebben.

Fetkow is opgehangen en Koejemans, de hOQfdredacteur van de Waarheid wijdt er een hoofdartikel aan. Dat is zeer leerrijk, want het is op
typisch communistische wijze opgezet. Een· normaal mens begint met de feiten en komt daaruit
tot zijn conclusies. Een communist keért de rollen om. Hij begint met een conclusie en construeert daarnaar de feiten.
De conclusie, die K. moet brengen is, dat Petkow "terecht" opgehangen is. Dat blèek in Bulgarije immers nuttig voor de partij ?
Welnu, dan moet Petkow dus een geheime agent
van Amerika geweest zijn, een lid van de vijfde
colonne.
- Maar hij heeft zich ve1·zet tegen de Duitsers?
Welnu, dan is hij vermoedelijk altijd een Amerikaanse agent geweest.
Maar hij was leider van de boerenpartij? Welnu,
dan moet Petkow dus stammen uit een grootgrondbezittersgeslacht.
Dat hij opperbevelhebber van de verzetstroepen
was, is te lastig. Dus dat wordt genegeerd.
Maar Petkow werd vice-premier? Welnu, dan
beoogde hij dus een "democratie" van grootgrondbezitters in Bulgarije te maken.
Nu achtte K. dat verhaal over die Ameiik~se
agent blijkbaar niet indrukwekkend genoeg.
Welnu, dan trad Petkow dus in verbinding met
een comité van Bulgaarse fascistische emigranten. En vandaar, dat het Bulgaarse volk zei:
"Het is beter dat één verrader sterft, dan dat
het land ten onder gaat". En het hing Petkow
op, opdat het land zou leven.
'
Maar K. was met name in de pen geklommen,
omdat hij in de war was van de verontwaardiging der echte democraten over de moord op
Petkow. En daarom zegt hij daarvan: .,Verachtelijk geschrijf over een verachtelijke Petkow".
Ja, ja, en dat was de opperbevelhebber van het
verzet tegen de nazi's in Bulgarije. Waar een
mens toch al niet toe kan komen. En hoe zelfs
de communistische verzetslieden in Bulgarije zich
in de keuze van hun opperbevelhebber vergissen
kunnen.
Gelooft K. dat nu allemaal zelf? Dat is toch een
belangrijke vraag. Er zijn natuurliJ"k tal van
communisten, die heilig overtuig.d zijn van de
waarheid van dergelijke constructies.
Dat is het beangstigende van de situatie. Zij zijn

opgevoed bij een éénpansmaaltijd en in dat pannetje zit een zeer simpele kost: ,,kapitalisten
zijn fascisten, zijn reactionnairen, zijn imperialisten". Alleen de communisten hebben zich verzet tegen de nazi's. Alle Nederlanders, behalve
de communisten willen de Indiërs uitmoorden en
uitzuigen. De Jonen omhoog en de prijzen omlaag. De stakers hebben gelijk en de patroons
ongelijk enz."
En als je lang genoeg bij zo'n éénpansmaaltijd
opgevoed bent, dan lust je niets anders meer,
dan bestaat er niets anders meer.
Toch moeten deze mensen bereikt worden, zij
moeten gaan begrijpen, wat voor een spel men
met hen speelt, wat hun lot, ook hun lot wordt,
als de vlag van de communistische dictatuur
eens gehesen zou worden. Want 't begon om de
arbeiders, maar 't ging tenslotte om de macht
van de partij-élite. En "om der wille van henzelf", zullen de arbeiders gekneveld worden.
Maar de leiders, geloven die in hun eigen verhalen? Zij hebben zich met lijf en ziel overgeleverd aan het communisme en alles wat de partij dient is voor hen wet.
Of ze waarheid en leugen voor zichzelf uiteen
weten te houden in de propaganda, waarmee ze
de partij dienen, is, meen ik, toch niet zo gemakkelijk uit te maken.
Th heb eens een Duitser een Jood zien afranselen, nadat hij eerst gewoon met hem gepraat
had. Toen hij opeens ontdekte, dat de ander een
Jood was, begon hij zich als een wekker op te
winden en toen de veer genoeg gespannen was
en zijn kop rood was van de opwinding en het
schelden, begon hij te slaan.
Een dergelijke bezetenheid, een dergelijk fanatisme, moet (thans nog niet in deze concrete
vorm, maar reeds in aanleg aanwezig) ook hen
bezielen, die waarheid en leugen tot propaganda
mengen. Zij zijn gefixeerd op het ideaal, dat
de partij aan de macht komt, zij hebben oogkleppen op, die alles uit hun gezichtsveld sluiten, wat het ideaal niet kan dienen. En zij
menen zodoende inderdaad de ai·beiders op hun
wijze te dienen
Maar of hun geweten daarbij nooit eens rinkelt?

H. v. R.
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MODE·R NE
SPROOKJES
Als kind was ik dol op sprookjes. Zeker niet :tlleen,
omdat er altijd zulke onwaarschijnlijke dingen in gebeurden, maar meèr nog, omdat heksen en rovers altijd aan het kortste eind trokken en de belaagde onschuld uiteindelijk een lang en gelukkig leven beschoren was.
Nu denkt ge misschien, dat i-k niet meer aan sprookjes
geloof.
Dan hebt ge het mis.
Ik ben er alleen niet dol meer op, doch ~ik word. er
dol van. Van de moderne sprookjes dan, wel te
verstaan.
En ik kom dikwijls in de verleiding het moderne
sprookjesboek maar ter zijde te leggen en niet meer in
te zi~n.
In die moderne sprookjes immers is het lange en gelukltige leven voor de kobolden en heksen w"g9eh,9d.
Hun akelige grijns over de mensen, die trachten een
einde te maken aan hun vuig bedrijf, vervolgt me tot
in m'n dromen.
Maar het is moeilijk langs zulke sprookjes heen te
leven, als ie je ongevraagd verteld worden: als je ze
dagelijks in je dagblad kunt lezen.
Misschien zijn er nog mensen, die niet geloven, dat
er dergelijke moderne sprookjes bestaan.
Luister dan. Hier is er één:
Een berucht Nederlands smokkelaar uit Lonneker
wordt ervan beschuldigd in de nacht van 8 op 9 Mei
(niet van 1940. maar van 1947) op Duits grondgebied de Duitse douanebeambte Max Schwabe te hebben neergeschoten. Een der revolverkogels trof de
knoop van de uniformjas en drong op een centimeter
van het hart de borst van de Duitse ambtenaar binnen. De man herstelde en diende bij de Nederlandse
justitie een aanklacht in. Van 0. werd gearresteerd
en op 10 September behandelde de Almelose rechtbank deze zaak op een wel zeer merkwaardige plaats,
o.i. in het douanekantoor aan de Nederlands-Duitse
grens bij Glanerbrug. Dat -alles was nodig. omdat er
een getuige gehoord moest worden, die weigerde
daarvoor over de Nederlandse grens te komen. Daarvoor heeft de man inderdaad gegronde reden. want hij
is afkomstig uit Enschede. waar hij destijds <'iienst
nam bij de...... SS.
Toen ik het eerste beknopte bericht daarvan las, dacht
1k: ,.0, die man zit natuurlijk in Duitsland gevangen
en kan, in afwachtin~ van zijn uitlevering, nog niet
naar Nederland komen." Zo was het helaas niet.
SS-ers, ook "Hollandse" SS-ers, lopen in Duitsland
op vrije voeten, worden niet uitgeleverd, kunnen
blijkbaar doen en laten wat ze willen en zelfs als getuigen optreden voor Nederlandse rechtbanken, ten
gerieve van aangeschoten Duitsers.
Dat is al erg genoeg, maar er is meer.
Deze man heette eens J. J. Voerman, nu heeft hij
zich de naam Joachim Vorman aangemeten, wat inderdaad beter past bij een SS-man. Joachim nu bevond zich, samen met de Duitse douane-beambte
Schwabe in het grensgebied (je zou zo zeggen: wat
doet hij zo dicht bij de grens? Misschien belust op het
betrappen van oude vijanden uit Nederland?) toen de
schietpartij plaats vond. Meende de douane-beamte
stem, houding. gezichtsvorm en made verdachte
nier van lopen te herkennen, de ss~r wist het veel
positiever...Jij hebt geschoten··. zei hij, ,.daar wil ik
wel tien keer de vingers voor opsteken." ·
Luister goed naar wat deze man, veilig achter Mt
stippellijntje, d_at men grens noemt, stnande durft te
zeggen.
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,.Deze man moet gestraft worden. I k heb m'n vingers daarvoor opgei;token en daarom wil ik(!), döt
deze man gestraft wordt. Hij is meerdere malen in
Gronau geweest. waar hij gezegd heeft, dat hij ilidereen zou neeri;chieten, die hem voor het pistool zou
1comen, of het nu een Duitser of een Nederlander
was. Ik heb je willen sparen, maar dat doe ik nu
niet meer. Verraad is het slimste wat er is, daar ben
i.k nooit voor geweest, ook niet aan het front. (Ach
zo.) Wat deze kerel gedaan heeft, kan hij in Chicago doen. maar niet hier. En of hij nu gestraft wordt
of niet, dat kan me niks schelen, maar als hij in Gronau komt. dan heb jk oog wel een appeltje met hem
te schillen." (Blijkbaar weet hij dus nog wel aan een
mesje om appeltjes te schillen, te komen ook).
De verdachte, die tot op dat ogenblik een vrij timide
indruk lll_aakte, "{Ond zich. bij het horen van deze beschuldigingen zo op, dat hij uitriep: ,.Hij was bij de
NSB, 1k heb hem geslagen, dat het daverde, in de
Molenstraat."
De SS-er· .. Hij liegt dat het gedrukt staat! Dat kuu
jij niet eens redden, kereltje!"
Verd.: .. Jij bent een bandiet en nou weet je 't, landverrader1"
De SS-er· ,.Wij spreken elkaar nog wel eens weer!"
Aldus het verslag in het Twenl~e Dagblad "Tubantia".
Dat alles, zo vertelt het blad er nog bij. werd door de
SS-er op branie-achtige toon .gezegd.
Men zou toch werkelijk aan het goede verstand van
onze Nederlandse rechterlijke macht gaan twijfelen,
wanneer men dit franis leest.
Blijkbaar weigeren de Engelse bezettingsautoriteiten
Nederlandse SS-mannen, die zich bij de capitulatie in
D uitsland bevonden, uit te leveren. Erger nog. ze mogen er op vrije voeten lopen en maken 's nachts de
Nêderlands-Duitse grens onveilig. Een smokkelaar
schiet een Duitse beambte neer en dan komt de hele
Almelose rechtbank netjes naar ge grens voor mijnheer de SS-er, wiens verklaring dient om zijn Duitse
vriend recht te doen wedervaren. We zijn dus niet bij
machte recht te spreken over een Nederlandse misdadiger, die zich in Duitsland op vrije voeten bevindt, '
maar veroordelen op het woord van deze zelfde misdadiger wel een andere Nederlandse staatsbur.ger (al
Is het dan ook een slechte) tot zes jaar gevangenisstraf. En dat, omdat hij '(op Duits grondgebied) een
Duitser neerschoot.
Dat men, ook ·wanneer een Duitser neergeschoten
wordt, recht wil spreken (al is de schuldige dan ook
een Nederlander) valt te respecteren. Maar dat men
zich daarbij moet verlagen tot een vertoning als aan
de grem, bij Glanerbrug is opgevoerd, wil er bij ons
niet in. De zaak was toch, ook zonder deze "getuige"
wel "rond" te maken geweest. Nu gooide men het
eigen "prestige" te grabbel en liet toe, dat een Nederlander. al was het dan een berucht smokkelaar.
gehoond werd door een landverrader, die 's nachts
aan de grenzen van z'~ vroegere vaderland op de
loer ligt en dreigt met maatregelen, als de verdachte
nog ooit over de grens durft te komen.
Het lijkt ons toch wel wenselijk, dat onze Minister
van Justitie de rechtbanken een instructie zenät, waarin dergelijke ,.vertoningen" te enen male worden verboden.
Men kan het recht eenzijdig zo streng handhaven, dat
het een aanfluiting wordt, omdat men machteloos is het
aa.n de andere zijde even streng te doen spreken.
En daarbij mogen wij toch ook wel de vraag stellen,
hoe het mogelijk is, dat "Nederlandse" SS-ers in Duitsland nog altijd op vrije voeten rond lopen. Hebben
de Nederlandse instanties wel alle mogelijke stappen
gedaan om deze mensen in handen te krijgen? En indien dit wel geschiedde, doch de Engelse autoriteiten
halsstarrig bleven bij een, weigering. waarom wordt
zulks dan niet wereldkundig gemaakt?
Maar, ach, het is een sprookje. Een modern sprookje,
wel te verstaan. En daarin grijnsen de kobolden om
de machteloosheid van hen, die trachten hun vuige
practijken naar recht te straffen.
En ik vrees. dat onze Kamerleden ook al geen moderne sprookjes meer lezen, want tevergeefs heb Ik
gewacht op het Kamerlid, dat daarover nu eens vragen
aan de Minister stelde.
•
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. · Wij J11.alten onze abo-né's er op
attent, dat ons adres m.i.v. 6 Oct.
a.s. is gewijzigd in : Pr. Hendrikkade 152, Jlmsterdam-C.
D,e telefonische aansluiting op dit
adres is als volgt:
·

44566 LO-LKP Stichting Centr.Bu.
44102 LO-LKP Sticllting Gedenkh.
41063 LO-LKP Sticllttng Weekblad
,,De Zwerver''

I

Open brief aan H. v. R.
l'a.T~ar

u·w

aanltoding van·
stukje "Glad IJs" in "de Zwec,
ver'' vao 20 Sept., kan ik niet nalaten een protest te
laten horen. over etn passag~. d~ d(larin voorkomt. en
wel de volgende:
.. Die toestand is ten vec5chrikking en slechts de haot ttgen de
Ouhst-rs of de genade va~ Je::us Chti!'tus beth vdcn staande
gehouden bil lichamelijke en geestelijke hrellingen. Men zal van
mii wel wtttn, dat ik slechts het laatste werkelijk waardevol acht."'
Oe.u twee dingen: ba&t tt.gtrJ de Outtseu of gmade. vaG Jezus
Christus ttg:enovtr elkaar tt :ettcn. is volkomffl onjuist tn htt is
een ondtrtoon. di• ik dikwijls in Uw bl•d aantref en di< mij bij•
:onder blndtrt.
Haat ttgtn dt Duitsers is iets ntgatitfs. terwijl de gtnadt van htt
geloof fn Juus Christus itts pos itiefs fs. xodat. als U deze twee
tegenover die.aar plaaut. natuurl,ijlc htt po,ftitvt' de meute waarde
bf'?it. ~faar dtnkt U aJs geloviq ChrUten nu wtrktlijk. dat "'Jle
nfct gtlovi~tn de venct~,crijd htbb-rn gtvoerd. a11cen maac gedreven door haat ttgtn de OuitStr1'1 Dan kan ik U vcn.itlceren.
dat d~t nltt zo is. Ik h•b zttr nlw gekeod . die dit deden uit
re<htvoordigheidsdrang. of omdat tij nl•t duldden. dat anderen
vecdrukt werden. Daar he-bbtn v.e:len bun 1cvtra voor ge-geven en
daar hthbt:"n :ij moedig stand voor gthouden ln de gevangcnbseA,
En als U mij gaat antwoorden:
Oez.c. rnt1,u~n hebben. al geloofden tij niet. toch de gc-nadc van
Je:us Chrü1tus ontvangen - Iets wat ik :eke.r niet onmogelijk atht
-. dan \lopr dat rocb niet mtt de volg,nde :In: .. De kracht
door dit g<11ade gegev•n wu een muur, waarop de S.O. kapot
li~p. geen dreiging kon dt rust en :ektrhtid in Je:us Christus
gevondtn en vcr3nktrd verstoren.'' Immers. die nitt"gtlovigtn
hebben nooit de .. Rust en «k«heid In Je:us Christus verankerd
en gevondtn.'" bezeten. en ~llt kracht u.It -zich:ttf moeten putten.
Geeo baat. maar een inntrlrjke kracht hield hen staande In hun
twaarstt uren.
Wat dt rut van Uw '!uk botreft, ben ik b<t In grote trekken
met U eens. Alleen. U v,ronderstelt, dat ••n leder die zwak Is
gtwttst er( n3men heeft genormd met dt onhtr,tclbart gtvolgtP.
die dettraan ,·ast :.aten. ten hevig 1chuldbud ;:al btbbtn. h dat
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Er :;ijn gevalt& bekend ven men~~n. dit na br.t ttute door.slaan uit lijfsbehoud. alle remmen lieten vartn e,n van hun cel
uft, dus ::onder pressie van de S.O.. kaourade:n veuaadden.
waarmee :e jaren hadden sam<ngewerkt. Ja zelfs hitrvoor beloningen van de S.O. accepteerden in de vorm van sigaren, tabak
en het ontvang<n van pakketten. bezoek en,. En dan vraag ik
mij In alle ernst wel eens af: Heeft zo iemand een gewet<n1 En
zonder dat" bot: k3n men dan wrot-g lnq bebb~n 1 En Jn ren dtr·
gt:Hjk _ge:val kan ik mij voorstt:lle:n, d11t c:rn ercrtJad zo lernand
nvtrgu·ft ,ian df' R,dubank.

Mcvr VAN HALL-DEN TEX.

Commentaar
Mevr. v. H . .beeft een conclusie u.it mijn artikel getrokken, die ik niet voor mijn rekening neem. Het is"
nooit mijn bedoeling geweest, de illegale werkers in
twee groepen te verdelen: zij, die uit het geloof, dus
door de genade van Jezus Christus in het verzet waren en zij, die uit baat tegen de nazi's in het verzet
waren. Ik ben ml) zeer goed bewust, dat het leven in
het verzet heel ~ at ingewikkelder was dan zo'n eenvoudig schema.
Er waren er, die de rechtsverkracht!ng niet konden
verwerken, anderen, die hulp wilden verlenen aan
vervolgden. Enz.
• Alhoewel ik geloof, dat Christus, die alle macht In
heruel en op aarde heeft, de Duit~ers bezocht en gestraft heeft voor hun misdaden en dat HIJ daarvoor
ook het' Nederlands verzet tot een werktuig had, is
het onjuist daaruit tot twee soorten verzetslieden te
besluiten.
Ik heb dat ook niet gesteld, want het punt, dat ik beschreef, betrof de i1legale werker in de gevangenis en
dat ook niet zonder meer, maar onder de druk van
geestelijke en lichamelijke kwellingen.
En nu meen ik, dat naarmate de martelingen toenemen
en de druk om de verzetsman te laten capituleren groter wordt, in zijn hart een radicaliseringsproces zich
voltrekt. dat dan allerlei waarden, die hij belangrijk
achtte van hem afvallen (n dat tenslotte alleen het
naakte leven. en de zucht tot behoud daarvan, overblijft, zich uitend in een intense haat tegen de kwelgeest. Dat is dan nog het eaige verweer, tenzij ......
Christus ons staande houdt en ons over de haat heen•
tilt om ons alles te doen dragen om Zijnentwil, om
ons door genade staande te houden en te leren in het
meest verschrikkelijke lijden. dat Hij de last voor ons
kan en wil dragen, dat Hij daarvoor eenmaal veel
verschrikkelijker geleden beeft, dan wij ooit zullen
'<unnen •lijden. Dan krijgen wij nog de slagen, maar
ze wonden ons niet meer In het diepste van ons bestaan, want dat is dan veilig bij Jezus. Dan wijkt de
haat en opent Hij de deur van ons hart om zelfs tot
hen, die ons martelden, met de liefde en nfet de roepstem van de Meester te komen.
Dat Is bij mensen en in mensenkracht onmogelijk. Dat
Is door de genade van Jezus Christus mogelijk bij God.
Zo heb ik dit bedoeld.
Ik vind het jammer, dat Mevr. v. H . .,De Zwerver''
verwijt, een ondertoon van de tegenstelling, die ik
alleen op dit laatstt station van het leven radicaal
zie in haar uiting, dikwijls in ons blad aan te treffen
en dat die ondertoon haar bijzonder hindert.
Is dat wel billijk? Natuurlijk zien wij tegenstellingen
in het leven en ook in het verzet. Zij waren er. Ma,,r
waar wij samen kon1en gaan In de strijd voor de vrij·

•

heid van ons land, is er toch loyaal samengewerkt7
En dat punt is immers voortdurend weer met dankbaarheid in ons blad naar voren gebracht? Dan is het
verwijt ook niet terecht, want indien wij voor dit feit
volle erkenning toonden, dan behoeven we daarom
toch niet de werkelitkheid eenzijdig te vervalsen en
een onbestaanbare neutraliteit te proclamerell. De wer•
kelijkheid was rijker ea vers~heidener dan de bloedarme neutraliteit.
Nog een ding hierover. Wanneer Mevr. v. H. meent,
dat Christenen zich om hun verzetsmotief verheven
gevoelen boven aodere verzetslieden, dan wil ik baar
voor eens en voor al zeggen, dat dit, zo het bij som·
migen voorkomt, ongeoorlOQfd en onchristelijk is.
Want deze Christenen hebben alles om niet ontvan•
gen.
Hun moed, bun inzicht, hun gehoorzaamheid, in dat
alles is geen enkele verdienste, die hen verheft boven
anderen. die zich ook verzet hebben. Zij hadden ~en
opdracht van Hun Meester, ook op het punt van. h~t
verzet: zij moesten gehoorzamen en Hem volgen. t
Is immers geen verdienste gehoorzaam te zijn?
Maar de anderen dan. waren die dan ongehoorzaam
in het verzet? Dat kan immers, wat het ven:et betreft.
niet juist, zijn. Zij werden door Christus tot gehoor•
zaamheid gedreven, ondanks het feit, dat zij Hem
daarin niet erkenden. En die onbedoelde gehoorz.aamheid was evenmin een verdienste, als die bewuste van
de Christenen.
Er is dus voor geen van beiden reden tot zelfverhef•
fing. En is er dan geen ver!Chil?
Christus zal alles eens in Zijn waagschaal leggen, ook
onze verzetsdadeo, maar 'boven alles ons geloof en
onze gehoorzaamheid. Aan Hem is het oordeel, niet
aan mensen.
Aan het slot van de brief treedt Mevr. v. H . In de
beoordeling van gevallen v~n bepaalde aard, betref•
•
fende het doorslaan in de gevangenis.
Dat durf ik niet. Ik weet n.l. niet wat er gebeurd is
in een- mens. die in verschrikkelijke nood verkeert. Ik
meen in ieder geval niet. dat iemand, die daardoor da•
den verricht, waartoe hij anders nooit zou komen, geen
geweten zou hebben. Een geweten kan men niet uit•
trekken als een jasje.
Men kan iemand ook niet beoordelen op zijn uiterlijke
reacties.
En men moet iemand evenmin daarom voor de Rechtbank brengen, dat hij geen uiterlijke wroeging over
zijn daad toont. Dat zou geen recht meer zijn.
De man in kwestie moet al of niet voor de rechtbank
komen afhankelijk van zijn daad zelf, en de omstau•
digheden, waaronder hfi die daad verrichtte. En die
daad is in het onderhavige geval verricht onder om•
standigheden, onder een pressie, die· voor sommigen
zo erg is, dat zij ook, indien een deel der pressie weg•
genomen wordt. door blijven slaan. Ik zie geen rechts•
grond om zo iemand te veroordelen op dit feit.
Hiermede is natuurlijk niet bedoeld, dat ik zonder
meer alle gevallen. waarin iemand in de SD-gevange•
nis doorsloeg, uit zou willen sluiten van retiltsvervolging. Dat is niet te overzien.
H. v. R.

Gevraagd bij euat• lamiUc C<fl :eu Mkwame butler of
htc kn.-cbt • .C..dt. ongevtu 40 j. Gehuwd :.k. ol ldtla
gnin. Ned. Herv. Godsdienst. Vao Cbrlat. B<gln1elu,
Ouder-tse levensopvatting. U itstektnd kuanende ~ih-u•
poe.tst1t e.n hruinuen, lied netje-, op per.oon u. wulr.
Alleen zij, die reed. eerder bij lc famill• werlc,Hm ••·
ren, gellevu t< sollicltucn. Bdlubiog aanwuig, Scb.rifttlijke aanmdding !Del alle infon11atlea onder oo. 310,
(Adv. ,.Trouw" J
Een onter mt:dcwttkus zou zo graag naar dtzt: betrek•
klng htbben g,dongen. Hij botft ons ttns (onder de roos}
verteld. dat zijn li•fste wens ahijd Is geweest een bekwame butler te worden.. Bij ttn tt:ratt: femfUe:. Vooral
bq een eerste familie. Doch de:e kans laat bij voorbij
gàan. N,et, dat hij nl<t uitstekend zilvor on poetsen of
bruineren (hij doet ielfs niets liever dan bruineren). Ook
Is b;/ zeer nttju op pusoon en werk (bij 't zindelijk•
af). H;J Is Neder!. Hervormd co zelfs van Chrlsteltjke
beginselen, Maar, helaas. bij Is niet ouduwets. Oh dear,
hij is zo hopeloo• modern. HIJ Is In staat o4h dett eerste
famlllt als gewone meMeo te bea<houwen. Hij :ou bij
wij:!:e van spre:ken willen brufnt-rf'D bij Mt.vrouw aan
i.lel. En hij zou het onverdraaglijk vinden als hij Mijnheer ondtr het :ilvt-r pottstn niel eens et.-n goeie a:nop kon
ve-rttlle-n. O~arom 2:iet onze niedcwukcr maar v.in deze
betttkk.lng af. Daarom he<lt hij aan zijn verdrongen wen•cn nog maar ttn toe gevoegd. Ondanlu Freud.

f
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INCASSO EN WAT ER AAN VAST ZIT.
Verleden week beloofden wij U nog iets meer te vertellen over de incasso en wat
u aan vast zit. Wij hebben U toen geconfronteerd met de even geniale als in haar
werking voor een gewoon mensenversté;md bijna onbegrijpelijke uitvindingen der techniek:
,
,
ponsmachines, holleriths enz.
Thans no.g het een en ander over de practische zijde van de zaak.
Zodra er op de afdeling een opgave binnenkomt van nieuwe contribuanten, worden
de ontvangen gegevens (namen en bedragen) op de ponsmachine verwerkt op kaarten.
Voor iedere contri.buant een kaart. Dat" verwerken dier gegevens geschiedt niet met
letters en cijfers, maar door kleine rechthoekige ponsgaten, die op de normale tekens
cor..f'esponderen. Een soort codering dus. De ponsmachine góoit er ongeveer 120 kaarteq
per uur uit. Wanneer nu de vervaldatum van een kwitantie aanbreekt, gaat de geponste
kaart in de hollerith-tabelleer-machine. Een en ander gaat natuurlijk met stapels tegelijk. De tabelleer-machine tast de gaatjes van ingezette kaarten als het ware af en zet
dit gaatjesschrift langs electrische weg weer om in voor ieder leesbare tekens ep . :!en
kwitantie, waarvan er ongeveer 1300 per uur doordraaien, kant en klaar voor aanbieding
en alles in zoveel-voud. Dan begint pas de eigenlijke incasso.
De incasso zelf vindt plaats op twee manieren.
Ten eerste gaan zeer veel kwitanties naar de Kasvereniging, de bank die zich met de
inning belast. De Kasvereniging brengt ze via haar eigen kanalen ( de provinciale banken en c9rrespondentschap_pen) bij Je contribuanten.
Langs dezelfde kanalen komen de gelden 'o f de niet-gehonoreerde kwitanties bij het
Hoofdbureau der Stichting terug.
De Stichting gebruikt echter ook nog een andere methode van incasso en wel door
inschakeling van de plaatselijke medewerkers. Een methode, die, mits het met de nodige
accuratesse en verantwoordelijkheidszin gebeurt, de voorkeur verdient boven de eerstgenoemde. De provincie Drenthe geeft hiervan een goed voorbeeld.
Welk een mogelijkheden schuilen hierin om het zo dringend nodige contact met de
financiële supporters der Stichting te onderhouden!
Wordt dan een kwitantie geweigerd, dan geen tik aan de pet zoals ongeïnteresseerde
lopers plegen te doen en zonder meer weggaan, maar eerst een gemoedelijk praatje.
Waarom wen~ U niet te betalen? Te hoog? Dure tijd? De man op reis? Of -nog wat
anders? Wel, daar is wel iets aan te doen! Tien tegen een, dat U de contribuant behoudt, desnoods op een lagere contributie.
Wij kennen iemand, die al vijf keer bij een contribuant had aangeklopt zonder succes.
Dan was er dit, dan dat. Het begon de incasseerder te vervelen. Hij zou het nu eens
anders aanpakken.
·
Toen hem, thans voor de zesde keer, de deur werd opengedaan, stapte hij zonder
pli_chtplegingen recht door naar de woonkamer, waar de familie zat te e-ten. Hij bleef
in de hoek van de kamer staan en sprak tot de heer des huizes: .,Komt U eens naast
me staan". Het gezin staarde de ongenode gast verbluft aan en Pa verslikte zich bijna
tn de vermicelli .
.,Ja, komt U nu eens naast me staan."
Pa herstelde zich en voldeed, zij het schoorvoetend, aan het gedane verzoek. Daar
stonden zij: Pa en de collectant, terwijl het gezin in spanning de ontknoping van deze
vreemde ·s cène tegemoet zag.
Toen sprak de collectant de volgende zeer gedenkwaardi.ge woorden, die ïnsloegen als
een bliksemstraal: ,,Hoe zou U het nou vinden, als Uw gezin er zo bij zat e~ er geen
Stichting was, die hen verzorgde?"
Er was een moment van diepe stilte; toen nam de man, geroerd, zijn portemonnaie en
vereffende spontaan zijn ereschuld.
Zie, lezers, dit is een der voordelen van het persoonlijk cor..tact. Wij geven toe, niet
iedereen beschikt over zoveel flair (of is het trouw?) om der.gelijke kwesties op te lossen,
maar met wat vasthoudendheid komt U een eind weg.
Wilt U de Stichting helpen in haar omvangrijke taak van incasso en administratie?
Houdt U dan de gezonden kwitanties niet te lang in Uw bezit. Werkt U dan vlot
af en geeft mutaties snel door. Het voorkomt veel verwarring in de administratie en
waarborgt een juiste en snelle afdoening.
Heeft U er zelf geen tijd voor, stel dan een betrouwbare incasseerder aan met hart
voor de zaak, die tegen een kleine verdiepste de inning op de kortst mogelijke termijn
verzorgt. Of vorm een vaste medewerkerskring, waarin een ieder voor de incasso in
een kleine wijk verantwoordelijk is.
Laat U . niet afschepen of ontmoedigen, noch door de medewerkers, noch door ·9e contribuanten. Zet door, het zal U voldoening schenken.
Ga eens naast die collectant staan, waarover wij het zoëven hadden · en geef dan
antwoord op de vraag:
,.Hoe zou U het vinden, als Uw gezin er zo bij zat, zonder dat er een Stichting was,
TOON.
· die voor hen zorgde?"
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HET EINDE VAN ZWARTE KEES.

Van Gorsel wordt ondervraagd. Ruw treden ze tegen de bejaarde man op. Vloekend en dreigend sommeren ze hem, te zeggen,
waar hij de terroristen verborgen heeft. Ze zijn halfdronken;
jeneverstank slaat hun uit de keel.
Van Gorsel houdt vol, dat hij niet weet, waar ze zitten. Ze zijn
hier zó maar binnen komen vallen. Hij kende ze niet en had geen
enkel contact met hen.
De Hollandse S.D.-agent raast: ,,Je liegt, schoft die je bent! Je
wist deksels goed, dat het Zwarte Kees was, één van de gemeenste en vuilste terroristen!"
,,Ik zeg nog eens: ik kende ze niet! Ze wilden de telefoon gebruiken. Ik heb gezegd, dat ik geen telefoon had. 'k Heb ze
naar 't politiebureau gestuurd."
,,Allemaal gèraffineerde leugens! Waar is dat wijf van hem?
Boven? Hou deze schurk in de gaten."
Mevrouw Van Gorsel wordt verhoord~ Ze geeft hetzelfde verslag van het gebeurde als haar man.
De Duitser, die het bevel voert, is rood van kwaadheid:
,,Also gerade diesel ben Lügen ! Sie spielen unter einer Decke !
Dein Mann geht mit!"
Het blijft niet bij een dreigement. Van Gorsel wordt gevangen
genomen. Bewust van zijn onschuld en in 't vertrouwen, dat hij
bij een ordelijk ,verhoor stellig zal worden vrijgesproken, gaat hij
6
kalm mee.
Z'n vrouw wil hem nog een jas meegeven. Ze pleit voor haar
man en zegt, dat hij een zwakke gezondheid heeft.
Maar de Duitser kent geen pardon. Een jas is niet nodig.
Een kort afscheid in 't bijzijn van de tierende troep.
"Wees maar niet ongerust over mij, vrouwtje; ik kom zo weer
terug!"
Hij wordt naar de auto geleid.

*

!~tussen gaat de jacht op de "Terroristen" vinnig door.
Naburige huizen worden van onder tot boven doorzocht. Als ze
daar niets vinden, worden orders gegeven, hun aanval op Van
Gorsel's huis te concentreren. Op de bovenverdiepingen van de
huizen aan de overkant, achter opgeschoven ramen, op de daken, overal zijn soldaten bezig machinegeweren op te steÜen.
,.. Naar 't schijnt, maken ze zich gereed, hét huis onder vuur te
nemen.
Dan klinkt het bevel: ,,den Raum hinter dem Bretterzaun" te
onderzoeken~
Een soldaat en een S.D.'er in burger gaan het biJ;menplaatsje op
en kijken er vluchtig rond. Ze ontdekken niets en willen juist
weer weggaan, als onder 't passeren de soldaat de zak van het
konijnenhok oplicht.
Pang!!!
Een schot...... De Duitser schrikt hevig en springt opzij!
't Volgend ogenblik laait er van alle kanten een wild getier op
bij de aanvallers. Ze hebben hun prooi ontdekt!
.,Im Hasenhoék! Er steekt im Hasenhock!"

STICHTINGS A. DRESSEN:
[n Nr. 38 van "De Zwerver" d.d. 20 September j.l. komt een lijst voor van adress.en
en telefoonnummers der Stichting 1940-1945 .. Wii maken onze lezers er op attent, dat
hiervan enkele adressen en telefoonnummers onjuist zijn en publiceren qaarom onderstaand nogmaals de adressen en telefoonnummers.
Hoofdbureau: Herengracht 597, tel. 35280 (3 lijnen).
-Provinciale bureaux:
Groningen: Praediniussingel 15, tel. 22579.
Friesland: Raadhuisplein 32, Leeuwarden, tel. 3733.
Sneek: ,,Aere Perennia", Kleinzand 10.
Drente: v. d. Eéltzpark 4, Assen, tel. 2330.
Overijse}: Langestraat 49, Enschedé, tel. 2490.
Gelderland: Utrechtscheweg 44, Arnhem, tel. 391.
Utrecht: Maliet»aan 15, Utrecht, tel. 19405.
Amersfoort: ZuidsingeL 36, tel. 5687.
,
Noord~Holland: Fonteinlaan 9, Haarlem, tel. 19380.
Amsterdam: Vondelstr. l lE, tel. 84422 (3 lijnen). 84426 . (Onderzoek).
Den Haag: Sweelinckstraat 25, tel. 334536.
Rotterdam: Mathenesserlaan 451; tel. 35695.
Zuid-Holland-Noord: Rijnsburgerweg 177, Leiden, tel. ._ 22590.
Noord-Brabant: Broekseweg 12, Eindhoven, tel. 4372.
Limbur.g: Swalmerstraat 52, Roermond, tel. 693.
'Zeeland: Dam 2, Middelburg, tel. 2777.
De bureaux te. Dordrecht en Brielle zijn nàar Rotterdam verplaatst. _______.J ,
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· De woning van ., Van Gorsel" en de deur naar de binnenplaats van het
naastliggende huis, waarop het konijnenhok, waarin Zwarte Kees een
schuilplaats zocht.

"Ja, ja, ein richtiger Terrorist! Mache dich keine Sorgen urn
Kèès; der ist schon oben." De Duitaer grijnslacht.
Gijs wordt naar de auto gestompt. Met de handen omhoog staat
Zwarte Kees
hij voor de wàgen. Ze slaan . zijn handen naar beneden. In de
wagen wordt hij geboeid. Gijs ziet, dat ook Van Gorsel als gevangene wordt meegevoerd.
De Duitse Gruppenführer deelt aan Mevr. Van Gorsel mede, dat
ook zij als gevangene meegaat. Nu ook haar man gevangen ge-·
nomen is, vindt ze dat niet erg. Ze gaat naar boven om zich te
kleden.
Is het werkelijkheid? Hoe plotseling is dit onh~il over haar huis
gekomen.
't Lijkt een angstige droom. De dreigende stem van de Duitser is
er echter om haar te overtuigen van de werkelijkheid.
door G. H. Ligferink Geen sprake van, dat ze zich daar extra voor kleden mag. Hij
overlaadt haar met scheldwoorden.
·
Mevrouw Van Gorsel was geen robuuste sterke vrouw. Ze had
maar een zwak gestel. Maar deze krenkingen kan ze niet langer
verdragen.
Fierheid vlamt uit haar ogen als ze zich opricht en de vijand
De lopen worden op het hok gericht - een salvo ratelt. De
aanziet.
splinters vliegen er af; Eén wil er gaan kijken.
"Waarom gedragen jullie je eigenlijk zo ? Ik begrijp daar niets
,,Zurück! Noch eine Saive; er hat noch nicht genug!"
van. Zijn jullie geen mensen meer? Zou je het goedvinqen als
Een tweede koge1jacht doorzeeft het hok, doorzeeft Kees'
men tegen je moeder zó deed?"
lichaam...... Hij sterft.
De Duitser kijkt haar verrast aan. Als er nog een spoor van ,
Tegen een grote ·overmacht van vijanden en wapens heeft hij
humaniteit in zijn hart over is, dan heeft ze dat met haar woorhier de strijd moeten opgeven. Uit tientallen wonden vloeit zijn
den geraakt.
"En nu zal ik me gaan kleden, zonder te vragen, of je dat goed
bloed. Het lekt door de opengereten wanden.
vindt."
Wat hem altijd ondraaglijk leek: door de pijnigers van de S.D.
Met deze woorden keert Mevr. Van Gorsel zich om en gaat haar
te worden getreiterd, g~schopt en geslagen, - die smaad is hem
kleding bijeen zoeken.
bespaard gebleven.
De halfdronken be1<1de is reeds bezig, allerlei dingen van hun
De binnenplaats met het konijnenhok, waarin de Duitsers Zwarte Kee•
Een juichend gebrul gaat er op bij de Filistijnen. Voor de levengading uit het huis te slepen.
vermoordden.
de "Zwarte Kees" hebben ze slechts angst gehad. Over zijn dode
Laat ik proberen, de sleutels van de brandkast te redden, denkt
lichaam maken ze zich uitbundig vrolijk. Ze dansen over de
Mevr. Van Gorsel, terwijl ze zich boven aankleedt en er niet te
straat en "gratulieren" mekaar. Als krankzinnigen lallen ze ·hun
veel Duitsers in het vertrek rondlopen. Het lukt haar ze weg te
geestigheden uit.
moffelen in de mouw van haar japon. Even later klinkt echter
Ze besluiten het lijk in het hok te vervoeren, om er in liederlijk
het bevel: ,,Alle Schlüsse1 auf den Tisch hinlegen!" Als ze naar
leedvermaak nog eens van te kunnen genieten, als ze zijn gebeneden gaat, ziet ze toch nog kans, om de brandkastsleutels
vangen vrienden straks zullen laten zien hoe heldhaftig hun
te redden. Ze verdwijnen weer in haar mouw.
hoofdman gesneuveld is!
De roversbende is nog steeds in actie. Levensmiddelen en kostZe slepen 't hok naar de straat en laden het op een vrachtwagen,
baarheden worden in de auto's geladen.
die het vervoeren zal naar het S.S.-opleidingskamp te Avegoor.
Mevrouw Van Gorsel staat tegen de- buitenmuur van het huis
geleund en ziet hoe de schaamteloze schavuiten haar dierbare
"Is 't nu afgelopen?" gilt in zenuwachtige angst een vrouw uit
bezittingen roven.
een huis aan de overkant.
Ze buigt in deemoed het hoofd. Dit is 't ergste niet. Als baar
,,Nein, noch einer!"
man maar weer vrijkomt. En dan de anderen ...... Die moedige
Gijs zit vreselijk. ongemakkelijk in de kast. Hij kan er evenmin in
marechaussee doodgeschoten ..... .
staan als zitten. Als hij z'n voet een beetje verzet, rinkelen er
En die arme jongen, die zo vreselijk bleek zag ..... .
flessen. Naar de lucht te oordelen, is het een zuurkast. Hij hangt
De S.D.-Commandant staat opeens weer voor haar. Het zijn
tussen de wanden in een vermoeiende houding. Met veel lawaai
hoort hij de Duitsers het huis binnen stormen. Ze lopen langs de
kast. Elk moment verwacht hij, dat er één blijft staan en de
kast openbreekt ....•.
"Zijn jullie bereid om te sterven?" heeft Van Gorsel hun straks
JOHANNESBURG.
Douaneautoriteiten hebben de passagiers van binnenkomende schepen vergevraagd.
boden hun vrienden, die ze afhalen aan Zuid-Afrikaanse havens te omhel,
Als 't moet, ja - dan kan hij 't leven loslaten. Van alles afstand
zen en te kussen, omdat ze geloven dat aan rechten onderhevige goederen
daarbij
door sommige reizigers worden overgeheveld.
doen ...... Maar, i~ er nog· niet een sprankeltje hoop, dat ze hem
(,,De Groene").
hier niet vinden?
Bestaan er in Zuid-Afrika dan zulke hoge invoerrechten op
Hij hoort een Duitser op heftige toon te keer gaan tegen iemand.
.,lippenrood", dat zelfs zo'n klein beetje niet "overgeheveld"
Hij scheldt en vloekt. Van Gorsel wordt zeker ondervraagd. Vermag_ worden?
schrikkelijk, dat deze mensen door hen in gevaar zijn gekomen.
Waar zou Kees zijn? Als Kees nog maar ontkomt ..... .
Toen een dokter in Zuid-Afrika met spoed ontboden werd bij een tim•
Gijs probeert een beetje te rusten op de flessen. Zijn hele lichaam
merman, die een paar spijkers had ingeslikt, haalde hij maar liefst 22-4.-422
doet pijn. Minuten lijken uren.
spijkers uit des timmermans maag - aldus een persbericht. Een zucht van
verlichting klonk op de redactie,· toen op de telex de correctie verscheen,
,,Schweinhund! Du lügst!''lilioort hij de S.D.-er tieren.
dat de dokter slechts 2.-422 spijkers bad geteld, Een Zuidafrikaanse jourAls ze hem maar niet mishandelen, de arme man ......
nalist bad een typefout gemaakt, .... .
(,,Trouw"),
Plotseling klinkt een serie schoten aan de achter~ant! Gijs duikt
ter.ug tegen de achterwand van de kast.
De · typefout is er gelukkig uit, maar nu de spijkers nog. Je
Kees ...... ! Dat moet op Kees gemunt zijn! Kees in gevecht!
zou denken, dat er geen speld meer tussen te krijgen is bij
zoveel spijkers, maar toèh vrezen we, dat er nog ergens een
't Rumoer in huis verstomt. De geluiden van de straat hebben
fout schuilt. Niet, dat we spijkers op laag water willen zoede overhand.
ken. We slaan liever spijkers met koppen! Maar kan het misZou Kees naar buiten zijn gevlucht? Met ingehouden adem luisschien zijn, dat het bericht in...... spijkerschrift is doorgetert Gijs.
komen?
Dáár ...... ! Weer schoten! .Wel vijftig! Gijs krimpt ineen.
Zou Kees nu dood zijn?
·
RIJKSINSTELLING.
Vreselijke ogenblikken. In ondraaglijke spanning hangt Gijs tusOp de fotogr. afdeling in Amsterdam wordt gevraagd een jongste besen de zuurflessen. Wat zal er nu volgen?
diende~ Bij gebleken geschiktheid levenspositie,
Daar hoort hij weer gesmak van soldatenschoenen in de gang.
(Adv. ,,Volkskrant").
,,En nu nummer twee!"
Hoewel wij allemaal zitten te · springen om een levenspositie
Kees is dood. Gijs weet het nu zeker. Nu begint de jacht op hem.
hebben wij toch niet naar deze betrekking van jongste bedienlm Hasenhock ! Er steekt im Hasenhock t•
· Achter de kast hoort hij soldaten de trap op en afvliegen. 't
de gesolliciteerd. Het lijkt ons zo in-triest om ons hele leven
Hele huis is weer vol lawaai. Telkens als er één langs de kast_
als jongste bediende op een Rijksbureau te moeten zitten.
loopt denkt Gijs: nu gaat het gebeuren ..
weer dezelfde dreigende gebaren, dezelfde dreigende stem.
Wat zal hij doen? Zal hij zijn pistool gereed houden om te vuEEN MISVERSTAND OPGEHELDERD.
Onder veel dreigementen verklaart hij, dat ze meegaat naar
Het Instituut Resa behoort tot een du weinige instituten dle door de In:
ren? Kees zou dat g-edaan hebben. Maar Gijs deinst er \roor
Avegoor. In dit huis komt ze niet weer binnen: alles wordt verspectie voor het Scl;uiftelijk Onderwijs als zodanig zijn erkend en boekte
terug. Ze zouden de kast mitrailleren. Hij mag zijn leven niet
beurd verklaard.
·
op het gebied van schriftelijk hoger Onderwijs dan ook zeer mooie resul,
moedwillig verkoî:te~...... Er valt geen haar van Uw hoofd zontaten.
,,Wir werden dieses Terroristennest ausrotten!"
(Adv. ~ diverse bladen).
der de wil van Uw hemelse Vader ...... . Hij verschuift ee.n beetje.
Hij gaat weer naar binnen. 't Schijnt, dat ze zich nu klaar maken
Wij behoren tot één der weinige ,/.eerlingen, die geen schrifEen paar flessen tikken tegen elkaar......
·
voor 't vertrek.
,
·
telijk hoger onderwijs genoten, zelfs in 't geheel geen hoger
,,Wat is dat daar in die kast?" roept er één.
N~ een poos ·komt de· Duit~er weer bij haar terug. Hij heeft zijn
onderwijs. Maar we zijn toch dankbaar, dat Resa een mis ... ·
Hoogste spanning. Gijs voelt alle bloed uit zijn -gezicht wegplànnen blijkbaar gewijzigd. ·Of zijn het enkel dreigementen ge•
verstand opheldert, n.l., dát, dat zelfs hoger onderwijs nog
trekken:
weest ?
•
geen juist gebmik van onze Nederlandse taal waarborgt.
,,Opgepast! Hij zit er in! Wapens klaar houden!"
Hij zegt haar, dat ze maar moet zien dat ze ergens onderdak
De deur wordt opengesmeten. Gijs staart in de lopen.
vindt.
Het Amerikaanse Ministerie· van Buitenlandse Zaken moest de muziek kie,
"Handen hoog!" Met een vloek gebiedt tle Holl. S.D_.'er hem er uit
Het gebouw 'wordt verzegeld.
zen voor · de receptie, welke Minister Mar hall de gedelegerden nàar de
Assemblée
der Verenigde Volken aanbood. Het deelt d.it Jilet keurige
Met hun gevangenen, levend en dood, rijden de Duitsers weg.
te komen.
onpartijdigheid, Het orkest speelde zigeunerwijsjes.
Menig Ieselburger staart de colonne na, met gebalde \rUisten.
Duizelig wankelt Gijs uit de kast. Met de handen in de hoogte
(.,paily Express").
Hoelang zal men het nog machteloos moeten aanzien, dit tyranmoet hij tegen de muur .gaan staan . . Ze halen het pistool uit
Nu zouden we nog gaarne weten, welke gerechten de heren
zijn zak.
nenregiment?
bij de maaltijd voorgezet kregen. Dat er hutspot en Russische
eieren op het menu prijkten, is voor ons wel zeker.
·
Een S.S.-officier staat er bij., Q . God, verlos ons......
(Wordt vervolgd).
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EEN BETREURENSWAARDIG REQUEST
De geestelijke en sociale verzorgers van het kamp
Vught hebben het nodig gevonden tot Hare Majesteit
de Korungin een request te richten, waarin zij Hare
Majesteit's aandacht vestigen op:

te. de gevolgen van de huidige berechting, die (naar
hun mening) zulk een uiteindelijke belasting en in·
tense ontwrichting van onze nationale samenleving
teweegbrengt, als op dit ogenblik minder dan ooit
kan worden verdragen:

Ze. het bij de politieke delinquenten steeds groeiende
gevoel van rechtsonzekerheid;
3e. de onmogelijkheid tot heropvoeding in de ·kampen, die, naar bun mening. verzamelplaatsen zijn van
politiek verwarde, langzaam, maar zeker verbitterde
gedeeltelijk
mensen, gedeeJtelJJk frontsoldaten sociaal achterlijken en gedeeltelijk disharmonische
naturen;
ie. het zedelijk• verval van talloze vrouwen, die gedreven worden tot echtelijke ontrouw, door de internering .van de mannen!
Zij clringen er bij Hare Majesteit op aan, allen voor
wie de Tribunalen internering hebben geadviseerd, of
die gedetineerd zijnde naar de Tribunalen zijn verwezen, als ook van die gevallen van door de Bijzondere Gerechtshoven veroordeelden of naar de Bij•
zondere Gerechtshoven verwezenen, dle bij nadere beoordeling der dossiers tot de categorie der "polifiekverdoolden" zullen blljkeo te behoren, onvoorwaardelijk of voorwaardelijk in vriJheid te stellen.
Wij betreuren het, dat de geestelijke en sociale verzorgers uit het kamp Vught aandringen op een invrijheidstelling zonder berechting.
Op het ogenblik vertoeven oog ongeveer 15.000 po•
litieke delinquenten in de kampen. Duizenden, die
onder de categorie politiek verdoolden behoorden. zijn
reeds geruime tijd geleden vrijgelaten. Alleen de
meer ernstige gevallen zijn nu nog in detentie en zijn
óf voor een groot deel reeds veroordeeld, óf wachten hun veroordeling af.
Het staat vast dat de berechtende instanties ia al
deze gevallen reeds lang bezien hebben of een eventuële invrijheidstelling of voorwaardelijke buitenvervolgingstelling mogelijk was. Als vastgesteld
wordt, dat de rechters zéèr zeker een langere inter•
nering of .gevangenisstraf zullen uitspreken, wordt de
zaak in behandeling genomen door de Bijzondere
Gerechtshoven of Tribunalen. Het gebeurt dan ook
bijna nooit, dat de Bijzondere Gerechtshoven of Td~
bunalen, als een zaak' wordt voortgebracht. besluiten
tot onmidde.Jlljke invrijl.!_eidstelling van de delinquent.
Dit bewijst dus reeds, c'-tt alle gevallen zétr con•
scientieus bezien en Qestudeerd worden.
Van rechts-onzekerheid is zeker geen sprake.
Het valt eenïêder _op, die met de Bijzondere Rechtspleging te maken heeft, dat juist de geestèliikt- en
sociale verzorgets zo bitter weinig weten val\ de
Bijzondere Rechtspleging, de werkwijze daarvan, de
bestaande mogelijkheden, de bierarchische verhoudingen en zo meer.
Maar wat nog erger is, zij weten ook niets van de
politieke delinquenten zelf. Zij weten alleen wat de
politieke delinquent hun op het spreekuur wenst op
te dienen.
Al menig geestelijk verzorger hedt vreemd opgekeken als hem vanwege de Bijzondere Rechtspleging
inlichtingen werden verstrekt (op zijn verz.oek) en
hJj boren moest, hoe de delinquent zich in de pe~
riode van de vijandelijke hezetting. of in zijn gezin,
gedragen had.
Verworden zijn zij niet in de kampen, maar dit waren
zij al, in, maar ook zelfs velen reeds vóór de oorlog!
Menige vrouw verhaalt het bij een Tribunaalzitting
of aan een Officier Fiscaal:

"Och - Ede/achtbare, m"n man i~ nu al zes ;aar
weg, en hij heeft zich, toen hij bij de S.S. was. niet
veel aan mij gestoord. Ik zag hem al die tijd niet!"
Vaak is het ook zo, dat de vrouwen moffensletten
waren en de mannen zich ln het avontuur stortten, als
een poging tot zelfmoord, om hun kapotte huwelijk.
Bij honderden politieke delinquenten wàs de grondslag van het huwelijk al fout in het begin. Vooraanstaande figuren bij de Stichting Politieke Delinquenten, zelfs één der ondertekenaars, en sociale verzorgers uit de kampen, erkennen dit volmondig, en ook
de betrokkenen bij de berechtende instanties, die dagelijks bij verhoren en berechtingen zulke tragediën
meemaken, getuigen dit!
Het is jammer, dat de geesteUjke en sociale verzor•
gers van het kamp Vught dit niet doorzien hebben;
althans uit hûn request is dit niet te lezen. Zij laten
zich alleen drijven door de ellende, die zij dagelijks
om .zich heen ontwaren en komen daardoor onder
een sterke invloed van de delinquenten, d ie dit maar
al te goed beseffen.
De grote fout ligt ergens anders.
Onte geestelijke en sociale verzorgers in de kampen ~brij.ven maar al re graag grote brieven over de

delinquenten aan de berechtende instanties en vragen
daarin om vrijlating van één of andere delinquent.
Het is zelfs zo, dat in de kampen de geruchten gaan.
als je maar trouw naar de Kerk gaat, dan kom Je
er wel uit. De bekeringen zijn talloos en velen veranderen ondertussen ook nog eens van geloot ~
want - .. je kunt niet weten".
Dit weten de geestelijke ver.zorgers maar al te goed
en toch komen ze met een request; aan onze Hoge
Landsvrouwe nog wel.
Ook de Procureur Fiscaal bij het Bijzondere Gerechtshof te ·s-Hertogenbosch, Mr. F. A. J. Deelen,
heeft' Dinsdag 23 September j.J. in een zitting naar
aanleiding van een pleidooi, de houding der kampaalmoezeniers gelaakt. Mr. Deelen zei:

.De Aalmoezeniers zijn belast met de geestelijke verzo,ging van de delinquenten. hetgeen een streng omschreven taak is. De berechting is in handen van het
Hof en de aalmoezeniers hebben hiermede niets uit
te staan. Nu worden ter beïnvloeding van de berechting hier brieven voorgelezen van aalmoezeniers, die
zich daardoor op een terrein begeven, dat het hunne
niet is. Het is -niet de taak der aalmoezeniers invloed
uit te oefenen op de berechting. Men is hiervan in
het kamp Vught nog niet doordrongen. hetgeen ik fen
zeerste betreur:'
Nog niet lang geleden schreef een geestelijk verzorger aan een Officier Fiscaal:

"Ik kan de verantwoordelijkheid. van een langere
detentie van deze delinquent niet langer dragen! lk
eis de onmiddellijke invrijheidstelling van deze man!"
De delinquent werd 14 dagen nadien door het Bijzondere Gerechtshof veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf.
Afgezien oog van het feit, dat deze geestelijke verzorger z.ijn boekje ver te buiten ging, bleek dus, dat
hij van de gedragingen van de politieke delinquent
niets wist.
Verleden week zei een geestelijke verzorger nog:

..De dèlinquenten hebben het moeilijk, want ze zeg•
gen je maar zo rechtuit: ..U h€bt toch ook gepredikt
tegen het communisme vanaf de kansel en wij hebben
er tegl!n gevochten! Is dat nu zo erg? Kijk maar eens
rond, hoe groot het gevaar nu is van die kant!"
En het antwoord daarop? Menigeen zal even verbaasd staan, als eeu geestelijke dat vraagt. De geestelijke zal toch ook wel gepredikt hebben openlijk
van de kansel tegen dienstneming bij de vijand?
Of heeft de geestelijke dit in de gevaarlijke tijd niet
durven zegge'n tot degenen, die deze taal het hardst
nodig hadden? Vele politieke delinquenten klagen·
daar nu over: .,Ik wist het niet, niemand sprak met
mij hierover! Geen domioêe en geen pastoor!"
Hulde aan onze Geestelijken, die, trots gevaar voor
Duitse concentratiekampen, hun roeping als dienaren van Christus, hun taak in dei.en volbrachten.
Eén voorbeeld nog van een S.S.er. Deze was negen
Jaar werkeloos, van 1931 af tot 1940. Daarna lrad
hij in dienst der S.S. Hij heeft in Rusland gevochten
en heeft het er goed afgebracht. Zonder verwondingen opgelopen te hebben verblijft bij nu in het kamp .
Vught. Hij is veroordeeld . tot 4 jaar .gevangenisstraf.
De mogelijkheid is open . gebleven voor hem, dat hij
werken mag. ,.Wat ga je nu doen? Landarbeid
fabrieksarbeid of in de mijnen werken?", vroeg de
ambtenaar die belast is met de selectie van -veroordeelden. · ,.Och mijnheer, ik beo te zwak - ik kan
geen zware arbeid meer verrichten. Ik !D-ankeer niets,
maar ik voel me niet geschikt voor werken!"
Plotseling vervalt deze man weer in zijn natuur van
voor 19-tO - werkloos en nietsnutter!
Maar de geestelijke verzorger vindt, dat dit een
.zielepootje is - die door de verschrikkelijke sociale
toestanden van vóór 19-¼0 tot deze misdaad gekomen is en nu vrij moet! Om te nietsnutten in de
maatschappij' zeker en te parasiteren op de harde

werkers. die Nederland weer opbouwen.
Daar voelen zij zich ongeschikt voor. Zie maar naar
de stakers In Valkenburg. Zich bewust van het feit,
dat z.ij ingeschakeld zijn bij de wederopbouw, stellen zij als gevangenen. eisen aan onze regering, in
plaats van schuldbewust de door hen geschapen
ruïnes weer te helpen opbouwen. Het blijven vaak,
of liever gezegd meestal, disharmonische naturen.
De geestelijke en sociale verzorgers van het kamp
Vught zoeken het .verkeerd.
Deze mannen laten zich bepraten door een stel
delinquenten, die de gehele dag door deze mensen
van hun ellende en onschuld verhalen en de verzor·
•gers gaan het geloven.
De geestelijke verzorgers moesten een andere weg
inslaan. Zij moett-n de politieke delinquent ze.ggen
wat zij ons Vaderland hebben misdaan - dat zij ons
volk mede hebben uitgemergeld en kapot gemaakt;
dat zij schuldig staan aan de dood van tienduizenden;
dat zij de ruïnes mede geschaf'l';n hebben . .
Wij )4.ionen het schrijven van dit request 01et anders
dan betreuren! Dit gaat te ver!
De couranten hebben bijna allen dit request opgenomen en zonder commentaar ztjn zij eraan voorbijgegaan. Oók -vroegere illegale bladen.
De regering heeft zich barmhartig .getoond en enkele duizenden delinquenten invrijheidgesteld en
maatregelen genomen om, de rechtspraak van alle
nog in de kampen verblijvende delinquenten sneller
te doen verlopen.
Dit request moet het inluiden betekenen van de laat3te grote stap. Gratie voor alle, niet criminele poUtieke delinquenten, met het argument dat de toegezegde scheiding tussen politiek-verdoolden en crlmi~
nele ·politieke delinquenten niet doorgevoerd is.
De geestelijke en sociale verzorgers weten, dat de
Minister van Justitie sinds enkele maanden reeds
bezig is deze scheiding door te voeren, maar steeds
weer stuit deze doorvoering op tegenwerking van de
gee~telijke en sociale verzorgers uit de kampen!!
Immers de selecteurs. die de opdracht hebben deze
scheiding door te voeren, worden overstroomd door
brieven van geestelijke e11, sociale verzorgers der
kampen. waarin verzocht wordt deze of die delin•
quent niet over te plaatsen wegens onmisbaarheid in
het kamp, waar hij verblijft.
Gelukkig heeft de Minister van Justitie, plm. 3 weken geleden de knoop doorgehakt en de beslissing
genomen op deze verzoekschriften niet in te gaan en
heeft hij enkele kampen en gevangenissen aangewezen. waar de door de Bijzondere Gerechtshof-ve~oordeelden hun straftijd zullen doorbrengen en kam~
pen aa~ewe'l:en. waar de door de Tribunalen veroordeelden zullen worden geïnterneerd.
Denken de geestelijke verzorgers nog wel eens aan
hen. die in de bezettingstijd 2 à 3 jaar van hun vrouw
en kinderen gescheiden leefden, omdat de, nu in het
kamp opgesloteoen hen vervolgden om hen .in de
concentr,atiekampen dood te laten martelen?
Denken de geestelijke verzorgers wel eens aan onze
mannen in Indië, die ook reeds meer dan twee* jaar
van hun vrouw en kinderen gescheiden leven? Dat
zijn ook frontsoldaten, maar niet z.oals de geestelijke
verzorgers in het kamp Vught bedoelen. dat zijn kerels die vechten voor hun Koningin en Vaderland en
niet tegen het Vaderland!
De fout zit ergens anders!
De mogelijkheid tot heropvoeding in de kampen ligt
hèél vaak bij de briefschrijvers zelf!!!
Gij klaagt niet aan - die ge aanklagen moet! Gij
boetpredikt niet - maar bakt zoete broodjes.'- Gij
schrijft talloze brieven voor hun vrijlating, omdat zij
zo netjes zijn en beleefd en goedwillend en bekeerd!!
Bijna nooit zag men in de dossiers een rapport van
de geestelijke en sociale verzorging, waarin zij
mededeelden. dat de delinquent een onbekeerde fascist of nationaal-socialist was en het een verworden
sociaal-achterlijke figuur en disharmonische natuur
was ,maar altijd nog: ijverig - werkwillig - volkomen genezen van nazi-inslag
keurige man
voorkomend en beleefd.
Dat Is wat anders dan de briefschrijvers in. hun re•
quest aan Hare Majesteit bericht.en!
Dat wijst op tweeslachtigheid!
Dat is jammer en dat betreuren wijl
Voor de zoveelste maal!
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LEEUWEN-BENEDEN

Het comité "Dodenherdenking" van de bond van
Oud-Stoottroepers verzoekt ons nogmaals de
aandacht te vestigen op de op 12 October a.s.te Leeuwen-Beneden te houden herdenking van
alle gevallen Stoottroepers.
Leeuwen-Beneden is de plaats, waar de grondslág werd gelegd van het Regiment Stoottroepen der Koninklijke Landmacht, en de plaats,
waar het grote gedenkteken van de Stoottroepen
zal worden opgel'icht.
Er zullen zowel voor de Katholieken als voor
de Protestanten kerkdiensten worden gehouden.
Het stafmuziekcorps van de Stoottroepen zal

naar alle waarschijnlijkheid voor
omlijsting ~l'gen.

de

muzikale

Dringend verzoekt het comité om tot dekking
van de· te maken -onkosten voor het leggen van
bloemstukken namens de Oud-sioottroepers, namens de Stoottroepers in Indië en namens het
comité "Dodenherdenking" een bijdrage te storten· op girorekening nr. 380094 t.n.v. John Cre•
mers of per postwissel aan zijn adres: Bergsingel 147a, R otterdam.
Op verzoek zal een programma en uitnodigings•
kaart worden toegezonden.
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IN MEMORIAM

Thijs Gerlumlus Ompsteen

Eist. Ritzenm
STEDUM
Geboren 21 April 1902
Overleden 1 Febr. 190

I

n de zomer van 194 l kwam ik als
werker van V.N. in kennis mt?t
Eise Ritzema, via een onderduiker, die in mijn huis zat.
Om die jongen wat te laten bekomen
van het altijd binnen zitten en de
schrale kost (Levensmiddelenkaarten
voor onderduikers waren toen nog
schaars) , ging hij een poos logeren
bij R'itzema en bleef daar ca. zes weken. Als er mensen moesten verdwijnen, konden wij bij Ritzema terecht. Wanneer hij ze zelf niet meer
herbergen kon, dan zorgde hij wel
voor een ander onderdak.
Eind 1941 raakte bovengenoemde
onderduiker Jn handen van de Gestapo, tegelijk met zijn vriend.
Veel plannen werden beraamd om
ieze knapen op de een of andere wijze
te bevrijden, desnoods met geweld.
Het gelukte echter niet om een groep·
je personen bijeen te brengen om
deze overval te ondernemen. Men
durfde het niet aan.
6 Januari zouden ze worden ter .dood
veroordeeld.
De morgen daarvoor, 5 Januari 1942,
zond ik een boodschap naar Eise Ritzetna, dat er werk aan de winkel was
en hij om zes uur in t;roniogen ver•wacht werd.
Hij was er. Op de vraag of hij zenuwen had, antwoordde hij: ,.Die heb
ik nooit gekend". _ ,
"Dan ga jij mee naar de gevangenis
en wij halen de jongens er uit."
.,Best", kwam van hem.
10.35 uur die avond belden wij samen
aan de gevangenis aan.
In het Duits beval ik de bewakers
de twee jongens te halen.
Het lukte.
·
Wij legden hun de boeien aan en
even voor elf blafte ik weer tegen
de bewakers om het hek en de deur te
openen.
Even later stonden we, nu met vier
man, weer buiten, en Eise toog met
de twee bevrijden naar zijn woning.
Zo was hij!
Hij zette zich in zonder te vragen of
er gevaar bij was. Het was hem
nooit te veel. Hij zeide altijd: ,.Ik ga
met God, Die zal mij leiden op de
wegen, die ik hier moet bewandelen,
tot ere voor het Vorstenhuis. Ik zal
ze tegN1werken de Moffen, zoveel als
ik kan."
In alle op:i:lchten heeft hij dit gedaan.
Zijn strijd is echter niet van lange
duur geweest.
Reeds in October 1942 werd hij gearresteerd. Enige tijd werd hij in de
gevangenis te Groningen opgesloten.
Later werd bij overgebracht naar
Vught, alwaar een longontsteking
een einde maakte aan zijn leven,
1 Februari 1913 stierf hij.
Hij was een goed strijder voor de
vrijheid.
R.

G ee rt

DIEVER
Geboren 6 Maart 1912
Gefusilleerd 18 Aug. l9i'

Kok

WAGENBORGEN
Geboren 12 Januari 1891 - Overleden 23 April 1945.

H

~ is moeilijk te zeggen waar en wanneer Ko~ begon met het eigenlijke verzets-

werk. Een datum is niet te noemen; het ~\ll!rk, dat hij meer dan 3 jaar verricht
heeft, bad feitelijk ook geen begin. Het was er; in zijn houding, in zijn woord
en in zijn daad. Een vaste lijn kenmerkte zijn leven, ook voor de bezetting van ons
Vaderland. Daarom werd zijn persoonlijkheid ook niet aangetast door Moffen en
Lmdwachters, niet door dreigementen van wie ook, niet door onderduikers en nlet
door het redden van een Geallieerde piloot. Kok bleef wie hij was, Verwonderlijk
was het hoe rustig hij een situatie beheerste; hoe bij direct de leiding nam, hoe bij
mensen aantro~ onweerstaanbaar en zeker; hoè hij bedrukte gezichten veranderde in
blijde; hoe straalde zijn optimisme af op zijn omgeving. Weleens werd zijn té optimistische stem met een lachje óeaotwoord, maar niemand nam het hem kwalijk. Het
beurde je op; onwillekeurig dacht je na over zijn gezegdes; bied hij vat op je houden.
Een rustbrengende invloed op zijn directe omgeving was een kenmerk van zijn persoonlijkheid. Zijn helder inzicht en practiscb leven lieten niet na invloed uit te oefenen.
Was hij zich dit bewust? Neen. Hij leefde zoals bij was. Voelde hij zich de man? De
zorgeloze durfal? Neen; zij die hem gekend hebben weten, dat zijn eerlijk en open
karakter ook zijn medemens onbegrensd vertrouwde. Was hij onbezorgd? Zijn dood is
feitelijk een .gevolg geweest van zijn bezorgdheid, menselijker wijs gesproken. Was bij
roekeloos? Ook dat niet, want persoonlijk heb ik voorzichtigheid van hem ervaren, die
ongeëvenaard was. Hoewel hlj plaatselijk .geen contactman ·was, had hij toch het volle
vertrouwen van de zijde der KP en LO. Reeds vroeg bad hij mede de zorçi voor 2
onder.gedoken Rijksduitsers; half 1943 had hij geregeld 2 onderduikers in huis. Was
er iemand die zijn radio niet in wilde leveren, maar het toestel zelf niet in huis kon
hebben: Kok wist raad. Van de inleveringsdaturu ·af had hij de beschikking over 1
toestellen. Sloten de Duitsers alle eleçtrische lichtpunten af voor particulier verbruik:
Kok zorgde voor een nieuwe verbinding en had stroom en kon de ra.dio beluisteren;
kon zijn oliepers laten doordraaien op een electro-motor. Kisten vol meel, bonen en
brood gingen bij hem de deur uit voor hongerende landgenoten. Moest er geslacht
worden voor noodlijdenden: zijn scbuurde~r stond open. Kwamen de leden van een
KP des nachts bij zijn huis; ze wisten de sleutel te liggen en gingen slapen. Het is
gebeurd, dat na een raid van de KP, 4 man bij hem sliepen die nacht en dat hij zelf
waakte. Het meest genoot hij als deo erichtgeving v~n de radio gul}Stig was. Dit srerkte
hem in zijn optimisme, dat hij nooit een dag verloren heeft. De opmars door Frankrijk
en België, de snelle stoot van de· Amerikanen over de brug bij Remagen en de successen der Ru&sen waren voor hem gloriepunten. Uitbundig leefde hij dan mee, de komende val van Duîtsland heeft hem doen jubelen. Een kinderlijke blijmoedlgheid in
een manlijke persoonlijkheid.
Eens landde een aangeschoten geallieerd vliegtuig. De piloot moest gehaald worden
uit een door Moffen afgezet terrein. Kok ging mee en smaakte de voldoening hem
te redden en in huis te nemen. Zo is er meer, maar dit leidt tot een omvang té uitgebreid voor een "In Memoriam".
2~ April 1945. Oprukkende Canadezen; Wa1Jenborgen wordt vrij. Terugtrekkende
Duitsers, die alles proberen m brand te steken. Kok neemt de leiding in zijn buw-t van
het blussingswerk. Dat was ongeveer om 6 uur des mor.gens. Tegen 9 uur volgt een
tegenaanval der Duitsers. De vreugde der bevrijding verandert in angst, die tevoren
nog niet gekend was. Ontzettend werd er geschoten; steeds meer Duitsers kwamen.
In angstige spanning zateu de buigers i.n zelfgebouwde loopgraven en schuilkelders.
Kok bevond zich in een loopgraaf achter z'n huis. Zijn vrouw, enkele gevluchte burgers uit het vuurgebied der kanonnen en een onderduiker bevonden zich in de kelder
va n het woonhuis. Het was Kok's zorgzaamheid. dat hij zich achter het huis bevond
om vandaar meer overzicht te hebben, mocht er ïets gebeuren. Het was zijn zorgzaamhe:d, dat hij even z'n loopgraaf verliet om te gaan zien hoe het in de kelder van zijn
woonhuis was. Hij haalde nog een kan water voor de daar verblijvenden. Z'n laatste
woorden. die hij daar sprak, waren: ,.Ik wou voor 'k weet niet wat, dat het afgelopen
was; ik sta het nog niks." Diiama ging hij weer. Een half uur later werd de toestand
in de kelder zodanig, dat het verblijf daar onverantwoord was. De Dultsers hadden
een snelvuurkanon juist voor het raam opgesteld en begonnen uit alle macht te vuren.
tksloten werd naar de loopgrnaf achter het huis te gaan.
Toen werd Kok gevonden; in zijn hoofd geraakt lag hij dood tussen z'n h\iis en de
daarnaast staande schuur.
Ongeluk of opzet •van de vijand? Wie zal het zeggen? Een meer op de lijst van
duizenden doden, waarvoor zij, die dit bedreven. een~ rekenschap af zullen leggen.
&n normale begrafenis was direct niet mogelijk. Kok werd op de 28e April in zijn
eigen tuin I.,egraven uoo1 z'u <1.s. s<.:huuuzoou en eukde buurjuuy~s. Op de 9e Mei
volgde de herbegrafenis op het kerkhof te Wagenborgen. Groot was de belangstelling,
die getoond werd. Groot was ook de verslagenheid in vele harten, die Kok gekend
hebben als hun vriend, hun raadsman en helper. En nog wordt bij gemist. En nog
staren we naar die open plaats. d_ie leeg blijft. Maar Gode zij dank. We mogen verder
zien. Over oorlog, dood en verderf heen naar het Vaderhuis met zijn vele wonlngen.
H.
Sterke dat geloof hen, die in waaiachtige droefheid acbterbreven.
RECTIPICA TIE:
In hrt •. In Memorlem" 11•n HarmanmJs Httan. geboren 13 Pcbruud 1919, In htt nummer ran 27 Sept.
i.t e~n .&tortndt draJcfout (Jt5lo~n- Daarin .tast, dar. hij OIX!rltdtn i.a op 15 Ptbruari 194S te Rstlatnow
(Dld), i{Jnd< dt o,•,r/ijd,ru,thturn ~n p/Jal• ••n Bvttt Drenth. H<t mo<I •Il•: 22 /oli 1911 I< Oruwedde,
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llen, die een nauw contact met
"Max" hebben gehad, weten, dat hij
een trouwe vent was, op wie je te
allen tijde kon bouwen. Zat men ergens mee
in, bij Max klopte men niet tever.geefs
aan. Niets was hem te veel en bijzonder
voor Trouw was hij altijd in de weer.
Ook nam hij deel aan de overvallen van
de KP van de gemeente Diever en omstreken, Bekend is de overval op het bevolklngsregister van de gemeente Diever, die
bij met nog enige jongens van de KP-Diever
heeft uitgevoerd. Hij had een functie op het
gemeentehuis en die beeft hij benut, door
de burgemeester zodanig te bewerken, dat
deze zijn medewerking verleende tot het
slagen van de overval op het distributiekantoor. Doch dit niet alleen, hij heeft deze
baan aan alle kanten uitgebuit ten dienste
van degenen, die door de bezetting in moei·
lijkhl'<len kwamen.
Zo heeft hij eens, toen vao de burgemeester een schrijven was uitgegaan aan een
groot deel van de mannelijke bevolking van
Diever om op het vliegveld In Havelte te
werken, alle brieven verduisterd. Hij had
op zich genomen de brieven te posten, doch
in plaats van ze naar een brievenbus te
brengen, bracht hij ze.naar het huis van Ome
Joop, waar ze even later in een hoopje as
waren veranderd.
Het was hem een lust het gemeentepersoneel op te stoken de zaak zoveel mogelijk
in de war te schoppen. De resultaten hiervan waren dan ook zeer bevredigend.
Doch op een gegeven ogenblik werd het te
heet onder zijn voeten, men kreeg een flauw
vermoeden. vanwaar de wind waaide. Hij
en nog drie ambtenaren, met wie !tij steeds
samenwerkte, vonden het toen maar veiliger
van het toneel te verdwijnen.
Een erfenisje in de vorm van wat PB's,
zegels en stempels vond hij, dat hij wel verdiend had. Dit zaakje moest hij dus eerst
nog even regelen. Maar hiervoor was het
beter, dat de burgemeester ook zijn biezen
pakte, opdat Max rustig zijn werk kon afhandelen.
Daarna dook Max onder, met ongeveer een
150 PB·s. zegels en stempels van de gemeente Diever.
Zes weken heeft hij toen doorgebracht in
een hol in het bos.
De jongens van Ome Hein hebben hem
weer uit 't hol gehaald ~ gebracht naar
Gronlngcn, waar hij zijn illegale werkzaamheden· hervatte.
Toen hij omstreeks Juni l"Chter "Trouw" aan
het vervoeren was, werd hij te Sappermeer
gesnapt en gearresteerd.
Voorlopig werd hlj te Delfzijl gevaÓgen
gezet. Helaas zijn de pogingen om hem te
bevrijden mislukt.
Vught werd toen zijn verblijfplaats. Lang
heeft hij hfer niet ~zeten.
•
18 A\lgustus 1944 werd hij .geleid voor het
vuurpeloton.
Als een oprecht Christen bad hij zijn werken gedaan, in dienst van God, het Vaderland en de onderdrukte mensheid.
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Herdenking gevallenen
I · Zuid-Limburg

•

Nu viert het jaar het gouden feest der hufst.
Nu vieren wij de glorieuze gedachtenis van hen, die vielen
iD het verzet.
Nu, in het derde jaar der vrijheid ..... .
Uit heel het Zuid-Limburgse land kwamen we samen in
Valkenburg, bij dë Lourdesgrot. De vaders, de moeders, de
vrouwen, de kinderen der gevallenen en wij, de vrienden uit
de LO, de LKP, de ex-poHtieke gevangenen, de pilotenhelpers,
de G.0.1.W.N. Drie priesters uit het verzet celebreerden
de plechtige hoognlis.
Heer, ontferm U over ons, zingen de Leender Choralen In
kristalhelder Gregoriaans.
Ontferm U over onze makkers, wier geschonden lichaam
nu rust in de grond van het land, dat hun lief was, of wier
as verwaaide in een vreemd en vijandelijk land, maar wier
ziel inging in het land van Uw eeuwige vrijheid.
Erbarm U over allen hier, in wier hart nog dagelijks het
verdriet schrijnt om het dierbaarste, wat zij voor altijd verloren. Vul de leegte van hun hart en strek Uw sterke Vaderhand beschermend uit over hun leven.
Ontferm U over ons, de werkers uit de bezettingstijd en vaag
de bitterheid uit onze ziel en omgord ons met de wapenen
des lichts, opdat wij nooit vergeten en nimmer versagen.
Kapelaan Hennekens, die de wreedheid der concentratie. kampen kent uit ondervinding, spreekt nu:
Sinds de eerste ouders weenden bij het lijk van hun kind,
gaat er een klacht over de wereld, die in tijden van oorlog
aanzwdt tot een koor: help ons' in onze nood! Dood, waarom. waarom?
Wij gedenken hen die vielen voor volk, vaderland en kerk.
Zij werden vermoord, afgeslacht of gingen eenzaam ten
onder achter het prikkelC:raad der kampen. Vandaag zijn
%ij samen met ons. Wij groeten u uit dit Limburgse land,
uw oude vaderland. Liefde drong u om dit offer te brengen,
naar het voorbeeld van Christus, Die ons het leven bracht
door Zichzelf te geven. Hij was uw kracht. Gij zocht geen
genot, maar deed alleen uw harde plicht.
Begrijpen wij toch de grootte van hun offer. Wij vergeten
zo gauw. Op plaatsen, gewijd door het bloed van onze gevallenen, misdraagt ons volk zich.
Hoort! Nu spreken de doden. Zij vragen ons: hoe gedraagt
gij u7 Weest trouw aan vaderland en kerk. Maar hoevelen
spreken thans alleen maar woorden en hebben geen hart
meer voor idealisme, of werden zakenlui, die nog slechts
denken: hoe verrijk ik mij? Maar we moeten weer ten strijde,
de fronten tekenen zich af. Het zwaard uit de schede voor
het kind, de vrouw, het gezin.
Behoud Limburg christelijk. Zij gingen ons voor. Stervend
waren hun laatste woorden: ik geef mijn leven voor mijn land.
Makker, als jij ooit thuis komt, groet mijn dierbaren.
Hun laatste groet gold ons. Eren wij hen, niet alleen met
treurmuziek en kransen, maar met een krans van liefde en
trouw uit het Limburgse hart.
Bid nu voor uw kind, uw vriend en versta de nood. WIJ
moeten werken, niet de regering alleen. Wij werken verder
aan de taak. waarvoor zij stierven. Want dankbaarheid is
navolging.
Na de consecratie zong een mijnwerker het Panis Angelicus,
en bij het einde der H. Mis een meerstemmig Domine salvam
fac Reginam nostram, door de Leender Choralen en het
Wilhelmus door de harmonie der Oranje Nassau mijnen.
Dan trekken we met enige honderden de Cauberg op,
zwijgend ..... .
We staan dan rond het kruis, geplant op de plek, waar twee
van ons stie,ven.
,Hier werden op 6 September 1944 door de Duitsers ver-noord Sjeng Coenen en Joep Francotte ..... :·
Ontsla me van de plicht om namen te noemen. Vandaag
5taan wij weer naamloos. zoals wij eens naamloos streden in
de bittere uren der Duitse bezetting.
Crasborn opent. Deze plaats is het symbool van zovele
plaatsen in ons land, waar mannen en vrouwen hun leven
gaven. Wij brengen hun menselijke eer en belovea steun
aan de nagellten betrekkingen. Laten wij hun offer voor
ogen houden en onszelf sterken om te komen tot krachtige
eenheid.
- De Leender Choralen zingen: Merck toch hoe sterck. en:
Ecce quomodo moritur, wat aalmoezenier }oosten J,coos tot
tekst van zijn herdenkingsrede: Ziet, hoe zij vielen. Wij
gingen deze weg, die ook Joep en Sjeng eens gingen. Herdenken wij pater Lqdewijk, die ook hier in Valkenburg zijn
laatste woorden sprak tot de mannen van het verzet. Wij
zouden zijn geest miskennen. als we niet spraken over vrijheid en vernieuwing. Hun geven was niet opgeschroefd, het
was geen egoisme of zucht naar romantiek, maar hoge opvatting van plicht en trouw. In eenvoud en onbekendheid
gingen zij de gevaren tegemoet: den vaderland getrouwe..... .
In dagen van slavernij vielen zij voor vrijheid. Heden, verleden en toekomst grijpen in elkaar. De toekomst kan alleen
groot zijn door offerkracht. Geen egoisme mag ons naar voren drijven. Dit dreigt de roem te ontluisteren, die zij ons
volk gaven. We hebben mensen nodig, die eerlijk en oprecht
zwoegen en van goede wil zijn. Geleid door hen, die zich
verantwoordelijk voelen tegenover God.
Hun dood zij onze victorie en onze vrijheid.
En moqen zij zijn ingegaan tot de eeuwige vrede.
Beati mortui, zingen de zangers van Leenhof.
Dan rijst de vlag, bij de wekroep van de reveille .. ....
Doden-appèl. .....
Nu klinken de namen van alle ~evallenen uit het verzet in
Zuid-Limburg, uit Vaals, Kerkrade, Eysden, Heerlen, Mheer,
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FAMILIEBERICHTEN
ALBERT M. SLUMP
en
HELENA VAN DAALEN
11.~bbea de ttr U kennis te geven vao
hun voorgenomen huwel1jk. waarvan devoltttkking :al plaats vinden op D.V.
16 Oct. 19"7, drie uur n.m. te NaaldwiJk, Kerkelijke beve&tiglng in de Ned.
Htrv. Kerk te Honsdtrsdljk des n.m
3.30 uur. door de WelEecw. Heu Ds.
). Pokkema. van Delft,
Honseleudijk. 1 October 19"7.
Dijkweg 7".
Gtlegenbtid tot lelkittrtn te Bcbtenerbrug i en 5 October l'H7.
Honselersdifk 7 Octobt< na 3 uur,
De H"rc vorblijdde ons met de geboorte van t en wtlge~chap,n zooo

VJVERSEN
- - -------- -- BIEDT ZICH AAN: Jongeman,
oud-K.P.-er, 26 jr., goed alg.
ontwikk., gehuwd, z.k., ervaring op automobielgebied, als
Rij-instructeur; eventueel als
part. chauffeur; enige andere
werkzaamheden geen bezwaar.
Brieven onder no. 394 bur. v. d.
blad.

Boutwarenfabr. P. Flens, Oostzaan
Kantoor en tabrta!t,
Noordeinde C 12 · Telefoon W (K 2984)
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Specialiteiten in het vervaardigen van
SPEELGOEDEREN,
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN,
TECHNISCHE HOU1WAREN.

FRITS
Amersfoort. 29 September 1917.
Steven v. d. Hagenlaan 2.

R. G. van der Haar

*

Mevrouw Driebergen, W. de
Zwijgerlaan
2, Amersfoort,
door afwezigheid en veel bezoek gedwongen de dagelijkse
leiding in het huishouden over
te laten, zoekt tegen 15 Nov.
a.s. een ervaren meisje met
verantwoordelijkheidsgevoel,
goed kunnende koken; 2e
meisje aanwezig.

Uw adres voor massa-artikelen

Vraagt offerte

A. van der Haat··Bremmer.
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wordt

*

de meeste

...,

aandacht
besteed aan
Uw drukwerk 1

C.V. DRUKKER~ RIJNSTREEK"
~N

WIE KAN INLICHTINGEN VERSCHAFFç.N 7

gamme; in de buurt van Lunenburg, uit de trein gesprongen en voorzover ik weet - ontvlucht.
Indien hij teruggekomen is, laat hij mij dan schrijven; anders zijn
familie.
P. Laning, Nassaulaan 20a, Groningcu.
"Het Hoofd van de P.R.A. te Arnhem verzoekt
beleefd aan allen, die inlichtingen kunnen verstrekken omtrent Hendrik Johannes Arnoldus Reesink.
gewoond hebbende Ringallee 2 B te Velp, zich met
hem in verbinding te stellen.
Reesink heeft vanaf Mei 1942 tot Februari 1943
gewerkt bij de Continentalfabrieken te Hannover
(Old.) in samenwerking met de Duitser Rothermund.
Deze laatste was geplaatst op het bureau Afdeling
Arbeid op voornoemde fabriek.
Inlichtingen worden gaarne ingewacht bij het
Hoofd van de P.R.A. te Arnhem, Hotel Sonsbeek,
TeUegenlaan 3, Arnhem."

Van Noord
naar Zuid

Van Oost
naar West

LUIK's Transport
het best

*

luik's transportonderneming
Tel. 81994

Adverteren
doet
verkopen!

Deze persoon, Petrus van Schijndel, !feb. 4 November 1891, wonende te Vlijmen, is in het kamp
Vught putbaas geweest over gevangenen tussen
Juni 1941 en eind 1943. Bij gerucht zou bij hardhandig tegenover gevangenen zijn oegetreden. lo
een der processtukken luidt het: ,.Van Schijndel
voornoemd heeft in het kamp een oud gevangen
pastoorke van een kipwagen afgeslagen. Het pastoorke had n.l. met andere gevangenen de .gehele
dag moeten werken en mocht van de medegevangenen, bij het naar hu.is gaan, op de kipkar of zo
iets zitten, omdat hij niet meer kon. Als putbaas
heeft Van Schijndel voornoemd hem toen van de
wagen "afgeslagen", omdat hij goed kon Jopen." (Dit schijnt wel het
oude bekende pastoorke uit Limburg te zijn. dat in het kamp over•
(eden is).
Wie der ex-politieke gevangenen zou inlichtingen kunnen geven over
het optreden van genoemde persoon?
Inlichtingen aan Tribunaal 's-Hertogenbosch.

Advertentie-cliché's,
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CARTONNAGE

865 Wie weet het adres van een zekere W esse Is. Politie-agent te
Zwolle of omgeving. 23-25 jaar. blond en middelmatige fengte.
Is in April 1945 tijdens een transport van Velzen naar Neuen-

\

Zaandijk

OFFSETDRUK
STEENDRUK

-'.

. /. \J.

IJ'tOG .

en

Maastricht, Sittard. Alle steden en dorpen van dit
paradijselijk land betaalden hun tol in bloed en tranen.
De kransen worden neergelegd. Acht...... een getal
zegt zo weinig. Maar lees de opschriften en ge weet
wat leeft in ons hart: wij gedenken ...- ik zal handhaven, opdat wij nitt vergeten - van uw Valkenburgse
vrienden ..... .
De harmonie der mijnen speelt het Wilhelmus en de
Brabançonne.
We gaan naar het Rotspark.
,.Walram" uit Valkenburg verzorgt de muzikale inleiding.
De piloten-moeder
Mej. Wuytens uit Lanklaer van de Belgische weerstand, geheim leger, Limburg,
brengt hulde namens de Belgische vrienden.
Het slotwoord spreekt Kuyper uit Maastricht.
Onze dodenherdenking zou nutteloos zijn als we haar
zonder practische conclusie lieten. Veel ging anders

DE BOER & VINK
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dan wij wilden, maar hun _geest hebbw wij be·waard.
Geve God dat dit blijve.
Wij moeten ons realiseren, dat we onvolkomen mensen zijn. Maar daarom mogen we niet de hoogten van
onze idealen verlaten. Blijven vechten tegen alles wat
ons belemmert. Wat belemmert ons in de beleving van
hun erfenis? Onze hoogmoed.
Wij erkennen niet graag het betere in anderen. Wees
toèh voorzichtig met kritiek. Er gaat zoveel energie
verloren door kritiek op leidende figuren.
Er worden van ons geen grote dingen gevraagd, maar
alleen de practische dingen van het gewone leven.
Geef het goede een kans!
De Leender Choralen zingeh samen met ons allen, het
Wilhelmus en het Limburgse volkslied. Dan keren we
huiswaarts, gesterkt door deze schone uren van herdenking en onverbrekelijke vriendschap.
RIEK van Z 18.

r
1

r

11 0 CT.
1 9 4. 7

.,.

No. 41
3cJAARGANG

.Weekblad
der LO-LKP-Stichting
LANDELIJKE KNOKPLOEGEN

lANDELU K~ ORGANISATIE VOOR HULP

Lone

ZUIVERING

EN

BERECHTING
door Mr.

et lijkt een hachelijke onderneming om· na het
vele, dat over dit onderwerp is ge:z:egd en geschreven, nog met nieuwe opmerkingen daaromtrent te komen. Men kan het onderwerp van twee
kanten benaderen, n.l. door nogmaals te- protesteren
tegen de gang van :z:aken, welke geen van allen heeft
bevredigd, of door te constateren, dat daaraan nu eenmaal niets meer is te verhelpen en :z:ich vervolgens
af te vragen, hoe men tot die gang van :z:aken is gekomen, en tevens. of er wellicht toch nog enige lichtpunten in te ontdekken :z:ijn.
Ik kies het laatste.
Ik verwacht geen tegenspraak als ik beweer, dat de
zuivering en de berechting over het algemeen een grote
teleurstelling :z:ijn geworden. Aanvankelijk werd die
teleurstelling min of meer met kracht, vaak :z:elfs met
grote verontwaardiging .geuit. Thans hoort men er
minder over. Wij zijn immers ook aan zovele andere
teleurstellingen gewend geraakt.
Ma.ar ik meen, dat het eerlijk is om nu te :z:eggen, dat,
hoewel het stellig beter had gekund, onze verwachtingen toch ook wel te hoog gespannen zijn geweest.
In Pll<; gev;ail, zo .. ~nel en rechtvaardig" als wij het
verwachtten, kon het zeer zeker niet.
Waarschijnlijk heeft men in Londen de consequenties
van de aldaar getroffen maatregelen niet geheel overzien. Een politle-onder:z:oek van nog nooit gekende
omvang moest geschieden met een handvol deskundigen - politiemensen. uit de door de zuivering al :z:o
wrminderde sterkte der politiecorpsen - en een aantal
welWillende leken.
Rechterlijk werk moest worden gedaan door mensen,
die dat nooit eerder bij de hand hadden gehad. De
bereidheid tot dit werk was bij velen, die er wel geschikt voor waren, niet zeer groot. Men deed immers
veel liever positief werk. dan dit negatieve, terecht wel
eens vergeleken met het: .,puinruimen".
Bovendien vereisten de tienduizenden opgeslotenen In
de kampen, en hun familie daarbuiten, een regeling,
waarvan onze vijanden meer ervaring ha;lden dan wij.
Jo de tweede plaats moesten deze nieuwe mensen, die
dan nog wel bereid gevonden waren, werken met
splinternieuwe wetten. En niet alleen dat die wetten
nieuw waren, maar de onderwerpen, die zij regelden
waren ook geheel nieuw. Men geeft zich in het algemeen er ge-en rekenschap van, welk een belangrijke
factor in de rechtspraak wordt gevormd door de omstandigheid, dat soortgelijke feiten reeds honderden.
soms wel duizenden jaren zich hebben voorgedaan in
niet geheel dezelfde, maar toch vergelijkbare vormen.
Het is altijd weer iets anders, maar er is vergelijkingsmateriaal en iedere rechter steunt op de ervaring van
eeuwen.
In deze zaken hadden wij in het gièheel geen ervaring. Wij hadden nooit met politieke misdadigers te
maken gehad. Er bestond een vaag begrÏp van politieke misdadigers: dat waren lieden. die door de achterlijke regeringsvorm hun gerechtvaardigde en vooruitstrevende politieke denkbeelden niet konden verwe:z:enlijken en met bloedend hart feiten pleegden, die
tegen de - achterlijke - wetgeving indruisten. Het
beeld uan een politieke misdadiger kwam dus meer
overeen met dat 11811 een illegale werker dan met onze
verraders, de SS-er uit avontuurlust of onverschilligheid, de NSB-er, uit eerzucht of de collaborateur uit
winstbejag. Slechts een gedeelte - n.l. dat. hetwelk
uit werkdijk ldeallsme de nat. soc. gedachte aanhing
- kan inderdaad politiek misdadiger heten. De kwestie wordt dan nog wat ingewikkelder, doordat bij
velen de politieke overtuiging mede bepaald werd
door eer:z:ucht of winstbejag of een ander egoïstisch
motief.
Wij hadden dus te maken met een zeer groot aantal
misdadigers van ·o geheel nieuw soort. Zij zeH beschouwden zich niet als zodanig. Bij de geïnterneerden bestond over het algemeen de overtuiging, dat
hun opsluiting - zij spraken van internering. dat
klinkt eervoller - eigenlijk op een vergissing berustte. Schuldbesef was (en is) hoge uitzondering. Doch
ook bij goede vaderlanders wist men niet hoe de
schuld van de NSB-ers en hun soortgenoten eigenlijk
gewaardeerd moesten worden. Er bestond immers geen
enkele maatstaf. Niet 1ft de wet: de omschrijvingen
zijn veel te ruim om daar hulp bij te kunnen vinden.
Hulpvfiflenlng aan de vijand is strafbaar met als
maximum de doodstraf. Daaronder valt ook: iedere
daad. verricht ten voordele van de vijand en het aan
de vijand ter beschikking stellen van enig geld of
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goed. D.w.z., ieder die een stukje koper heeft ingeleverd en ieder, die een dag voor de O.T. heeft gegraven, kan principieel de doodstraf krijgen.
Men kan dit een juist beginsel vinden, in feite levert
het geen maatstaf op voor de straf. Ook elders ontbrak die. Een fietsendief krijgt gewoonlijk ongeveer
een jaar. Waarom? Omdat andere fietsendieven dat
ook krijgen. Enige tijd na de bevrijding hoorde men
de overtuiging uitspreken: die en die heeft al veel te
lang gezeten. Dit onderstelt een overtuiging hoelang
in het algemeen een NSB-er "zitten" moet. Maar die
overtuiging bestond niet, of beter gezegd, die veranderde met de maand.
Om de zaak nog wat ingewikkelder te maken wordt
in de:z:e politieke gevallen niet het feit op zich zelf.
maar de gehele persoon en zijn houding in de bezettingstijd (en soms nog daarvoor en daarna) beoordeeld. Niemand zou ten voordele van een vadermoordenaar aanvoeren, dat hij :z:ijn moeder heeft laten
leven; of de dief trachten vrij te pleiten, omdat hij zijn
kinderen niet mishandelt.
In politieke zaken is het echter geen zeldzaamheid in
hrieven ten gunste van verdachte te lezen. dat hij weliswaar veel propaganda maakte voor de NSB, maar
dat hij wist. dat de schrijver ondergedoken was of
illegaal werk verrichtte, maar hem niet beeft verraden. Of dat hij weliswaar A heeft verraden, maar B
heeft geholpen.
Het zal U duidelijk zijn, dat het berechten van NSBers en soortgenoten .geen gemakkelijke opgave is.
Vooral ook, omdat wel ieder hier persoonlijk nauw bij
betrokken is en omdat het onderwerp ons vijf jaar
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lang heeft gekweld zonder een voldoende uitweg te
kunnen vindPn, st:i;,.n alle medewerkers aan de:z:e berechting aan hevige critiek bloot. Dat is enerzijds een
voordeel, maar belet anderzijds rustige overweging,
vooral bij de rechtsprekende leken, die dit werk allerminst gewend zijn. Dat de berechting vrij laat is begoll'l'.len, is in zekere zin gunstig geweest. Vlak na
de bevrijding waren de gemoederen stellig te opgewonden, dan dat een bezonken en objectief oordeel
mogelijk zou zijn geweest.
Aan de andere kant was het echter zeker een groot
nadeel. dat de NSB-ers maand in maand uit in de .
kampen verbleven, zonder dat hun ooit gezegd werd,
waar het op stond. Het beste kon dit natuurlijk door
een formele veroordeling gebeuren.
Doch het is m.i. een ernstig verzuim gewee:;t, dnt mm
niet van het begin af aan veel vooraanstaande vaderlanders, w.o. in de eerste plaats illegale werkers, de
kampen in heeft gezonden om de gedetineerden daar
eens duidelijk de waarheid te zeggen, zowel in meer
officiële lezingen als in persoonlijke gesprekken. Aan
zichzelf overgelaten, sterkten de kampbewoners elkaar
in hun overtuiging van onschuld. En niet alleen dat,
maar zeer stellig wisten velen van hen niet, hoe er
buiten het kamp over hen gedacht werd. De enkele
kampbewaker, die zich voor dit werk geroepen voelde, en b.v. uit zijn concentratiekamptijd vertelde, kon
het niet alleen aan. Het gevolg was, dat de kampnecst
met de maanden er niet op vooruitging. In het algemeen is aan de kamporganisatie veel te laat en nog
steeds te weinig aandacht gesc:honken. Temler is d;,,t
te betreuren, omdat de ervaringen, daar opgedaan,
waardevol materiaal kunnen leveren voor de hervorming van ons gewone gevangeniswezen. welke, zoals
U wellicht weet, sedert geruime tijd aan de orde is.
(Wordt ,1ervolgd).

Dit arlikel is gemaakt aan de hand t•an un lezing oon
Mr. /. uan Zaagen, gehouden 6 Sept. 1947, te PotefäUJolde
op de Landdag 110n de oud-illegaliteit 11an de Proo. Gron,

VERDIENDE RUST
Met een schok heeft ons Nederlandse volk kennis
genomen van het bericht, dat onze Vorstin het nodig
acht tijdelijk de uitoefening van het Koninklijk gezag
aan Prinses Juliana over te dragen.
Het zal niemand verwonderen, dat de grote zorgen,
die onze Landsvrouwe hebben gedrukt, Haar levenskracht en gezondheid. niet onberoerd hebben gelaten.
Van de 49 jaren, die Zij over ons heeft geregeerd, is
onze Koningin nooit één dag onder de druk van de
verantwoordelijkheid Harer taak uit geweest.
En het zijn waarlijk niet alfe rustige jaren geweest.
We behoeven hierover niet uitvoerig te zijn. Men
denke aan J!.e moeilijke jaren 1911-1918, waarin ons
volk dtkw{Jls op het randje van een oorlog liep. En
dan de jaren, die onze Vorstin in ballingschap heeft
doorgebracht. Zij staan ons nog duidelijk voor de
geest. Onze Koningin heeft gedurende deze jaren Of
Haar hoge leeftijd zich op geen punt ontzien, als het
't belang van ons land betrof, en Zij was - en men
denke hierbij o.a. aan haar radiotoespraken - een
grote steun voor allen, die zich tegen de gehate be:z:etter hebben geweerd.
Moedig en onverzettelijk wa~ Haar tegenstBnd, fier
en bedachtzaam Haar handelen, onoverwinnelijk Ha:ir
geloof.
Koningin Wilhelmina is daarin voor ons een fl!'Ote
Vrouw geworden en Zij heeft in het hart van elke
Nederlander ~een overheersende plaats ;n{]Prtomcn.
Er is bij ons geen behoefte aan het idealiseren van
onze Koningin of aan Oranjeromantiek. Dit is niet
nodig ook. We hebben in de jaren 1940 tot 1945 de
realiteit beleefd van de trouw van Oranje aan ons
volk.
Juist gedurende de bezettings- en na-oorlogsjaren is
het iedere Nederlander een volkomen zekerheid geworden, dat de Koningin en Haar Huis een onverbr-!kelijk geheel vormen met ons volk.
·
Het is niet zo, dat ons Vorstenhuis slechts een symbool zou zijn. Onze Koningin was - om het zo te
mogen zeggen - van ons, wij waren van Haar.
Allen, die een aandeel hadden in de strijd van het
verzet, voelden, dat de Koningin hun gevaren en
hun woesteling begreep.
We behoeven hiervoor slechts een zeer klein gedeelte
van één Harer radio-toespraken uit de oorlogsjaren
te citeren:
..Ik wil in het bijzonder gedenken hen. die om
vele duizenden levens van hun medeburgers te red-

den, op zeer verschillende en uiteen!op~nde wijzen
zich door hun kloekmoedig oetreden in het grootste gevaar begaven en dit met foltering en vuur•
peloton hebben moeten betalen.
In diep ontzag en bewondering gaat ons aller d811k
en hulde uit naar deze grote zonen van ons volk.
Jk ken hun bescheidenheid en begeerte. niet op de
voorgrond te tr_eden. Dit kan slechts de innerlijke
waarde van hun offers verhogen.
Met eerbiediging van deze wens, hoop lk U te
zijner tijd voor te stellen deze helden blijvend op
een sobere, doch alleszins hun waardige wijze te
gedenkerl. Voor mijn geest zweeft hun naam èn
daden te doen in~ch.rijven in een samen tt 11tellen
boek voor onze helden en martelaren en dit boek
een ereplaats te geven in ons midden. als een kostbaar klejnood. dat wij aan het nageslacht doorgeven.
Het zal voor het Nederlandse volk een ereplicht
zijn, na de overwinning, ook hen. die onze helden
achterlieten. niet te vergeten."
Wie !tet bovenstaande overweegt, wie oog heeft voor
Haar rusteloos werken, weet hoe uerdiend de tijdelijke rust is, waarom onze Vorstin nu vraagt.
Het Nederlandse volk gunt Haar dit van harte. Wij
hopen, dat de periode 11811 rust Hare Majesteit ten
goede zal komen, opdat Zij straks verfrist en gesterkt, Haar werkzaamheden weer zal kunnen hervatten.
We hebben ook vertrouwen in het tijdelijk gezag van
Prinses Juliana.
De taak van onze Landsvrouwe rust bij deze regentes
in goede handen.
Ook zij heeft zich nooit gedistancieerd van het volk,
dat leed en streed voor zijn vrijheid. Zij heeft er zich
één mee geweten. En wij begrijpen, dat het uit die
verbondenheid is, dat het prinselijk paar o.a. aan
Mevr. Post en de heer Wiltens· verzocht heeft het
peetschap over de kleine prinses op zich te nemen.
Dat is geen leeg symbool. Het demonstceert, als vete
andere feiten uit de laatste jaren, een lotsverbondenheid en ee11 gee5telijke toenadering van Koningshuis en volk, die slechts de vergelijkingsbasis vinden
in de schoonste Jaren uit onze geschiedenis, de jaren
van strijd onder Willem van Oranje.
God sterke onze Vorstin in deze rustperiode en Hij
spare Haar nog lang in ons midden. God zegene onze
Regentes in haar nieuwe arbeid.

....

EEN OUDE MAN VOOR ZIJN RECHTERS

DE DAtv1 TE KOOP

JHR. DE GEER, GEWEZEN
MINISTER - PRESIDENT .....

De Dam, het alom bekende plein voor het
koninklijk paleis te Amsterdam, is te koop.
Althans een gedeelte er van, de Vijgendam. Om precies te zijn: 12.000.000 vierkante cm.
Wij bezigen met opzet deze bij grondverkoop ietwat·ongebruikelijke oppervlaktemaat,
daar de verkoop inderdaad zal plaats vinden in kavelingen van één vierkante centimeter. De koopprijs is niet hoog: slechts vijftig cent per vierkante centimeter. Een luttel
bedrag, als U bedenkt, dat men zich daarvoor het recht kan verzekeren grondeigenaar te worden en dan nog wel van zo·n
waardevol stuk ..grond als de Dam is.
U wilt ook een stukje Dam?
Welaan, laten wij U vertellen, hoe U die
wen_s kunt verwezenlijken en welke reden U
daarvoor zoudt kunnen hebben.

Een gevoel van wrevel was het, dat ons allen beving toen in Februari

•

J9iJ bekend werd, dat Jhr. Mr. D. J. de Geer, gewezen minister-president
van de regering te Londen, het had bestaan uit het vrije Engeland naar
bezet Nederland terug te keren. Verlangen naar huis en haard dreef deze
grijze- staatsman er toe een verblijf in eigen land bij de gratie van de bezetter te preferen boven vervulling van zijn plicht in den vreemde. De Geer
schaarde zich met deze daad in de rijen dier, helaas, maar al te velen, die
de problemen van hun tijd niet aan konden· e.o het zou allemaal nog niet
zo erg zijn geweest, als hij niet een uitzonderlijke functie had gehad en eerst
eens een poging had gewaagd zich met zijn echtgenote in Portugal te
herenigen. Daarna is er nog een schepje boven op gekomen: zijn brochure
,,Synthese in de oorlog··, ·waarin werd aangedrongen op samenspreking
(à Ja München) - een uitgave, verschenen na overleg met de Duitsers.
Voor deze feiten is dé thans 71-jarige politicus in Mei van dit jaar voor
het Bijzondere Gerechtshof te Amsterdam ter verantwoording geroepen en
de vorige week beleefde men het tweede bedrijf van deze tragedie bij de
Bijzondere Raad van Cassatie te Deo Haag.
Tragedie, dat is een groot woord, doch er schuilt ook inderdaad iets diep
tragisch in het leven van deze beste, brave politicus, die, als er geen oorlog
was gekomen, zeker nooit zo over de tong zou gegaan zijn, als thans is
geschied, omdat hij op het critieke moment toch van veel te klein formaat
bleek te zijn. De Geer heeft zich door zijn gedragingen niet verrijkt - hij
was beslist geen "doorgefourneerde" schurk - , maar hij vermocht niet
dat op te brengen. wat hij als goed vaderlander op deze plaats had behoren te doen: een honderd procent afwijzende houding tegenover ,de bezetter en toen hij die eenmaal had laten varen, was het nog slechts één
stap naar de publicatie van zijn brochure, die de Duitsers meer welkom
was dan bij ons thans wil laten geloven.
Daarom is het juist en rechtvaardig, dat hij is vervolgd, al heeft zijn raadsman, Mr. A. E. J. Nysingh, betwist, of De Geer's gedragingen geclassificeerd kunnen worden onder artikel 102, ,.opzettelijk hulpverlenen aan de
vijand", en al heeft de gewezen minister-president in zijn publicatie "Uit
de nevelen", inhoudende zijn verdediging voor het Bijzonder Gerechtshof,
. de rechterlijke macht partijdigheid verweten. Wij willen De Geer stellig
niet van arrogantie beschuldigen, maar ook bij deze zaak was het toch
wel weer opvallend, dat degene, die hier terecht stond, zoals welhaast alle
"grote" figuren uit de bezettingstijd, nog voor een goed deel leefde in de
sfeer van "toen" en dit "toen" heeft voor ons zo volkomen afgedaan, dat
het de toehoorder moeilijk valt zich te verplaatsen in de gedachtengang
van die ander.
De Geer is nog steeds de parlementariër uit glorieuzer dagen; hij draagt
zijn opvattingen niet in stotende termen voor, maar niettemin voelt hij zich
op dezelfde wijze als Piek van de Wintcrhulp, gelijkwaardig aan zijn
rechters, en misschien wel meer dan dat.
Duidelijk bleek dit, toen hij de gelegenheid gekregen hebbend om te trachten zich te rechtvaardigen, een erg gewichtige juridische beschouwing opzette, die de president, Mr. H. Haga, deed vragen, of hjj soms dacht in
een wetgevende vergadering te staan.
De tijd is voor De Geer voorbij, maar hij kan er zich nog steeds niet van
losmaken, getuige het tweede deel van zijn pleidooi, bedoeld om aan te
tonen, dat hij de functie, welke hij in Mei 1910 bekleedde, waarlijk niet
begeerd heeft. Hier werd de verleiding om ziçh te vermeien in politieke
herinneringen, de oude man te machtig: met ongewild welbehagen begon
hij te vertellen over de wijze, waarop hij zijn kabinet formeerde. Men
krijgt dan de neiging te zeggen: laat deze grijsaard met rust, doch wij
mogen niet vE!Pgeten, dat als hij, op zijn hoge leeftijd, capabel was voor
de functie van minister-president, hij het ook had moeten presteren de verantwoordelijkheden aan zijn functie, en door de bijzondere omstandigheden
mede aan zijn persoon, verbonden, te dragen.
De Geer meent zich thans van alles te kunnen afmaken door te zeggen,
dat hij zich, na Londen verlaten te hebben, als een gewoon ambteloos burger beschouwde, een kinderjuffrouw, bij wijze van spreken. Mr. Haga
merkte echter snedig op, dat dit standpunt nu niet bepaald klopt met het
uitgeven van de brochure!
Doch de oude politieke rot, wie het repliceren in het bloed zit, en die
zich ook overigens op deze zitting kranig hield - van het verkregen ver,
lof, om er bij te gaan zitten, maakte hij nauwelijks gebruik - laat zich niet
zo gemakkelijk in een hoek trappen. Wij herinneren ons niet, dat hlj op
één vraag het antwoord schuldig is gebleven, en d~tmaal luidt het prompt:
.,lk schreef die brochure niet als oud-minister-president, maar als iemand,
die de internationale toestand beoordelen kan, zoals ook anderen (bedoeld
is Colijn) een brochure schreven.'".
Een steekspel van woord op wederwoord en meteen valt het weer op, hoezeer de behandeling van dit soort zaken toch verschilt van die der kleine
onbetekenenden, die maar zo weinig hebben terug te zeggen, als bun
misdragingen berecht worden. Hun is het doorgaans duidelijk geworden,
dat hun rol is uitgespeeld, De Geer voelt zich alleen maar miskend: bij
vergelijkt zichzelf met Van Oldenbarileveldt.
De advocaat-fiscaal. Prof. Mr. G. E. Langemeyer, naar wiens scherpzinnige. van een volkomen beheersing der stof getuigende requisitoirs men
nooit lang genoeg luisteren kan, heeft veel begrip getoond in dit miserabele geval: de naam van een eertijds achtenswáardige politicus, die bet
tot minister-president bracht, op de rol van strafzaken der Bijzondere Raad
van Cassatie, doch hij kón - en terecht - niet nalaten zich te verplaatsen naar de jaren '41-'42, toen men De Geer toch eigenlijk alleen maar
kon vergelijken m~t een rat, die het zinkende schip verliet (het is niet
letterlijk met deze woorden gezegd).
_
.
Het schip is niet gezonken en dit is, nu zonder beeldspraak, niet op de
laati;te plaats te danken aan de Nederlandse zeelieden, ·ver van huis en
haard. die het slechte voorbeeld van de man, die deserteerde, niet hebben
nagevolgd.
Al was het alleen maar om de waarde der inspanning van de anderen, die
wel op hun post bleven, te erkennen, is het goed, dat de Bijzondere
Rechtspleging het gedrag van Jhr. Mr. D. J. de Geer, die geen misdadiger
was, maar een zwakke, egocentrische figuur. heeft uitgeplozen.
De eis luidde, na veel wikken en wegen en met alle consideratie, die kon
worden bijeengegaard, een boete van f 13.300,- met ontzetting uit de
beide kiesrechten.
T. ELIAS.
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Direct na de bevrijding ontstond onder verschillende bevolkingsgroepen spontaan de
behoefte om in tastbare vormen uitdrukking
te geven aan hun diepste gevoelens ten opzichte van de grote gebeurtenissen van de
vijf voorbije bezettingsjaren. Nu is de spontaniëteit ten aanzien van zaken, als 't oprichten
van monumenten, zeer te waarderen, maar
dat zij een goede raadgeefster is, menen wij
te mogen betwijfelen. Teneinde dit streven
naar de oprichting van gedenktekens in goede banen te leiden, werden een aantal commissies in het leven geroepen om van advies te dienen. Onderscheid werd gemaakt
tussen monumenten op plaatsen, waar fusilleringen plaats vonden, streekmonumenten en
nationale monumenten.
Vooral ten aanzien van de laatste soort bleek
de noodzaak aanwezig om zich ernstig te
beraden, zowel op de plaats als op de hoedanigheid.
Zo werd op instigatie van de Minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en
op initiatief van Jhr. Beelaerts van Blokland een nationale monumentencommissie samengesteld, waartoe de leidende figuren van
geheel organisch samenlevend en -werkend
Nederland met volle sympathie toetraden,
teneinde zowel gezamenlijk als individueel
steun te verlenen aan de oprichting van
een aantal monumenten, die elk een bepaalde
voor geheel Nederland sprekende gedachte
aan de jaren van oorlog en bezetting zouden
vereeuwigen.
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In de eers'te plaats zal deze commissie de
regering, die de behoefte aan een aantal
waardige gedenktekens volledig erkent, van
adVies moeten dienen.
In de tweede plaats zal de commissie, teneinde de plannen te kunnen verwezenlijken,
de nodige gelden bijeen moeten brengen,
waarbij zij, om de actie waarlijk nationaal te
doen zijn, zal putten uit particuliere bronnen.
Dat putten kan op verschillende manieren
gebeuren, maar niet elke manier is even
goed. Nu is de Nationale MonumentenCommissie met een plan naar voren gekomen, dat even origineel als sympathiek is.
Zij wil iedere Nederlander in de gelegenheid
stellen om, bijna in de letterlijke betekenis,
zijn steentje bij te dragen.
Zoals reeds vroeger werd medegedeeld, is
het de bedoeling, dat de Vijgendam, die
de gemeente Amsterdam voor de oprichting
van het belangrijkste nationale monument
:
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beschikbaar heeft gesteld, aan het Nederlandse volk zal worden verkocht, d.w.z. dat
een ieder één of meer vierkante centimeter
van het terrein kan kopen en wel tegen
de prijs van vijftig cent per vierkante cen•
timeter. De .grond wordt daarna overgedragen aan de Nationale Monumenten Commissie en bestemd voor de genoemde doel•
einden.
Snelrekenaars onder onze lezers zullen reeds
hebben becijferd, dat die 12.000.000 vierkante centimeter dan maar even 6.000.000
gulden zullen opbrengen. Als diezelfde lezers
dan nog even snel kunnen oordelen als rekenen, zullen zij niet nalaten om dit bedrag rijkelijk hoog te vinden.
Inderdaad, maar de Nationale Monumenten
Commissie. doet nog meer met dat geld. Die
6.000.000 gulden zullen eveneens worden
aangewend om de onkosten te bestrijden,
voortvloeiende uit de oprichting van nationale monumenten in andere delen van
het land. Wij noemen:
een legermonument op de Grebbeberg;
een marinemonument te Scheveningen;
een koopvaardijmonument te Rotterdam;
een monument op de Erebegraafplaats te
Bloemendaal;
een monument bij elk der drie vroegere concentratiekampen, Amersfoort, Vught en
Westerbork;
een monument ter herdenking van de krijgsdaden van onze Canadese geallieerden op
het eiland Walcheren;
een monument ter herdenking van het bin,
nenkomen van de eerste Amerikanen in Nederland en wel te Maastricht;
een monument ter herdenking van de krijgsdaden van onze Britse geallieerden te Arnhem;
een monument te Eede in Zeeuws-Vlaanderen, waar H.M. de Koningin, uit de verdrij•
ving terugkerende, voor het eerst voet op
vaderlandse bodem zette;
no monument te Wageningen, waar de
wapenstilstand tot stand kwam.
Het bedrag, dat na de bekostiQing van al
deze monumenten nog zal resteren (en de
commissie rekent stellig op een flink batig
saldo) zal worden verdeeld over instellin•
.gen als de Stichting 1940-'45, Ereschulg
en Dankbaarheid, Karel Doormanfonds. etc.:
waarmee men uitdrukking wil geven aan
de gedachte, dat het gedenken van de ge,
vallenen door het oprichten van monumen,
ten steeds gepaard dient te gaan met het
bedenken van de noden der nabestaanden.
Om de actie (die in November zal aanVaijgen) zo goed mogelijk te doen slagen,
is zij zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt.
Aan kopers van een stukje grond zal een
officieel bewijs van eigendom worden uitgereikt. Om de verbondenheid van het ge•
gehele land met het Dam-monument te Amsterdam te demonstreren zal door de com,
missarissen der Koningin een hoeveelheid
grond uit hun provincie naar Amsterdam
worden gebracht, die in urnen wordt be•
waard, om te zijner tijd voor de fundering
te worden gebruikt.
Verder organiseren de K.N.A.C. en K.N.
M.V. op 9 en 16 November sterritten naar
Amsterdam, waarbij alle zoëven genoemde
plaatsen zullen worden aangedaan. Voorwaarde voor deelname is het kopen van
een of meer centimeter grond.
Medewerking is er allerwegen, zowel van
particuliere organisaties als van overheidsinstellingen.
De financiële medewerking zal echter van
het Nederlandse volk moeten komen.
Wij twijfelen er niet aan of deze medewerking zal er zijn.
Wij vertrouwen, dat ons volk de noodzaak
van het bouwen van monumenten zal beseffen, om daarmede uitdrukking te geven
aan wat het sinds de bevrijding zorgvuldig
in het hart heeft bewaard.
Wij hopen, dat onze kunstenaars er in zullen slagen, onze dieps!e gedachten. die ::o
moeilijk onder woorden zijn te brengen. vast
te leggen Jn brons en steen. opdat allen,
die het zien, nu en in de tol'komst. zullen
worden doordrongen van de diepe waarde
van de strijd, die werd gestreden voor het
grote goed: de Vrijheid.
Opdat het een ieder duidelijk moge worden,
dat die strijd niet voor niets werd gestre•
den.
Zo zal de bouw dezer monumenten een waardevolle bijdrage blijken te zijn tot ver~
sterking van de kracllt van ons volk.
TOON.

•

*
SEMARANG..:. TEGAL

-

• de Jeep lot aan ht!I hakje in het water,

H

et is nu bijna een jaar geleden, dat de
convooirijders, die de verbinding tussen
Batavia en Bandoeng onderhielden in het
middelpunt van de belangstelling stonden. Onder
moeilijke en dikwijls gevaarlijke omstandigheden
deden zij hun werk: het aanvoeren van levensmiddelen en munitie voor de troepen, die ver van
de grote bases verwijderd hun legering hadden.
Er kwamen nieuwe troepen om de pioniers te
'!ftt"Sterken en langzamerhand werd de aanvoerroute veiliger en viel het romantische, het avontuurlijke van het convooi-rijden weg. Ook de belangstelling voor de reuzen van de weg, - zelf
noemen zij zich de weg-piraten en misschien is
. dat wel een jUistere benaming! verflauwde.
Het zware werk in stof, regen en hitfe bleef echter bestaan......
·
Nu is de situatie weer helemaal veranderd en
zeker voor de mannen van de A.A.T. niet gemakkelü'lcer geworden. Over grote afstanden zijn onze
troepen opgerukt, de verbindingslijnen strekken
zich uit over honderden kilometers lengte en
Jangs deze wegen zitten onze jongens.
Deze knapen moeten leren wachten, ook op h un
cigaretten en limonade, leren gebruiken olie,
benzine en munitie. Lange colonnes drietonners
zijn nodig om alles aan te voeren en op die drietonners zitten de A.A.T.-ers, die nu heel Java
met hun trucks doorkruisen en dat opnieuw onder de omstandigheden, dfe we vorig jaar uitsluitend op het traject Batavia-Bandoeng gekend hebben. Maar ze zijn niet voor een kleintje
vervaard.
Vandaag ben ik de gast geweest van deze keien
van de weg. Mijn weg voerde naar Tegal en dat
kun je beter niet in je eentje doen in een jeep?
Gelukkig had Luitenant Heineman, die als echte
Amsterdammer nooit vermoed zal hebben door
Java te vliegen, er geen bezwaar tegen, dat Ik
met mijn wagentje tussen de 14e Cie. inschoof
en mee · reed naar Tegal. Het is een prachtige
rit geworden, die ons ruimschoots gelegenheid
gaf de schoonheid van Java te leren kennen. De
wegen op dit traject zijn over het algemeen zeer
goed en ware het niet, dat je voortdurend in een
wolk van stof zat te niezen en de lopen van onze
KNIL-beveiliging dreigend uit de wagens staken,
dan zou je je waarachtig op een vacantie-tocht
kunnen wanen. Het eerste stuk tot Pekalongan
ging niet zo vlug, omdat er enige bruggen opgeblazen zijn en er hele afstanden over nauwe kampong-paden, soms rakellngs langs de bilikhuisjes afgelegd moeten worden. De bevolking is dit
zware verkeer, dat zo dicht langs hun huizen
raast, niet gewend. Met verbaasde blikken staren zij naar de machtige colonne. Toch is er
geen spoor van angst of vrees, integendeel, zij
zijn enthousiast en groeten ons spontaan. In
tegenstelllng met wat ik op andere plaatsen gezien heb, is hier de bevolking nog overal aanwezig. Honderden tani's werken op het land, dat
er prima verzorgd uitziet. De karbouwen zijn niet
te tellen. Rijst en andere gewassen, die ik, dank
zij de inlichtingen van de Timorese soldaat
Menaboe van Inf. 1, die als "lijfwacht" in mijn
jeep meereed, kon herkennen, stonden er goed

bij. In dit vlakke kustgebied stond over kilometers diepte de padi de wuiven in het zilte briesje
van de zee. Soms was het landschap zo vlak, dat
je je temidden van een Brabants korenveld kon
wanen. Intussen kreeg een van de trucks een
lekke band. Sergt. Jansen uit Nijmegen, die als
een herdershond langs zijn kudde drietonners op
een imposante Harley op en neer denderde, hield
echter zijn schaapjes bij elkaar. In recordtijd
werd de zaak "gefixt", een kwartier was voor
de colonnemonteur voldoende om een nieuwe
band om te leggen. Vermeer, die uit Capelle aan
de IJssel komt, had dit wel meer bij de hand gehad, maar zo snel was het hem toch nog nooit
·afgegaan. Hierna voerde de weg ons door heuvelterrein, dat niet zo zwaar bevolkt was als het
vlakke gebied. Langs de weg niets dan kapot
hout. Het land van de djatibomen! Links en
recllts van de weg immense djati-bossen, sommige waren al gekapt, maar het hout lag nog op
de verschillende stapelplaatsen, die wij passeerden. Alweer een product waar de wereld op
wacht! Dan wordt het landschap opnieuw vlak,
en als we eerst nog een paar suikerfabrieken en
een kapokfabriek gepasseerd zijn, die in puin
liggen, rijden we Pekalongan binnen.
De eerste indruk als men de stad binnenrijdt, Is,
dat alles nog vrijwel in tact is. Het sombere
beeld, dat Salatiga en Ambarawa ons boden, herhaalt zich hier gelukkig niet. Inderdaad zijn er
wel enige Chinese woningen vernield, 'lllaar vergeleken bij hetgeen zich in andere steden heeft
afgespeeld, valt het hier ontzaggelijk mee. Alleen
is er een belangrijk percentage Chinezen afgevoerd, n.l. 1200 van de 6000, over wier lot men
nog volkomen in het duister tast. De anderen
zijn aanwezig, hebben hun toko's geopend en
drijven alweer handel. De stad biedt dan ook een
volkomen normaal beeld. Ook de eerste Europeanen van de handel en het civiel bestuur hebben zich onder de bevolking gemengd. Veel tijd
om rond te neuzen hebben we echter niet, want
de wagens worden snel gelost en bovendien willen we ook eens in de cantine kijken, om onze
dorst te lessen en wat te eten. Gevoed en gelaafd vertrokken we uit Pekalongan in ijl-tempo
naar Tegal, het einddoel, nu met lege wagens. De
mannen van het bewakingsdetachement kregen
opdracht extra op hun hoede te zijn, omdat het
komende gedeelte van de route een paar keer
door snipers onder vuur genomen is.
Ook deze etappe voert ons door het laagland met
ten' Zuiden van de weg de bergen, die, nu de
avond op komst is, in een wazige }?lauw-grijze
sluier zijn gehuld. Hier en daar voert de weg zo
dicht onder de kust, dat we op slechts enkele
tientallen meters van de zee rijden. Het is stil.
De bewoners hebben zich in hun kampong-huisjes teruggetrokken. Een enkele komt nieuwsgierig op het geluid van de naderende trucks af en
steekt dan als groet zijn duim omhoog. Dan komen we plotseling voor een brede kali. De brug,
die uit niet minder dan drie secties bestaat, is
opgeblazen. Wat eens de trots van Hollandse
ingenieurs is geweest, ligt nu als een verwrongen verroeste massa in de modder. De benden
dachten hierdoor onze opmars tegen te houden en
het had inderdaad een ernstige hinderpaal kunnen zijn, maar zij hebben bulten de waard gerekend, ditmaal in de vorm van de droge tijd..
De brede bedding, die onder andere omstandigheden een wild-stromende watermassa bevat, is
nu, op een klein stroompje in het midden na, uitgedroogd. We rijden er eenvoudig doorheen, de
jeep tot aan het "Bakje" in het water. We zitten nog net droog? Sergt. Jansen op zijn Harley
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DAMB, kleine. slanke verS(b., ongthuwd (geen
type). onbem., hoogst" zacht karakter.
wenst keooi.sm. m. lic:h. en gtestelijk:
gezoad Heer, slanke. vriendelijke nrsch.,
leeftijd H-50 j., geen kmd«en. eveneenJ
hoogst. karakter vereist. goede positie

DOEL:

make-up

v;:~.~=~-

OGlgang door ware en eerlijke vrlendacbap, .
welke wellicht lat•r tot huwehik. leidt

Kleine entziickende Frau", wat hebben we lang
~ewacht op jou. Ja, kleln en slank moest je :z:ijQ.
Dat je nog ongehuwd bent bovendien kan _ons niet
anders dan verheugen. Van je partner wil je zoiets niet eens verlangen; dat is kies. Hij behoeft
zelfs geen kunstliefhebber te zijn, want alle "makeup" is je vreemd. Je bent onbemidd~ld, z:~. vertrouw je ons toe, kleine vrouw. Dat is eerbJk en
oprecht, maar dat je het levenslot w!l~ delen v3;11
een man, die alleen een goede positie wepst 1s
ontroerend. Hierover behoeft geen misverstand te
bestaan. We hebben altijd zo'n positie gewenst.
We zijn ook slank, net als jij, maar iets forser;
dat zal toch niet onoverkomeUjk zijn, hopen we.
En vriendelijk zijn we, op het minzame af. Met
die geestelijke gezondheid, daar sukkele~ we, eerlljk gezegd, een beetje mee. Laat dat 1e niet ~fschrilcken. Met jouw hulp moet dat snel bereilcbaar zijn.

•

De knappe joogens van d, Long Row School te Belpu
(bij Derby) :ullm geen pnjzen meer krijgm. De ouden ta
dt: ltrart.4 zijn bt:t erover ttns . dat pr~:cn m!ndtcw:,cd19beid,complenn
teweegb«ngcn
bij de n!tt•<O· appe
lerrlinl)tn.

(,.News Cluoalde").

Eindelijk, eindelijk! Van Long Row b~int. de
victorie. Het begin van alle mind~rv.:aard1gh~1dscomplexen zit in de prijzen. Doch met m de ~n1zen
welke knappe leerlingen ontvangen, maar m de
prijzen, welke arme huismoeders va~~aag de dag
moeten betalen voor het noodzakeh1k levensonderhoud.

•

ie rt'T

In MIiaan sprong zakkenroller Paulo Gaudenil van
met ••• pas gerolde portefeuille. ~ltttlr. de. lnl boe, •
~
• 9 af de eigenaar va.o de po.rtdtutl c ten a t•~
1: d,, portereuille: een foto. van Paulo"s vrouw. ~el
ond,r!d,rih: .,Voor de g«'fme , i,1inn(~.T,::• d:_ w~!!~o),

!:,:a:n

Foei, Paulo, ge hebt daarmede de ber~~pseer der
zakkenrollers te grabbel gegooid. Mogelii\~ het
een teleurstelling voor je, een andere "se at aan
te treffen' dan je verv,:achtte, maar dat mag geen
op ander ter~
d ZIJ··n een collega, die kennelijk
re
,.. te geven·
reinenzijn
sporen verdiende, een pak si aa,.
Of heb je daarmede afscheid genomen. van het
nobel ambacht"? Nog een kleine vraag, Paulo,
~ het tenminste niet onbescheide~ i~; Wat heb

,~~~ : m<v<~w ~~·•• po"'~~U,

geho~ffll

heeft het iets moeilijker, maar hij laat Zich niet
kennen en komt er ondanks zijn klets-natte
broek grandioos doorheen. Het is ?en. mach~g
gezicht deze colonne dit stukje terrem-nt te zien
aken want daar komt· het tenslotte op neer.
:iet één blijft· er steken, allen bereiken zij veilig
de overkant. Als dat gebeurd is, zijn er geen
verdere obstakels op onze weg en kunnen we
met ons sneltrein-vaartje doorrijden naar TegaL
Dromerig dobberende vissersprauwen op het water" het silhouet van een badende vrouw s_teekt
scherp af tegen de ondergaande zon. Vredig en
natuurlijk schijnt dit volk zich gereed te maken
voor de nacht die komen gaat, maar verder weg
in de bergen zitten de heethoofden, ~e benden.
die belust zijn op strijd en roof en tedere keer
weer opnieuw trachten de rust te verstor~
Daarom rijden wij nu zwaar bewapend door d1t
land, dat zo ogenschijnlijk vrede ademt, daa~m
is het werk van de mannen van de A..A..T. met
zonder gevaar. Zij rijden door, omdat zij zich er
van bewust zijn, hiermede een belangtjjk werk te
verrichten.
Morgen vertrekken zij uit Tegal met bruggen,
richting Semarang. Geen rust, altijd ~ast, want
hun kameraden wachten.

*
WAARDERING

T

oen in de bevrijdingsdagen het Nederlandse volk de ille.g aliteit uit
haar schuilhoeken te voor~hijn zag komen en het voor enige tijd het
·'
podium door de illegaliteit bezet zag, richtte men de toneellichten in
al haar scherpte op hen. Er bleef toen weinig over wat de bewondering, laat
staan de waardering, waard was. Men had gedacht wat anders te zien, dan
een groep voor het merendeel doodgewone mensen.
Als je de groep in zijn geheel bekeek, bleek de gewone man te domineren. Een
enkele geleerde, een enkele jurist, een énkele kunstenaar, een enkele voor.aanstaande bur.ger, misschien velen in hun soort, maar de kleur aan het ge.heel werd gegeven door die doodgewone man.
En wanneer je ze individueel ging bekijken, merkte je zo te zien, heel wat
avonturiers op, om nog maar niet te spreken over de collaborateurs en zwart.handelaren, die zich uitgaven voor volbloed illegaal.
·
Neen, het waren niet alleen de NSB-ers en hun soort, die bang waren voor
dat podium vol mensen. Ook goede vaderlanders, degelijke, verstandige men-sen, waren bang voor de uitslag van dit experiment. De laatsten dachten: .,Wat
zal hiervan terecht Jcomen? Zullen we dit in de hand kunnen houden?"
Ze wisten wel, dat- de illegaliteit niet veroordéeld mocht worden om diegenen,
die zich voor ille.g aal uitgaven en het nooit geweest waren en eerder in
plaats van te arresteren, zelf gearresteerd dienden te worden, maar, zo vree.gen zij zich af, zullen deze mensen juist niet de overhand krijgen? Zal ·de
Illegaliteit over de kracht beschikken, deze ballast kwijt te raken? Maar eens
afkijken, hoe dit zich ontwikkelt.
Al spoedig beklommen andere organisaties- het podium. Militair Gezag, het
Beheers-Instituut. de H .A .R.K., N.V.H. Het was een ander stuk, dat opge.voerd werd, maar het feit. dat de spelers ook niet zelden oud-illegale werkers
waren, maakten het publiek huiverig.
Ze hadden allen goedP doelstellingen, maar die spelers ......... !
Tegelijkertijd meldde zich ook onze Stichting 1940-1945.
Die had te worstelen met velerlei vooroordelen. Wat waren er niet legio ge.ruchten in omloop, kwade .geruchten! Er is gewerkt, ingespannen gewerkt en
de organisatie kwam over het gehele land tot stand.
De Stichtinq ging zich openbaren naar buiten. En het is hard meeçievallen.
Het bleek, dat er een goede orqanisatie ooqebouwd was, waaruit allerlei mensen. die er niet in hoorden. zich teruçitrokken, omdat er bij de Stichting niets
te halen, maar alleen te brenoen en te geven was.
Wanneer het doel van de Stichtinq geweest zou zijn, de naam "Illegaliteit"
te rehribiliteren. dan geloof ik, dat haar doel voor een groot gedeelte bereikt
was. Ons volk heeft respect voor wat tot stand is qebracht. Je merkt het op
straat en fn de trein en op visite, men heeft niet alleen waarderin.g voor het
doel. maar ook voor de organisatie.
Het Hoofdbestuur zag zich in den beginne voor enorme moeilijkheden oe-plaatst. maar het is er in çieslaaad. deze te overwinnen. Er wordt een deqelijk
en verantwoord fïnrinciee] beleid qevoerd en over dit beleid werd contrêle ge.vraagd van het Riik.
Niemand is ::ilmachtiq in deze Stichtin(i! . .Er zijn doeltreffende maatregelen genomen om frcmde tegen te qaan. en dit niet alleen bij de afdracht van de
ontv~mgen m>]den. maar ook bij ht>t uitqeven daarvan. En qelukkiq is de
fraude uitoebleven.
Men heeft qezien , dat er hard qewt>rkt is. En wr1t wel het belanariikste i.s,
het aeld komt terecht bij of is beschikhaar voor diegen4?'n, voor wie het be.stemd is. Het onkostE>npercentaae is nnmerkeliik laaa oebleven.
Het Nt>derland<-e vnlk waardeert rHt. Dat bleek ook bii de hehandelino van
het Wetsontwern Buitenqewoon Riiksot>nc:ioen, voor de nagelaten betrt>kkin.gen van de oPvalien verzetsslachtofft>rs. Er was waardering voor onze Stich-tinq bij de Volksverteqenwoordiqinq.
Ja. de voormaliae i11eçialiteit kan trots ziin op haar Stichting en dankbaar ...... , '
want de waarderinq van ons volk zal <le nezinnen van onze gevallen vrien.dPn ten qoede komen en dat is de hoofdzaak.
Waarom dit alles geschreven?
Niet opdat we nu eens een oqenblik verheerlijkt zijn met onszelf, maar opdat
wij "moed" houden. ot"ldat we doorçiaan mi:>t ons werk. opdat wp niet rusten.
voordat wij one: ideaal . in dP oorloq qesti,ld, hebben verwezenliikt.
)\ lli>i>n met eerliike ze-Jfcritiek en oroot enthousiasme zullen we sla oen .
En als Wt> nu eens moe zijn van dit werk t>n er teoenop zien om weer op pad
te oaan. laat het reeds bereikte rPc:ultaat nm dan kracht oeven door te cti.'lA.n .
Om: volk oi>voelt meer en mei>r ?:Îin ereschuld. en rle cnltPctPo' van dit iaa·r 1--e"
wiizen, dat het bereid is. ondank<: het niinende oeldaebrPk bii velen, een offer
te brenaen . J-J"t waardeert ons dn.<>l en ons werk.
A;:in ons dit levendiq te houden. Hierover de volgende keer meer.

SCHADUWEN OVER HET DORP.

Wapenvelde: half. acht in de avond.
In de werkplaats van Hans is de arbeid nog niet geëindigd. Er
is veel te herstellen, nu de boeren haast geen nieuwe machines
of gereedschappen kunnen machtig worden. En dan is er nog de
taak, die het vaderland oplegt!
Die vergt de meeste tijd; weken achtereen soms ook al hun vrije
tijd en een stuk van de ·nacht. Die vraagt hun volle denkkracht,
~un vernuft; om met de simpelste middelen iets te construeren,
dat alleen op een moderne fabriek geleverd kan worden.
Met een buitengewone toewijding, met een volhárding, die tijd
noch vermoeienis acht, geven ze zich aan deze opdracht.
Wekenlang z\jn ze nu bezig geweest met het statief, waarop de
mitrailleur kan worden gemonteerd, draaibaar in alle richtingen. De hele inrichting kan worden opgesteld in een luxe auto.
De schutter bestrijkt er een schootsveld mee van een halve cirkel. Hij kan vuren onder de opgezette voorruit door en zijwaarts
door de neergelaten portierramen.
Morgen moet de constructie dienst doen - morgen, bij de grote
aanval op de "andwacht te Eikenlo ..... .
De jongens kijken alles nog eens grondig na; het moet feilloos
functionneren !
In de keuken van 't Bosberg zit Joop, de onderduiker-kleermaker
nog ijverig te prikken.
't Is ongewoon stil in huis; allen zijn er uit, behalve Riek, die
boter karnt in de waska~r.
De klink van de achterdeur rinkelt en over de deel hoort Joop
voetstappen.
'n Paar kerels verschijnen in de deuropening: ,,Handen omhoog!"
Joop kijkt even verwonderd en begint dan te lachen. De binnenkomers hebben gewone kleren aan; één in overall. 't Zijn
zeker jongens van Zwarte Kees, die een grap willen hebben. Ze
houden hun pistolen op hem gericht.
't Volgend ogenblik weet Joop, dat het geen grap is. Eén der
kerels geeft hem een slag in zijn gezicht, dat hij sterretjes ziet.
Nog eens: ,,Handen omhoog!!"
"We zullen jou dat lachen wêl afleren! Dat mag je doen, als je
in de cel zit!"
Ze duwen hem in een hoek.
Direct· vliegen er een paar op de schoorsteen af. Onder in de
wijde schoorsteen bevindt zich een bergruimte. Daarin tasten ze
rond. Er liggen pakjes sigaretten en pudding. Wat ze er zoeken,
vinden ze blijkbaar niet. Ze: zijn merkbaar teleurgesteld.
_Een paar anderen zijn de slaapkamer van de boer binnengesto. ven en trekken de laden van het kabinet open. Dezelfde teleurstelling.
Joop weet nu meteen, dat er verraad in 't spel is. Meer nog: de
verrader is iemand, die hier heel goed van alles op de hoogte is!
Eén van de ondergrondse groep! Een paar dagen geleden hebben
in de schoorsteen en in het kabinet nog blanco-persoonsbewijzen,
foto's en wapens gelegen. Al die dingen waren juist in veiligheid gebracht.
Riek is ondertussen binnengekomen; bleek, maar beheerst.
Ze wordt ter verantwoording geroepen.
.,Waar is je vader?"
,,Dat weet ik neet. Vader is weg; 'k wet neet woarhen."
.,Wijs ons onmiddellijk de gereedschappen, waar je vader persoonsbewijzen mee vervalst!"
,,Vader?? Ho zol vader toch zoiets können! Persoonsbewieze vervalsen! Vader is ne gewonen boer en dut niks anders as. zien gewone wa;rk."
"Meisje, meisje, probeer nou niet ons te bedriegen! Dan loopt
. het niet best met je af!"
,,Ik zeg ow de woarheid, anders niks!"
Ook Riek moet in een hoek gaan staan.
Ze doorzoeken alle vertrekken. Riek staat intussen. met bonzend
hart te verzinnen, wat ze zeggen zal, als ze de tas met verval-

ftAPrlPwerk-Pr.c:hiiPPn komst

StïchtinQ 1940-#45 .in Zuid-Holland
Op Zaterdaa 11 October a.s .. n.m. half drie, komen alle medewerkers der
Stichtin9 uit het district Zuid-Ho1land-Noord biieen in het qebonw r}p Stads.Doelen, V erwersdijk te Delft.
Programma:
Sprekers:
Frits de Zwerver (Ds. F. Slomo):
De heer K. L. de Vries, Adi. Directeur van het Hoofdbureau der Stichting.
Declamatie-: De heer A. Hofman, uit Alohen aan de Rijn. Vertoning van de
Utrecht~e KP"film. Voorts muziek en zang.
Na af1oop, pl.m. 6 uur, wordt de bezoekers een kop koffie aangeboden in de
fover van de Stads-Doelen.
Alle oud-illegale werkers, ook zij . di~ noq qeen medewerkèrs van de Stichting
werden, zijn op deze bijeenkomst van harte welkom.

In de werkplaats van Hans. De mitrailleur op standaard, die gekaapt
werd uit een Engels vliegtuig en hièr op een statief gemonteerd werd.

De KP van
Zwarte Kees

IGS DE WEG
door G. H. Ligterink

i:;~ngsapparaten zullen vinden. Die staat in de kamer op een
kast, zo maar voor 't grijpen ..... .
Maar de sufferds vinden de tas niet. Wel een dienstverrekijker
van een andere duikeling.
,,Hoe komt dat ding hier?"
"Wet ik 't? Dat dink lig hier al ne hele poze," antwoordt Riek
uit de heek.
Ze vragen niet verder. In een lade vinden ze een "ultra".
"Zo, zo, dus zeker ook nog een radiotoestel in huis! Natuurlijk
dat hoort er zo bij!"
'
Riek heeft haar bescheid klaar. ,,Dat dink is blieven liggen, do
wi'j de radio in'eleverd hebt."
Ze staken de huiszoeking. Alles is behoorlijk overhoop gehaald.
Riek mag uit de hoek.
De S.D.-agent ziet haar scherp aan en vraagt: Waar is Willy?"
,,Wat weet ik Yan Willy? Den ken ik jo helemoal neet."
"En waar zit die ondergedoken Panzergrenadier? Of ken je die
soms ook niet?"
"Panzergrenadier? Doar he'k nooit van eheurd. I'j könt mi'j nog
völle meer vroagen. Ik wet doar allemoale niks van."
"Meisje, ik waarschuw je nog eens. Houd je niet zo onnozel en
spreek de waarheid!"
"Bo, dat do'k jo!" antwoordt Riek, nu door alles heen. ,,Ik wet
van dee kearls niks van!"
Joop staat nog steeds in de hoek. Hij moet zich omkeren.
,,Hoelang ben jij ondergedoken?"

,,'t Volgend ogtnblik
weel Joop, dat het geen
grap is."

"Ik ben niet ondergedoken. Ik ben kleermaker en ga hier de
boeren langs om te werken."
Ja juist! Je dacht zeker, dat we die smoesjes van jou geloofden!
Maak je · gereed; je gaat mee!"
·,
Joop trekt gelaten een jas aan en gaat op z'n klompen mee naar
de auto, die achter het huis staat.
De S.D. verdwijnt weer in huis. Ze hebben zich van hun naziplicht gek~eten; hun persoonlijk belang vraagt ook zijn rechten. Het normale, slot bedrijf.
De sigaretten en de acht pakjes pudding uit de schoorsteen worden meegenomen. Uit de "wieme" halen ze een flink stuk spek
naar beneden.
Marie, een zusteF van Riek, komt binnen. Riek weet haar nog
te beduiden, dat ze niets loslaten moet.
·
"Ha, nog zo'n knappe meid! Jij wilt ons zeker nog wel eens wat
vertellen ? "
Ze doen haar verschillende vragen, maar Marie zegt, dat ze tn
betrekking is en niet weet van wat hier in huis gebeurt.
Het verhoor levert niets op.
Nu willen ze karnemelk zó uit de karn.
,,Nee, dat kan neet," zegt Riek, ,,dat is nog gin karnemelk!"
,,Dan zoete melk. Vlug wat, we moeten opschieten!"
Joop ziet de kerels met een pakje uit de achterdeur komen. Hij
schrikt: hebben ze misschien zijn papieren gevonden? Daar zit
een vals persoonsbewijs en allerlei bezwarende dingen voor hem
bij.
De vijf S.D.-agenten nemen plaats in de wagen en ze rijden weg
in de richting van ...... de werkplaats van Hans.
Joop hoopt en bidt, dat ze verdwenen zullen zijn. Anders ...... d~
wapens en de ammunitie ...... verschrikkelijk!
Tot zijn grote ontsteltenis merkt Joop alras, dat het ook .voor
Hans en zijn broer en Harm reeds beslist is. Bij de loods staat
een tweede auto!
Alles verraden!
Hans en Harm slepen elk een mitrajlleur uit de werkplaats naar

de auto. Even komt de gedachte boven: ik ga dus niet alleen
met de schobbejakken mee! 't Volgend ogenblik bedenkt hij,
welk een ernstige slag dit alles betekent voor het verzet. Hoe
vreselijk zullen Kees, Oom Gert en Dick dit vinden! Als ze \"anavond terugkomen, is de wapensmidse uitgeplunderd en zijn ze
van drie moedige strijdmakkers beroofd ...... Hijzelf? Joop maakt
zich geen illusies. De verrader zal geweten hebben welke rol hij
zelf gespeeld heeft in het illegale werk. Iàet lot van Hans en de
beide andere vrienden zal ook zijn lot zijn.
Welk lot? Op het in bezit hebben van wapens hebben de Duit•
3ers de doodstraf gezet. En dan, wie aangetroffen wordt in 't
bezit van twee zware machinegeweren!
Joop dwingt zijn gedachten naar het ogenblik terug. Niet over
morgen piekeren. Joop herinnert zich, wat Oom Jan wel eens
zei: ,,De mood nooit opgevven, al heb z'ow ok te grazen. I'j
kriegt altied 'n kans, al is 't ok een kleintjen!"
Wat is hij eigenlijk nog dicht bij de vrijheid!" Ze ligt geen half
uur achter hem. Dat is- voorbij. Maar ze ligt ook dicht om hem
heen: achter gindse wal met hakhout ...... ze · lokt dringend:
Joop, toe dan jong! Dit is je kans, je laatste misschien!
Hij zit alleen in de auto. Ze kijken allemaal naar de vette buit.
Wat hebben ze hun slinger, die ellendelingen. De mitrailleurs in
de kattebak. Ook de kist met ammunitie wordt uit de loods gesleept ..... .
Joop houdt zijn ogen op de naaste bewaker gericht en tast meteen naar de wand van de wagen. Het portier staat open. Zijn
beenspieren spannen zich reeds voor de afzet ...... ! De Moffenknecht draait z'n kop om en kijkt naar de gevangene in de auto
...... Joop's spieren ontspannen zich weer. Dit is zijn kans niet
gweest. Hij trekt zijn sokken wat op ..... .
Een jonge kerel uit de buurt komt uit nieuwsgierigheid kijken.
Een paar S.D.-ers stappen op hem toe en nemen hem gevangen.
Hij stottert dat hij er niks mee te maken heeft. 't Baat hem niet;
hij gaat mee.
Hijgend komt een jongere broer van Hans aangelopen. Met grote
verbaasde ogen ziet hij, wat er hier gebeurt ..... .
,,Je persoonsbewijs? Vlug wat!"
De jongen wringt het papier uit zijn zak.
,,Wat moet je hier eigenlijk?" snauwt de agent geprikkeld.
Klets! Hij kan in elk geval een klap in zijn gezicht krijgen en
mag blij wezen, dat hlj daarmee vrij is.
Een paar van de bende hebben bij het onderzoek van de loods de
mand ontdekt met Riek's uitzet.
Hans bMft van woede, als hij ziet hoe het gespuis er zich meester
van maakt en alles naar de wagen sjouwt; ook de rollen linnen,
die zijn verloofde al een paar jaar bewaard heeft...... 't Was
alles voor hun huwelijk, dat heel spoedig zou worden gesloten,
als de dag van de vrijheid zou zijn aangebroken ..... .
Hans verbijt zijn woede, ook als de vlegels hen voor zwarthandelaren schelden en venijnig bespotten.
"Niet gedacht hè, dat je zo onverwacht van je hele inventaris nf
zou komen, wel? Nou komt alles terecht waar het hoort: jullie
in de cel, je gehamsterde spulletjes ergens waar ze prachtig
dienst kunnen doen en de wapens - daar zullen we je lamlendige bondgenoten mee onthalen, als ze 't nog eens in d'r kop
krijgen over 't water te komen! Maar dat zullen jullie niet meer
beleven, daar kun je wel gerust op zijn!" Een vloek ten besluite.
De vier gevangenen komen bij elkaar in de personenauto.
Stil zitten ze een poos bijeen, ieder vervuld van zijn eigen stom
verdriet om de verloren vrijheid.
Met een schrijnend gevoel in hun binnenste om het kostbare
wapenbezit, met moeite en doodsgevaar vermeesterd in illegale
veldtochten, bruikbaar gemaakt ~door ingespannen denken en
hard werken, dagen lang, - en nu onverhoeds verloren aan
de gehate vijand!
Dat is d~ nu over hen gekomen - als een bliksem, zo plotseling heeft het hen getroffen. Ze hadden het soms gehoord, of er• van gelezen, als ergens in het land een verzetsgroep werd overmeesterd door verraad en geweld. Maar de mogelijkheid, dat er
voor hen ook zo'n onheilsdag zou komen, heeft geen van allen
bewust aanvaard.
Nu is het zover. Het is alles zo doodgewoon; 't is een Hollandse
chevrolet en de kerels daar vóór hen, hebben Hollandse kleding,
en dit is nóg liun Wapenvelde met zijn kleine weiden en bosjes
elzen en berken, z'n sloten en akkers. Die hun daar voorbij fietst
en een beetje verwilderd naar de auto's en hun bezetting kijkt,
is de boer, waarvoor ze vorige week nog reparatie hebben verricht. Toen zei hij nog: ,,Jonges, wa'k ow roaden mag, nemt ow
toch 'n betjen in acht; i'j könt nooit wetten. 't Is bliksiekaters
geveurlijk wark. Loat hier gin verkeerd volk in de loze."
Dat zei Tone toen nog.
Ze zitten met z'n vieren bijeen; vrienden in de nood. Dat \"erzacht en sterkt. Want telkens verschrikt hen de ontdekking,
dat al dat geworte beheerst wordt door het vreemde, het vijandige. Die kerels zijn géén Hollandel"S,
n gezichten, hun woorden en gebaren, hun daden het meest - ze zijn verraderlijk,
weerzinwekkend, vijandig.
Ze leveren hen straks over aan de Duitsers; die zullen hen "Terroristen" noemen, hen slaan en martelen 'misschien ..••••

De hoeve ,,'t Bosberg", een knooppunt van het verzet.

Fluisterend overleggen ze nog enkele dingen met mekaar.
Mogelijk zijn er meer het slachtoffer van dit verraad geworden.
W~ er ook gepakt mochten worden, Kees en Dick krijgen ie
vast niet in handen. Daar zijn ze allemaal vast van overtuigd.
Laten we bij 't verhoor dus maar zeggen, dat we alles onder
pressie en bedreiging van die twee hebben gedaan. Zij ondervinden er geen nadeel van en voor hen kon het misschien nog als
verzachtende omstandigheid worden aangemerkt.
De avond valt. Ze weten niet waarheen ze gebracht worden.
De chauffeur moet telkens .even stoppen en wachten op de tweede
wagen, die een defect schijnt te hebben.
(Wordt vervolgd).
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Dat is geen gemakkelijk ding. Er is wijs beleid en moed voor nodig.
Wijs beleid om niet ontijdig te fuseren en moed om het op het
juiste tijdstip inderdaad te doen.
En nu staat er een fusie tussen "De Zwerver" en "De Vrije Stem"
op stapel. Ik wil daarop niet vooruitlopen. De practijk zal moeten
leren of de tijd er rijp voor was, of er wijs beleid Ül het besluit ver...
scholen lag.
Het vertrouwen, dat de fusie thans te rechter tijd nagestreefd wordt,
is er natuurlijk aan beide zijden.
Dat bewees het besluit van het bestuur der LO~LKP~Stichting. Dat
bewees ook het besluit van de interprovinciale raad der GOIWN.
waar de plannen met algemene stemmen werden goedgekeurd. Dat
besluit heeft ons veel genoegen gedaan. Er was een groei naar
elkaar toe, en aan beide zijden was er reeds lang de behoefte om "bo...
ven " en "beneden" de Moerdijk in één blad te verenigen. Er is een
gelijkgestemdheid, die tot samenvoeging dringt.
Het heeft ons niet weinig verbaasd, dat de heer Scheps de laatste
weken, maar met name in het nummer van 27 September van "De
Vrije Stem-Op Korte Golf", openlijk revolutie predikte tegen het
besluit van het bestuur der GOIWN, terwijl dat bestuur toch ook
in het blad de beslissende stem heeft.
We veronderstelden reeds, dat de heer Scheps, die ook aanwezig
was bij de stemming over de plannen in de GOIWN, toch achteraf
niet van harte in zou kunnen stemmen met de doelstelling van het
nieuwe blad.
Dat is altijd mogelijk, maar de opstand, die de heer Scheps tegen
de besluiten van de hoogste instantie, inluidde in zijn laatste hoofdartikel, was niet op democratische leest geschoeid. We hadden iets
. anders van hem verwacht.
Intussen vreesden we, dat deze ontwikkeling een ernstige belemmering zou worden voor de fusie. Het blad "De Vrije Stem-Op
Korte Golf", was de laatste maanden door de heer Scheps zeer dui ...
delijk van koers veranderd, en dat was verontrustend, wijl niet :tfgestemd op de heersende stemming in de GOIWN en op de lezers
van het blad, die voor 80% beneden de rivieren wonen, en in de
heer Scheps zeker hun representant zien. De laatste ontsporing van
de heer Scheps echter deed ons een blijvende verwijdering vrezen.
Hij stelde niet de bestuursbesluiten aan de orde, noch de doelstelling van de beoogde fusie, maar hij bracht eigen plannen ter tafe],
een fusie van BOIW en GOIWN, een fusie van bladen ook, die
niet beoogd noch besproken was. En hij nam daarin stelling tegen,..
over de voorzitter der GOIWN, waarbij hij deze isoleerde van het
bestuursbesluit en het voorstelde alsof er van een per nlijk standpunt van Dr. Voorhoeve tegenover een persoonlijk standpunt van
de heer Scheps sprake was.
Deze voorstelling van zaken was onjuist, Zij vertroebelde de fusie ...
plannen, zij wekte verwachtingen bij "Ons Baken", die niet op de
realiteit steunden, zij betekende insurbordinatie tegen het bestuurs...
besluit en zij was onbillijk tegenover Dr. Voorhoeve.
In het laatste nummer van het blad is tegen deze gang van zaken
krachtdadig stelling .genomen en daarmee is "De Vrije Stem-Op
Korte Golf" op het oude pad teruçigekeerd.
De heer Sche.ps zal daartegen wellicht ernstige bezwaren hebben,
maar we vertrouwen, dat hij zal inzien, dat er op zijn weg gevaarlijke spanningen zouden zijn ontstaan tussen redactie en lezers, tussen
redactie en GOIWN, spanningen, die thans door disciplinair ingrijpen verhinderd zijn tot een accuut gevaar te worden.
Er is een principieel meningsverschil tussen de heer Scheps en
,,Ons Baken" met de BOIW enerzijds en de GOIWN en de LO...
LKP-Stichting met hun bladen anderzijds.
Dat moet men onder ogen durven zien. De handelwijze van de
heer Scheps vertroebelde die · situatie. Dat moet recht gezet worden
en is intussen rechtgezet.
De lucht is thans weer opgeklaard. leder kieze voor die groepering,
waarmede hij zich verwant voelt in zijn plannen .
Wij zullen het recht van die keuze evenzeer verdedigen, als wlJ
onjuiste standpunten zuJlen blijven bestrijden.
H. v. R.
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PROF." DR. TITUS BRANDSMA

D

e naam van Prof. Dr. Titus Brandsma heef.t
voor de verzetsmensen geen vreemde klank.
hoewel de meesten weinig meer van hem zullen weten, dan dat hij in een concentratiekamp stierf
en In de Schevenlngse gevangenis een teer en vroom
lied schreef, dat ons bewaard bleef en in de bezettingstijd o.a. in de bundel "Frontsector" in tienduizenden exemplaren verspreid werd.
De heer H. W. F. Aukes schreef thans een uitvoerige bll:>grafie over Titus Brandsrna, welke door het
Spectrum werd uitgegeven.
.
Met bewondering hebben wij dit werk gelezen. Be..
wondering, niet alleen voor de figuur van Titus
Brandsma, maar ook voor het gedegen werk, dat de
auteur ons hier biedt. Hij noemt het zelf een beknopte biografie met een voorlopig karakter. Dat is
wel zeer bescheiden. Alleen de bijna 250 verwijzingen naar door hem geraadpleegde geschriften, spreken al duidelijke taal. Doch daarnaast heeft de schrijver een respectabel aantal personen, die op een of
andere wijze met Titus in aanraking waren, gevraagd
naar hun bevindingen, zodat hij ons uiteindelijk een
beeld kon geven, dat zeer volledig is. En dat moet
een niet eenvoudige taak geweest zijn ten opzichte
van een figuur, met een zo veelzijdige belangstelling
als Titus Brandsma. Wie dit boek leest, ziet uiteindelijk de figuur van de kleine Fries in zijn Carmelieter pij. voor zich leven; hij hoort de stem van
deze "sjouwer en draver voor God .. ; die milde, argeloze natuur, die zich nergens te hoog voor acht, naar
Christus voorbeeld bewogen met elke hulpbehoevende,
die zijn weg kruisl
Titus was een Fries in hart en nieren, doch geen
Fries, zoals de massa zich die graag denkt: stroef en
afwijzend, doch blij en open. Het was in het hart
van Friesland, in Oegeklooster, dat Anno Sjoerd
Brandsma op 23 Pebruari 1881 geboren werd. Zijn
hart hing aan dit land. hetgeen blijken moge uit hetgeen hij eens schreef: .,Wy Friezen hálde fen üs groun
en,,feo üs folk. Wy binne bliid. det wy Frlezeo binne.
Die liefde voor Friesland, het waren geen ijdele
woorden. want in de Friese beweging speelt Titus een
grote rol. Bij de oprichting in 191 J van de Rooms
f1rysk Boua wordt hij voor lange jaren de eerste
secretaris. En hij doet het met hetzelfde vuur, dat .il
zijn acties kenmerkt. Op de eerstë jaarvergadering
zingt men een lied "Fryslän", op eenvoudige, door
hemzelf gedichte tekst:
Fryslän,
Hwer as
Hwer 'k
Fen gjin

hwer myn Mem my widze,
bem ik boarte had,
myn earste wirden ütre,
·
lánsdou hàJdt ik sa!. ..... " •)

Maar hij is de man van de grote lijn. De universitaire
leerstoel in het Fries iS Jarenlang het doel van vele
reizen eJ] conferenties. De wetswijziging ten behoeve
van het Friese onderwijs is allereerst Titus' werk.
Doch in zijn edelmoedige bescheidenheid maakt hij
g~n. reclame voor de eigen zaak. zodat uiteindeiijk
wem,gen weten van zijn activiteit daarvoor.
Op elfjarige leeftijd trekt Titus naar het Brabantse
Megen, waar hij onder Fransiscaanse leiding de z,:,s- •
jarige studie der humaniora voltooit. Als zeventienjarige doet hij op 17 September 1898 zijn intrede in
de Box.meerse Carmel, het klooster van een religieuze
gemeenschap, die haar oorsprong terugvoert tot de
kluizenaars van de berg Carmel. mannen, die daar
de geest gecontinueerd hadden van de profeet Elia.s,
die zij hun vader noemden. Na een tweejarig noviciaat vangt hij zijn philosophiestudie aan, doch reeds
in het eerste jaar van deze studie treft een maagkwaal. die hem in later jaren steeds blijft vervolgen, ,
voor het eerst in volle kracht zijn werkzaam leven.
Hij wordt terstond van het vasten en alle oefeningen
ontslagen, doch gebruikt de uren van gedwongen rust
voor een bewerking uit het Frans van een Bloemlez:ing uit de 'Yerken der H. Teresia. zijn grote Ordeheilige, een studie. waarmee hij practisch verder zijn
hele leven bezig blijft en waaraan hij nog in de
Scheveningse- ge-vangenis arbeidt. Dan volgt een vierjarige theologische studie in Zenderen en Oss. onderbroken door de beslissende opgang naar Gods alta'lr
in de Bossche Sint Jan, welke in 1905 plaats vindt.
Als hij zijn theologische studiën voltooid heeft, verwacht ieder zijn benoeming in het leraarschap, doch
deze blijft uit wegens zijn afwijkende meningen in
wijsgerige kwesties. Als Dr. Hube-rtus Driessen, procurator van de ganse Carmclorde het klooster bezoekt en bemerkt. dat men Titus sacrista van het
klooster gemaakt heeft, beslist hij echter, dat Titus
naar Rome moet om daar philosophie te studeren.
Daar wordt hem op 25 October 1909 de doctorsbul
uitgereikt.
.
Ondanh zijn zwakke gezondheid heeft Titus dan
reeds tal van publicaties in tijdschriften verzorgd,
waarbij hij van een çirote sochle activiteit blijk geeft.
Als leraar nu keert Titus naar het Osse klooster terug. Steeds verder verdiept hij zich in de Carmelhistorle. waaraan hij tal van publicaties ontleent,
waarbij vooral de vertaling van de werken van de
grote Carmclit~s. Teresia van Avila. de lie-fde van
Zijn hart heeft. Dan komt ook zijn activiteit in de
Friese beweging. Titus' activiteit kent geen qre-nzen:
hij wordt redacteur van het tweemaal wekelijks ver-

Tekening van Titus Brandsma, vervaardigd in het
concentratiekamp te Amersfoort door John Dons, die
kort nadien gefusilleerd werd. De tekening werd uit
het kamp gesmokkeld door de heer J. A. C. Bleeker
te Aerdenhout.
schijnende blad "De Stad Oss", zet de stichting van
een openbare leeszaal in Oss door. De prior moet .hem.
om zijn tere gezondheid lange tijd het vroege koorgebed van vijf uur verbieden, maar bemerkt dan tot
zijn schrik, dat er tot diep in de nacht in Titus' cel
gewerkt wordt.
Hij wordt de ziel van de missie•beweging in het Zuiden, verdeelt zijn krachten tussen de wordende H.BS
te Oss en het Oldenzaals Lyceum.
Op de 27ste Juni 1923 komt op de Osse Carmel "het
bericht binnen van Dr. Brandsma's benoeming tot gewoon hoogleraar in de geschiedenis der Wijsbegeehe
en de mystiek aan de Hogeschool te Nijmegen.
Titus Brandsma sluit zich niet op in een professoraat.
Hij is we-1 een wijsgeer, doch één met een Apostelziel. Overal waar hij kan - en ook wel waar het
eigenlijk niet kan - neemt hij zijn deel - en meer
dan dat - aan organisatie en reglementering. En
daarnaast vindt hij tijd voor ieder, die in moeilijkheden en druk ve-rkeert. Enkele woorden van hem
voortgekomen uit- een warm-voelend hart, vagen bij
velen, om voor henzelf onnaspeurlijke redenen, alle
moeilijkheden weg.
De 19e Januari van het oorlogsjaar 1942 brengt
Titus' arrestatie door de Duitse Sicherheitspoli.zei.
Aanleiding daartoe is zijn bemoeienis met de Katholieke pers. In twee punten van het allereerste belang:
het onderv.1js aan de middelbare scholen en de katholieke pers, culmineert in 1941 Prof. Brandsma's
activiteit. Hij is dan de naaste en eerste medewerker
van de Aartsbisschop van Utrecht. Hij is n.l. voorzitter van de Bond van besturen van R.K. scholen
voor voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs en
adviseur van de Kath. Journalistenvereniging.
Op Oudejaarsavond van 1941 schrijft Titus Brandsma, in opdracht van de hoogste bestuurder der Nederlandse Kerkprovincie, zijn richtlijnen voor de katholieke journalisten ,.Een kostbaar en eerbiedwekkend document, dit stuk, waarin de Carmeliet de
last van de journalisten overneemt en zich plaatst
tussen zijn broeders en de vervolger."
Zijn woord: ........ het kan niet anders, de grens is
hier bereikt", het hoort voor altijd thuis in het hart
van Christen-Nederland.
In de volgende dagen heeft Prof. Brandsma besprekingen met de verschillende Bisschoppen, Dagbladdirecteuren en journalisten. Die actie wordt afgebroken door zijn arrestatie.
De bewaard gebleven stukken, welke op Prof. Brandsma ·s verhoren betrekking hebben, tonen aan, hoe
moedig hij tegenover de Duitsers de gehoorzaamheid
aan Zijn Meester beleed. Wat hij deed, was een
protest tegen beginselen, met die van de Kerk in
strijd.
Is dat dezelfde Prof. Brandsma, die zich nooit in heftige polemieken wikkelde? Die zo graag bije-eobracht
en overal de synthese zocht en met grote voorkeur
de middenposities .zocht? Ja, volkomen dezelfde. Wilnt
ondanks dat was bij nooit de man, die eigen mening
verdoezelde of prij.;gaf. doch hij wist anderer stanclpunt te waarderen en zocht altijd naar de punten,

waarop men kon overeen.stemmen. Doch waar die
punten ontbreken, 'waar zijn geloof hem een bepaalde weg voorschrijft, daar is hij onvermurwbaar,
ook al blijft hij de dingen zonder enige felheid zeggen
en zoekt hij zijn positie zo gunstig mogelijk te belichten.
HIJ werpt zich niet onder het zwaard van de beul, al
zal hij het, als God het over hem beschikt, niet onLwijken.
Tot 12 Maart blijft Titus in het Oranjehotel. Het is
in de barre winter van 1942, wanneer de verwarming.sbuizen nauwelijks enige warmte geven In zijn cel.
Doch klagen doet hij niet. Laat het kil en koud zijn
om hem heen, Jezus' nabijheid ma,akt hem alles goed.
De schaarse documenten uit Titus Scheveningse dagen geven ons een kijk, recht in zijn hart. Het is het
hart van een monnik, teruggekeerd tot de rust van
voorlopig ononderbroken eenzaamheid, na twintig en
meer jaren van rusteloze arbeid en actie, van reizen
zonder eind, van bijna chaotisch-verscheiden bedrij•
vigbeid.
De rust van de cel wordt hem echter niet lang gegund. Eer we twee maanden verder zijn telt het kamp
Amersfoort hem onder de gevangenen. Daar houdt
hij het vol tot de eerste lentedag, dan verhuist hij
naar de Sanitätsbarak.
Er wordt honger geleden in Amersfoort, maar Titus
klaagt niet. De kleine gestalte moge uitgeteerd zijn.
achter de dikke brilleglazen blijven de ogen levend
van geest. Op Goede Vrijdag houdt hij er, steunend
met de elleboog op een der bedden, een van <14t
schoonste colleges uit zijn bijna twintigjarig professoraat. Het is een college over de Nederlandse lijdersmysliek - diepe gedachte, zowel om de dag als
om de plaats!
Bij zijn lezing staat Pater Titus boven op een kist,
die tot spreekgestoelte dient, tussen twee rijen bedden in. Rond de tafel voor hem zitten de genodigden
uit andere barakken en opgepakt op de bedden aan
alle kanten de eigen inwoners van de barak, in het
geheel een auditorium van zeker meer dan honderd
man. Achter de beschotten wordt door anderen meegeluisterd. De wonderlijkste vergadering, ooit gehouden! Professoren. vooraanstaande geestelijken en leken, juristen en journalisten, de bloem van een volk,
allen in hun oude soldatenpakjes. allen met lijdende en
vermagerde gezichten. Velen getuigden, dat deze
Ie.zing verreweg de mooiste was, welke zij tijdens
hun gevangenschap hoorden.
Van 28 April tot 16 Mei vertoeft Titus opnieuw in
Scheveningen. wachtend op doorzending naar Duitsland; een kleine oase, vóór de gloeiende hitte van de
woestijn hem zal verzengen. Dan komt in Kleef, op
doorreis, nog de aDerzoetste verkwikking, de Hetlige
Mis en de Communie in de gevangeniskapel. Om#
streeks 13 Juni wordt bij naar Dachau getransporteerd.
Onder zijn reisgenoten Is Ds. Kaptein uit Gron!ngen,
zijn grote vriend. Beiden zijn aan de laatste etappe
van de aardse reis gekomen.
Meer dan wie ook wordt de kleine Pater, die lichamelijk aan het eind van zijn krachten is, in Dachau
mishandeld. De hel van Dachau is in deze maanden op
z'n ergst. Met Ds. Kaptein, met Ds. Knoop uit Rotterdam, met de Rotterdamse aalmoezenier rector Kuyper, met de Geref. predikant Dr. Sietsma en anderen,
heeft Titus warme contacten. Zij weten zich een in
de zekerheid der eeuwige dingen.
Op Sint-Aonadag van 1942 kan het moe-gestreden
lichaam van Titus Brandsma de strijd niet langer
volhouden: zijn krachten zijn verteerd.
De weg van het lijden, de weg naar het ~ijk van
Christus, iS ten einde.

-----,,,.--

AD.

* ) Priesland, waar mijn moeder mij wiegde. waar ik
als kind heb gespeeld en waar ik mijn eerste woorden sprak - van géén land houd ik zol
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0, Jez11s. als i/c U aanschouw.
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Dan leeft weer, dat ik van U hou,
En dat ook Uw hart mij bemint,
Nog wel als Uw bij:onären Vriend.
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AI vraagt mij dat meer lijdensmoed,
Och, alle lijden is mij goed.
Omdat ik daardoor U gelijk.
En dit de weg is naar U,t, Rijk.
0G
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Tk ben gelukkig in mijr1 leed,
Omdat ik het geen leed meer weet.
Maar 't aller11ift1erkorer1st lof,
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Het kil en koud zijn om mij heen,
En laat geen mensen bij mij toe;
't Alleen zijn word ik hier niet moe.
:
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':;,"!; :;;,!:::;'~~aiff. mij,
Blijf bij mij. bij mij. Jezus zoet.
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Uw bijzijn maakt mij alles goed.
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JN MEMORJAM

DE BOER
Meindert Egbert
Ve1dman
Geboren 11 December 1901.
Overleden 22 Febr. 19i5 te
Bergeo~Belsen.
Wij willen Holland houden,
Ons Holland fier maar klein,
Wij blijven 't hou en trouwe,
Wat ooi_t zijn lot moog zijn.
't Was op 'n zomerse Zondagmiddag,
dat een klein groepje verzetsmensen,
staande rondom het orgel in de voorkamer van V eldman 's boerderij te
Hekkum, Gem. Adorp, dit lied zong.
Ik hoor het Meindert nog zingen, vol
enthousiasme, .,Wij blijven 't hou
en trouwe". Zo was Meindert Veldman; niet op zij gaan.
"Hoe ook de vijand woedt, wij staan
hem, voet voor voet."
Onze eerste kennismaking op het illegale terrein, is uitgegroeid tot grote
vriendschap, zoals Ik ze voordien
niet kende.
God heeft, door het breken van zijn
levenssnaar, een dissonant in mijn
hart doen klinken, die grote weedom

wi:kt.

Vijf jaren hebben wij geleefd in een land, verdrinkende in helse
wreedheden, vrijgegeven aan de dood. De boer net zo goed als de
burger.
Ze hebben ook hem niet gespaard; denken wij slechts aan zijn geplunderde stallen. Velen werden beroofd van huis, land en vee.
Boerenhuizen, vele zijn weggeschoten ot tot puin gegooid. Vele
beesten verkoolden in de vlammen, of werden vaneen gereten door
bommen en granaten. Ze hebben de boer zijn velden vertrapt, kapot
gereden, of volgezaaid met die gluiperige uiteenrijtende dood · van
de landmijn.
Het heeft ook hem bloed en tranen gekost, als onze pijnigers kwamen, zijn zonen wegvoerden. soms sterven deden, als straf voor vrij~
willige hulp aan allen, die der Nazi's haters waren.
Want geholpen, dat hebben zij, de boer en zijn gezin!
In het eerste oorlogsjaar, stonden de boerderijen reeds open voor
de stadsjeugd. die te kort kwam. En menig bleekneusje leefde daar
in een onvergetelijke tijd van enkele maanden volop genieten, ja
vond daar zclfs een tweede tehuis.
Toen de bezetters hun eerste greep naar onze mannen deden, heeft
.de boer onze jongens zijn handen vrijwillig toegestoken. Zo, door
zijn sterke gastvrijheid, werden velen gered van de ondergang in :lat
grote vijandige Duitsland.
De boer heeft zijn deur niet vol U1fheid in het slot gegooid, toen
de ten dode opgeschreven Joden geen uitweg wisten en tot hem
kwamen.
Waar werkte het verzet, toen op elke straathoek het verraad zich
vastzoog en ieder huis Gestapo of SD wachtte? Ruim was het
boerenland. Huis en erf vol om•indbare schuilplaatsen.
De Fransen, Belgen, Engelsen en Polen...... die, ontsnapt uit de
klauwen van hun niets ontziende vijand, vaak tot blinde wanhoop
opgejaagd, geen uitweg meer wisten, zij werden geleid, verzorgd,
verpleegd als het moest en soms zelfs wel met een hart vol ver,
bittering en droefheid begraven.
Wan neer stompende laarzen het boerenerf verteaden en zij in hun
schuilhoeken, bevend af wachtten, werkte hij door, de boer, kalm
en waardig; of stapte op de "lagers op m~nsen" toe, met rustige tred
en niet wijkende blik, al beefde en bonsde ook zijn hart.
Zijn vrouw en kinderen, wat waren zij dan sterk. Pal stonden zij
allen. Zelden verloor er één zijn aangeboren zelfbeheersing. En na
het moeilijk verhoor, het angstig wachten, de vervolgers zoekend
te weten vlak bij de plaats, eisten hun akkers en het roepende vee
hen weer op. Daar ploeterden zij zich het bonkende hart tot rust.
Ze hebben he~ niet kunnen dwingen. de wt>l'rlm:e at:htcrvolgden te
verraden, over te 9cven, die zij verborgen hielden.
Hoe ook heeft later die vloed van de door honger gedretJenen zijn
huis omzwermd: .,Boer, wil je me helpen?" ,, Vrouw, heb je nog
iets voor ons?"
In die helse tijd, toen de oorlog niet meer afliet dood en verderf te
zaaien en de burgers in stijgende bangheid wegvluchtten, het vrije
veld in, vonden zij zijn, woning open, uitnodigend, in kalmerende
gulheid en werd de schuilkelder gedeeld met velen.
Het is waar, er waren ook f¾nderen, met gesloten deuren en stugge
afweer. Afpersers, die slechts leefden voor één doel: ,.Overal winst
uit slaan".
Hun zij de erenaam "boer", een vervloeking! Zij hebben deze verstaan noch bc9repen en zt>kt>r ocen recht, die te dragen.
Maar spreek over cle boer, tot de geallieerde krijgslieden; die hun
gastvrijheid genoten en velen zullen zeggen: .,Zij hebben de toekomst gered/"

Het vaderland was in nood. De
stormbal hing uit, Meindert wist zijn
plaats in de reddingsboot. De branding ging hoog, het gevaar van om•
komen bij de reddingspoging was
groot. Hij aarzelde niet! Ook op 't
land had hij een taak.
De hand werd aan de ploeg geslagen, en de vruchten van ploeg en
zelfbinder, werden illegaal ter beschikking van ons volk gesteld.
Het ging hier niet met kleine hoeveelheden, maar met honderden mudden. Zijn huis werd gastvrij opengezet voor onderduikers en "Zware
Jongens".
Menig plan werd op de boerderij gesmeed, menige list bedacht en veel
afspraken gemaakt.
Hij vormde een groepje vrienden
om zich heen uit illegale werkers
en werd de steun, de spil. Waren
wij down, zijn moed, zijn stralend
optimisme, zijn houding bracht ons
weer op de Juiste plaats.
De boerderij, met Veldman en zijn
vrouw, was voor ons - zoals een
van de jongens het eens zei - ,.de
oase in de woestijn". De bron, waar
wij ons laafden, om met nieuwe
moed, de strijd met de vijand weer
aan te binden. Van het gewone
werk, de levensmiddelenverzorging,
het herbergen van verzetsmensen
enz. groeide Meindert uit tot provinciaal leider van het gewapend verzet. In de ene hand de sikkel in de
andere het geweer,
Ons blijft het weedom der herinneHelaas, te vroeg om tot volle ootring. De herinnering aan hem en aan
plooiing van zijn kracht te komen, is
hij gevallen.
zijn en onze gevallen vrienden:
Hijlke van der ·Heide, Wim Homoet
Gevallen door verradersband. Geen Henk Ridder, om een paar namen
vallen voor zijn beginsel. Gevallen
voor zijn Vorstin en land.
te noemen van zijn makkers, die vaak
Hij heeft zijn leven ingezet.
op Hekkum kwamen.
'
"Wij blijven 't hou en trouwe".
Piet (Hijlke) en Wim, marechaussee's
Op het Scholtenshuis was zijn houuit Bedum, ze verstonden hun plicht en
gingen heen, toen van hen gevraagd
ding fier, ondanks de zeer, zeer
zware verhoren. Toen heeft de Duitwerd, wat een goed vaderlander niet
se adelaar zich weer eens kunnen
kon doen. Twee van Neerlaods beste
zonen met staal in het bloed, die
vergapen aan een man met geloof,
fierheid en moed.
,,neen" durfden te zeggen als "ja" verWij zijn trots op Melndert Veldman
raad zou zijn. Ze zijn gevallen op het
en dankbaar tot zijn vrienden te
veld van eer. G~n krans dekte hun
baar, geen erekruis versierde hun
hebben mogen behoren.

H. D.

borst. Een hoger onderscheiding is hun
te l beurt gevallen. God heeft ze met
lauweren omkranst, omdat ze Christus'
kruis hadden omklemd,
vrienden,
Meindert en Wim, de
samen hebben ze gewerkt aan onze
bevrijding. Op één dag zijn ze in
de handen van de vijand gevallen,
van toen af alle leed en belediging
gedragen.
Van kamp tot kamp, van de ene
ellende naar de andere, zijn ze bij
elkaar gebleven, tot God hen op
dezelfde dag van hetzelfde kamp
uit naar Huis heeft gehaald.
Frontsoldaten van Jezus, met groot
verlof naar Huis.
FRANK.

H endrik W iggers
Geboren 29 December 1886.
Overleden 21 Februari 19-45.

In Hendrik Wiggers eren wij de boer.
Het Is echter niet mogelijk, om los van
elkaar te zien, de boer, zijn hoeve en
· zijn gezin. In de beslotenheid van de
zwijgende hoeve, heerste de rust van de
boer. En naast hem zijn vrouw, vol
warme toewijding voor haar gezin en
allen, die in · dat gezin werden opgPnomen. En dat waren velen, want in het
'gezin Wig gers bestond geen afwijzing
als zij kwamen, de opgejaagden.
Ook Zwarte Kees bad hier zljo "Plekje"
vrij Nederland. Hij bracht daar zijn
jongens en borg er zijn buit. Zwarte
Kees was hier thuis en als hij terugkwam met zijn jongens van een der
moeilijke tochten, stond Wiggers met
zijn vrouw voor hen klaar. Men vond er
elkaar na overvallen, beraamde daar
nieuwe plannen. En wanneer het nodig
was wapens op te bergen, of...... in te
schieten, het was oltijd goed.
In Februari '44 trokken de jongens er
op uit. Er kwam bonkaartennood voor
al die onderduikers in de Achterhoek.
De troep van Zwarte Kees zette er zich
voor in en kraakte het distributiekantoor te Borculo.
Met zes zakken vol bonnen trokken ze
weg, op de fiets. Het was nacht en
Aalten nog ver, maar in de beschutting van de landwegen kwamen ze op•
getogen met heel hun buit bij Wiggers.
En de boer deelde in hun vreugde. De
meest vermoeiden stuurde hij naar l;>ed
en dan nam hij zeJf hun post m. Want
ze waren er nog niet. Vele plaatsen
schreeuwden om bonnen voor hun onderduikers. Zo spoedig mogelijk moest
dus de buit gedistribueerd worden.
Wachten bracht slechts gevaar. Dus,
diezelfde nacht oog, alJes verdelen en
inpakken. Dat betekende, duizenden bonnen op tafel. In de kamer daarnaast
sliepen vier joden.
Dat was Wiggers, de boer van onbezet
gebied.
Tot ook hier de verrader kwam om deze
burcht af te breken.
20 April 1944, kwam de inval.
Alhoewel de goed verstopte wapens, de
revolvers, nog snel in de kachel gelegd,
niet gevonden werden, Wiggers was
verraden.
' Naar Vught...... Sachsenhausen......
via Auschwitz naar het concentratiekamp Grosz-Rosen. Van Grosz-Rosen 9
dagen in de trein, twee dagen nog te
voet door de sneeuw, met slechts twee
schamele sneedjes brood, naar een
nieuwe hel, concentratiekamp Dora.
Toen was het begin Februari 1945.
En dan komt God en schenkt Hendrik
Wiggers, het · feest van zijn bevrijding
21 Februari 1945.
Hendrik' Wiggers gaf alles voor hen,
die pal stonden voor recht en gerechtigheid. Zijn loon was, het gevaar te
delen, met hen, die erin verkeren moesten.
Hij schrok er niet voor terug, doch
aanvaardde het ln volle realiteit.

H. 0.
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·DAAGSE RUBRl'I( VAit DE· conTACTCOMISSIE
DER 8t COMP. GElAG$TROEPEN
(DUTR.DRENTE)
L
4;
Secr. ·J. WIELINGA, Taco Mesdagnr.

s; Gronln1en

G iro nr. 4n623

Te, herinnering aan de bonte avond van 17 Nov. 1915 plaatsen we biet
• et succ"lied vaa de avond: •."t Is •o heerlijk en :o Ilja·. Na elk
•. Joepbtidtebeida" dat dooc de. gehtlt zaal daverend wtrd mttgezongen.
.,,, bet direct mui.util. want niemand wilde iets missen en nttn was
benjeuwd wie er nu. we.ec eto "smeer uit de pao·· :.ou. krijgen. Het lted
was tevens het slot van de avond en bijna leder ging Joephe!die,fod
a aac zijn krib. Het sprtt;kt haut vanttlf, dat er laser nog vele vacîatict
op gemaakt zijn.
1
't Is :ro heerlijk eo :o l,jn. Joepheidie, Joephtida
Nederlands soldaat te :iin, joepheidiehe!da.
·., Wintus in een kamp kamperen
En dan van de kou kreptrtn.
Joepheidie. joepbe1da, Joephcidie, joephe!sua.
Joepbeidie, Joepheida. Jotpbeidlebelda.
't la zo heerlijk en zo
Eerste klas soldaat te
Met één streep voel je
Maar naar je luist'rtn
Jocpbud!e, fflZ,

2
lijn. joepbeidie, Jotpbeida
zijn, joepbeidieheida.
Je 'n Pltt,
dot.n zt oitt.

Htre vublljdde ons zeer door de
voorspoedige geboorte van ons doclittrtJt tn %.USJt
OKKINA JOHANNA WILHELMINA
P. Cnossen ( Dolf Bolsword)
E. Cnossen-Kltefsman
feilt Pieter Jobannts
Stoller Jan Cornelis
\Vinschoten. 30 Sept. 19i7.
Johan Modastraat 5.

!n

blijmoedige overgave ontsliep
heden
on:e
geliefde
Zoon
en
Broed«

GUSTAAF JULIUS te' GUSSINKLO
( .. Frederik" en "K•es")
oud 27 Jaar.
bad vrede met God gevonden
door Cbclstus.
W. t• Gussinklo
E. A. te Gussloklovao Houtt
W. A te Gusslnklo.

Geen geschil op
Zondag!

Hij

Voor dt Zondag gun aardappels schillen
Welkt huinmmw wu dàt nitt willen!
Breng Honig 's Macaroni dàn op Uw dis,
't Is nog het/ schaars,
maar fijn dat htt tr is.
T trWijl wij dagtUjks prohtrm
Stted1 maar nutr tt produ<trtn.

Aalten, 16 Sept. 19i7,

DIVERSEN
3

't

Is zo heerlijk en zo lijn, joepbeidie. Joephtida

Ocn ook korparaal tt Zijn, joepheidiehcida.
Want Ie bent als kocpacaal.
De loopje>ngeo van allemaal.
Joepheidle. en,.
i
't Is zo heerlî1k en :o fijn. Joepbeidie, joepbeida
Onderollicicr te :iJn. joephtuliebeida.
Je commandu:rt Jt bont en blauw.
Wijl de jong<ns denken. stik maar gauw.
Joephc.idi.e. eni.
Is zo beerliJk en
Mcnagcmu:st~r te
Loopt ieder op een
Zelf heb je oog ·n
Joepbeid!e, •nz.
't

*

s

:o hin, Joepheid,e. Joepbtidu
zijn, jocpbeldicheida.
droogje rond.
piraat in J• mond,

6
't Is zo heerlijk eo zo lijn. )Otphtidie, joephelda
Kok in htt keukentje te zijn. joepbe,dieheida.
Ja voor elk een portie niet gto<>t.
Zelf neem je maa,- een dubbele moot.
Joepbeidie, enz.
7
't Is zo heerlijk en zo l,jn, joepheidie, jotphe,da
Om ook eens fouti« te ziJn, joepbeldieheida.
Je trekt de beste spullen aa,
't Overschot m8g eto ander dan.
Joephtidie, enz.
8
't l• zo heerlijk en :o lijn, Joeph<id,e. Jo•pheida
Cadlbthttrdor te zijn, joepheidlthtida.
Je verkoopt ett• en drinkerij,
Vtrdienl et zelltf ook nog bij.
Joepbeidle, fflZ,

9
't Is ,o heerlijk en •o lijn. Joepheid,e. Joepbeide
Lilalu1tcnant te zijn, joepbeidiebeida.
Je deelt eeo leder 't werk. màac- uit
En zeU doe je nooit een fluit.
Joepbt1d1e, enz.

Biedt zich aan als Jachtopziener
of Nachtwaker R.K. Jongeman,
29 jaar, gehuwd, v.g.g.v. Liefst
Brabant of Limburg. Leveroy, 1
71 (post Heithijzen. L.).
Gevraagd op Sociale Instelling een
manlijke kracht, met administratieve ervaring en voortkomend uit
de illegaliteit, ter assistentie van de
Directeur. Salaris nader overeen
te komen. Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen over verrichte
werkzaamheden enz. binnen 14 dagen in te zenden onder no. 409.
bur. v. d. blad.
Grote bekende spaarinstelling, werkende onder Staatstoezicht, zoekt
ter uitbreiding BUITENDIENST.
beschaafde medewerkers (-sters) .
Levenspositie in 't vooruitzicht ge,
steld. Brieven onder no. 408 bur.
v. d. blad.

Voor elk transport
hoe vreemd of raar,

10
't 1s zo heerlijk en zo fijn. joepbetdie, Joepheida
Compagoleslr.aptein te Zijn. joephtidiebeida,
Je riJdt maar in ten auto rond,
W ont lopen d at is nier ge;:ond,
Joepbetdle, enz;.
Il
't Is zo heerlijk en :o fijn, Jotpb.cid,e. Joepbelda
Zo e<ns te zingen voor de gein, /otpheldlehcida.
1
Maa..li;t er niet teveel drukte van,
M•ar ...... wie de schoen past tr<kt à em en.
Jotphddie. enz.

Jl. LUIK staat altijd

*

Hagenaars I
Nogmaals die plaquettes. Een paar mensen hebben hun
exemplaar nog niet afgehaald. Schrijf mij even een
briefje en ik zal zorgen, dat ze bij U t h uis b ezorgd.
wordt. Dit is de laatste opr oep.
Rotterdam, West-Kruiskade 12,
t elefoon 30546.
P a.stoor " VICTOR",

Ik ken 2 idealistische jonge R.K. mensen, wier huwelijk nog niet door
G od gezegend werd met kinderen en die zo g raar 'n meisje van Z..3 jaar
zonder vader en moeder, als hun kind zouden aannemen. Wie heeft
hiervoor een adres f Schrijf dan· even aa n Pastoor Nic. Apeldoorn O.P.
,,P. Victor", West,Krulskade 12, Rotterdam.

rrJUISTEN

luik'stransportonderneming
Tel. 81994

De herdenking te Leeuwen-Beneden

9 uur: Ontvangst genodigden bij café J urriens.
10 uur: Prot. kerkdienst, voorganger KapiteinVeldpr. Ds. H. Franssen in de H armoniezaal.
10.30 uur: Plechtige H. Mis, opgedragen v oor de zielerust van de gesneuvelde Stoottroepers door
Majoor-Aalmoezenier L. A . M. Goossens.
14.00 uur: H erdenldngsplechtigh eid op h et kerkhof
(opstelling en vertrek café Jurriens).
15.30 uur: Defilé langs de gra ven.

Oud-illegaal werker, - ziek uit
Duits concentratiekamp teruggekeerd, moet nog voor lange tijd in
Sanatorium worden verpleegd, ..vraagt verzets-, bezettings- en
oorlogsfoto's van Nederland. Wie
wil, desnoods tegen geringe vergoeding, medewerken aan zijn
verzameling? Gaarne met of zon~
der negatieven. Onverschillig wel~
ke grootte of model. Brieven Bur.
"De Zwerver". onder no. 410

voor U klaar.

Zaandijk
Naar aanleiding van de mededeling, geplaatst in " De
Zwerver" van 20 September, deelt het "Comité Dodenherdenking" Stoottroepers voor de goede orde medti,
dat de Dodenherdenking op 12 October a .s. georgani.seerd wordt in samenwerking met - en onder goedkeuring van - de Stichting " Herdenkingsmonument Gesneuvelde Stoottroeper s".
Het v olledige programma luidt:

WIE GEEFT MIJ DE KANS?
Oud-ill.-werker,
L.O ., N.S.F .,
N.B.S., Prot. G., geh., zoekt een
hem passende betrekking als
verkoper of reiziger. Ruim 20 jaar
in Manufacturen- en Stoffeervak
werkzaam geweest als verkoper.
Liefst in drukke zaak, waar flink
aangepakt moet worden. Onverschillig waar. Prima referenties.
Brieven Bur. .,De Zwerver" onder no. 404.
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Het Hoofd van de Politieke Rechérche
Afdeling
te
füeda,
Nieuwe Ginnikenstraat 32, verzoekt degenen die inlichtingen
kunnen verschaffen omttent een
manspersoon
zich
noemende:
J. H. DE GROOT, ex-politiek
gevangene, wonende Nieuwe Ebbingestraat 6 A te Groningen,
zich in verbinding te stellen met
zijn bureau.
Bedoeld persoon bezocht ex-politieke gevangenen, onder voorwendsel, inlichtingen in te winnen aangaande zijn moeder en
i:uster, vermoedelijk overleden ia
Kamp Ravensbrück. Vermoed
wordt echter, dat het hem om
geldelijke hulp te doen is, terwijl
de naam van J. H. de Groot tijdens de bezetting als schuilnaam
werd gebezigd door de illegale
werker GERRIT BOEKHOVEN,
wonende aan het opgegeven adres
te Groningen.
S ignalement! Lengte: 1.65 M .,
donkerblond, laag ingeplant haar;
doet zich voor als lijdende aan
gevolgen van mishandelingen in
:oncentratiekamp.

DRUKKERIJ H. J. KOERSEN & ZN.

AMSTERDAM-C.
TELEFOON 32239

*

PERIOOIElEN EN
. HANOELSORUKWERI

WIE KAN INLICHTINGEN VERSCHAFFEN 7
865 Wie kan bijzonderheden mededelen over de
laatste levensdagen van Johannes Wilhelmus
Doppen. Geboren 24 Sep_tember 1884 te Lichtenvoorde. Van beroep brievenbesteller.
Werd in verband met het onderbrengen van
piloten en onderduikers op 20,April 1944 door
verraad van Willy Markus gearresteerd en
over.gebracht naar het gebouw van de SD te
Arnhem aan de Utrechtseweg 55. Vandaar
naar de bunker in Vught, vervolgens naar
Oraniënburg en daarna naar Buchenwalde.
Volgens een bericht van het Ned. Rode
Kruis zou hij aldaar tengevolge van bartzwakte zijn overleden.
866 Theodoor Johannes Soethof, geboren 11 December 1915 te Angerlo. Van beroep gemeente-ambtenaar. Wegens het verstrekken van
een zegeltje voor het persoonsbewijs gearresteerd op 3 April 19H.
Via de SD Arnhem overgebracht naar Amersfoort. Op 9 October
1944 getransporteerd naar Neuengamme. Hij zou daar in December 1944 nog gezien zijn. Op 15 Maart 1945 moet hij nog geweest
zijn te Meppen in een zlekenbarak.
867 Alexander Kruijer, geboren 10 Nov. 1911 te Arnhem, transport
Westerbo1·k-Birkenau O/S. Brief uit Birkenau einde Februari 1943
met adres Haus 1 A Arbeitslager Birkenau.
Door iemand gezien Januari 1945 te Auschwitz, doch nadien niets
meer vernomen.
Inlichtingen te zenden aan: B. v. Schaijk, Pa rkstraat 63. Arnhem.
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EMIGRATIE
r zijn verschillende algemene moeilijkheden, die
bij de uitvoering van de emigratie-mogelijkheden, van ongunstige invloed zijn.
De belangrijksten hiervan zijn: de precaire deviezenkwestie. het grote tekort aan scheepsruimte en een
nijpend gebrek aan woonruimte in de immigratielanden.
Er zijn overigens nog meerdere bezwaren. die een belemmerende factor vormen. Deze dragen echter een
ml?er persoonlijk karakter. De emigranten komen in
een land, waarvan ze de taal niet verstaan en de bedrijfsmethoden niet kennen. De zeden en gewoonten
zijn vreemd, de mentaliteit verschilt van de eigene en
in veel gevallen is de godsdienst - althans het godsdienstige leven - anders.
De emigrant doet goed zich zoveel mogelijk op deze
veranderingen voor te bereiden. Het kennisnemen
van de andere omstandigheden. waaronder men straks
gaat leven. en het bestuderen van de taal, die men
straks zal moeten spreken, kan in het bijzonder worden aanbevolen.
Wij zuUen thans, als slot van onze publicatie over
het onderwerp emigratie, aan verschillende afzonderlijke immigratielanden bijzondere aandacht schenken.

E

1. C ANADA.
In de rij der te bespreken immigratie-landen verdient
Canada zeker als eerste de aandacht.
Canada is een zeer ruim en rijk land en biedt als
zodanig op het ogenblik - en ook voor de toekomst
- de grootste en meest aantrekkelijke mogelijkheden.
De aantrekkel;jkheid van dit land. dat in oppervlakte
280 maal zo groot is als Nederland, blijkt o.m. uit
het volgende:
De afstand van Nederlabd is niet groot: het klimaat,
van sommige streken komt vrijwel overeen met ons
Hollands klimaat: de mentaliteit van de Canadezen
verschilt niet veel van de onze; de bevolking bestaat
merendeels uit Engelsen en Amerikanen: de industrie
ontwikkelt zich met grote sprongen; de Nederla"ndtrs
genieten een uitstekende reputatie; er bestaat een
goed georganiseerde hulp,- en voorlichtingsdienst voor
immigranten; er zijn grote bodemrijkdommen, terwijl
- en hiermee beëindigen we deze rij maar - de
bevolking uit slechts 12 millioen zielen bestaat.
Wat zou men eigenlijk nog meer mogen verlangen?
Enige maanden na de oorlog bestonden er nog moeilijkheden i.v.m. de financiële voorwaarden van toelating. (De Canadese regering stelde n.l. de els. dat
per familie $ 2.000 zou worden meegebracht). doch
ook deze bezwaren zijn op het ogenblik geheel overwonnen. Elk'l' l'!edulander kan thans n.l. zonder
nadere financiële voorwaarden worden toegelaten.
De voorwaarden zijn hierdoor zodanig verlicht. dat
men, wanneer men wil emigreren. zonder veel moeite
zijn verlangens kan verwezenlijken.
De Canadese regering laat op het ogenblik de volgende categorieën toe:
landbouwers. (boeren. kwekers, tuinders), die willen
gaan boeren en in Canada een familielid hebben. die
in staat is een farm te verschaffen en die hen wil
ontvangen;
landarbeiders, die bereid zijn minstens gedurende een
jaar in loondienst te treden op een farm, en
personen, die ervaren zijn in mijnarbeid en het houthakkersbedrijf en daarin werk kunnen verrichten.
Er kan momenteel op de Canadese boerderijen voor
goede krachten $ 50 tot $ 70 per maand, boven
de kost, (gehuwden $ 60 tot $ 100 per maand. plus
huisvesting) worden betaald en daarvan kan een
zuinige Hqllander wel iets overhouden.
Door stevig aan te pakken en spaarzaam te leven,
kan men zich in Canada een behoorlijk bestaan ver·
zekeren.
Canada is als immigratieland bij de Nederlandse emigranten .zeer in trek. De .gescliiedenis van de laatste
maanden van dit jaar bewijst dit ruimschoots.
Voor hen, die zich enigszins voor de emigratie interesseren, zullen namen als "The Waterman" en
,.Tabinta" dan ook geen onbekende klanken zijn.
Op 17 Juni jJ. vertrok "The Waterman" met 900
emigranten: enige weken geleden - n.l. 8 September
j.l. - volgde met 750 emigranten de "Tabinta",

• D eze publicatie is een 1Jer1Jo/g op een serie artikelen

Wanneer er meer schepen ter beschikking stonden,
dan zouden deze aantallen nog wel enige keren
verdubbeld kunnen worden. Duizenden gegadigden
wachten slechts op visa en passage.
Dat de Nederlandse Immigranten in Canada van
harte welkom zijn, wordt wel duidelijk bewezen door
de warme ontvangst, die de emigranten van "The
Waterman" en de "Tabinta" is ten deel gevallen.
"Een waardevolle aanwinst", juichten de Canadese
kranten en een immigratie-ambtenaar noemde de
Nederlanders: ..de beste groep emigranten, die ik
ooit van mijn leven zag."
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De vorige publicaties IJerschenen in de no's 3 1 en 37.

ZUlD-AFRIKA.

"Wij zijn van mening", aldus generaal Smuts, eerste
minister van de Unie van Zuid-Afrika. in de toespraak tot de Staten-Generaal in de Ridderzaal te
·s-Gravenhage op 11 October 1946. .,dat de blanke
bevolking en de basis van onze Europese beschaving
versterkt behoren te worden. Zuid-Afrika is een
bloeiend land. doch het heeft onvoldoende geoefende
blanke mannelijke krachten. De ontwikkeling en uit•
breiding op allerlei - in het bijzonder industrieel gebied is reusachtig.
De regering wenst immigratie, vooral van WestEuropa uil H et is onze hoop en het is ons verlangen,
dat gij door samenwerking tussen overheid en betrokken lichamen, er in zult slagen in onze behoeften
te voorzien zonder U zelf daardoor te benadelen. Dit
zal niet alleen Zuid-Afrika sterker maken. maar ook
de banden met de moederlanden in het Noorden.
Ons toekomstig lot, als tak van de Europese beschaving, is ten nauwste aan het lot van Europa
vcrbon.den. Voor ons daar in het verre Zuiden blijft
Europa het hechte bolwerk van onze toekomst en
beschaving."
Er bestaat thans een "Zuid-Afrikaans Immigranten
Keurings Comité", gevestigd Raamweg 8. Den Haag.
waarin deskundigen uit verschillende regeringsdepartementen te Pretoria zijn opgenomen.
Het werk van deze commissie is beperkt als gevolg
van het feit. dat de Nederlandse regering een regeling heeft getroffen om het vertrek van werkkrachten
te controleren. Zuid-Afrika is n.l. zeer speciaal geïnteresseerd in technici en vakarbeiders, juist die
categorieën, welke naar het oordeel van onze regering in ons land moeilijk kunnen worden gemist.
Niettemin werkt de Nederlandse Regering mede aan
de emigratie van een bepaald aantal personen.
De kansen in de land- en tuinbouw zijn beperkt.
Zuid-Afrika is geen uitgesproken agrarisch land.
Emigratie van landarbeiders is dus slechts bij hoge
uitzondering mogelijk.
Een belangrijke handicap vormt het ç,ebrek aan voldoende scheepsruimte.
In taalkundig en geestelijk opzicht is het ZuidAfrikaanse volk zeer nauw aan ons verwant, al zijn
er in de loop der eeuwen ook verschillen aan de dag
getreden.
Dit land is voor Nederlanders bijzonder aantrekkelijk.
Het is het aangewezen emigratiegebied voor vele Nederlanders, die voor zichzelf een ruimer arbeidsveld
willen veroveren, of voor hun kinderen een betere toekomst wensen, dan in Nederland mogelijk schijnt.
Voor uitvoerige en betrouwbare geqevens wende
men zich tot de Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging. Keizersgracht 141. Amsterdam (C).

3. FRANKRIJK.
Het komt ons voor, dat de vestigingsmogelijkheden,
die Frankrijk biedt. nog lang niet voldoende zijn onderzocht en dat een nauwkeurig onderzoek hiernaar
zeer urgent is.
Ook dit land biedt - evenals Canada - grote mogelijkheden.
Frankrijk - het meest nabij gelegen land voor Nederlandse emigranten raakt steeds meer ontvolkt.
Reeds lang voor de oorlog was het Pranse volk een
s tervend volk. In tegenstelling bijv. met de toestand
In Nederland, beschikt Frankrijk bij benadering niet
meer over voldoende krachten om het platteland te
bevolken etl te bebouwen, waardoor veel en goed
bruikbaar land onbebouwd blijft.

ln Frankrijk waren dan ook voor de oorlog reeds
vele grote boerenbedrijven van Nederlandse imm:i.granten, die uHstekende resultaten hebben bereikt en
zich ruimschoots een bestaan hebben verworven.
Dit Is de oorzaak, dat Frankrijk zijn grenzen voor
Hollandse boeren gaarne openstelt. Na de bevrijding
was dit het eerste land dat tot openstelling van zijn
gr('nT •n 0•· rgi.n9
Er zijn tot nu toe een honderdtal Nederlandse families
en een groot aantal Jonge mensen naar Frankrijk vertrokken. Dit vindt zijn oorzaak in tweeërlei omstandigheid. Eerstens gaan de boeren. die naar Frankrijk
emigreren niet in loondienst, doch moeten direct een
eigen bedrijf stichten. hetgeen tweedens verschillende
bezwaren in verband met deviezen en materiaal met
zich meebrengt. Het deviezenvraagstuk vormt n.l.
ook bij de emigratie naar dit land een grote belemmering.
Boeren. die zich in Frankrijk willen vestigen, kunnen
hun kapitaal niet meenemen. Er werd echter in 1946
met de Regering een regeling overeengekomen. waar·
bij het emigranten is t9l!gestaan hun Inventaris (met
inbegrip van het vee) mede te nemen. Het vlot
echter met de uitvoering van deze regeling niet zo
bijster, aangezien men bij sommige officiële instanties
hierin kapitaalsverlies ziet, waardoor de emigratie
naar Frankrijk momenteel helaas stop staat. Er valt
pas een bevredigende oplossing te vinden, wanneer
tussen de Franse en Nrderlandse Regeringen een
regeling tot stand komt. waarbij het de landverhuizer
mogelijk wordt gemaakt een crediet in Frankrijk op
te nemen, tegenover het bezit, dat hij hier heeft
achtergelaten. Hiervoor zijn onderhandelingen gaande
en het vermoeden is gewettigd, dat de verschillende
moeilijkheden binnen niet al te lange tijd, zullen zijn
overwonnen.
Wanneer dit is bereikt. kan emigratie naar Frankrijk
o.i. sterk worden aanbevolen, en dan biedt dit land
- zoals gezegd - vele en goede mogelijkheden.
0

4.

DE V ERENIGDE STATEN.

"Wat eenmaal een land was, waar de immigranten
bij scheepsladingen aan wal konden worden gezet, is
thans als een ommuurde vesting met nauwe poorten",
schrijft Mr. Dr. van den Helm over Amerika in zijn
boekje: .,Landverhuizing". Men zou het meer populair
kunnen zeggen, met de woorden: .. Zo gemakkelij~
het vroeger ging. zo moeilijk gaat het tegenwoordig·•.
Inderdaad, op de Verenigde Staten moeten· zij, die
ons land willén verlaten. zeker niet in de eerste plaats
hun hoop vestigen.
De Amerikaanse vakbonden - men weet welk een
macht· dl'ze bonden in Am('rika hebi>en .- verzetten
zich. uit vrees voor een druk op het loonpeil, met
hand en tand tegen het toelaten van belangrijke
groepen emigranten.
Wie enigermate bekend is met de algemene welvaart
en het hoge levenspeil van de Amerikanen, zal zich
over deze vrees niet verwonderen.
Overigens is de emigratie naar Amerika, . juist door
deze omstandigheden en door de geweldige econo•
mische mogelijkheden, die het land biedt. buitengewoon aantrekkelijk en zij. die er de mogelijkheden
voor hebben, doen goed zich er de inspanningen, die
toelating vereisen, voor te getroosten.
Op het ogenblik worden Jaarlijks 3150 Nederlanders
toegelaten, van een totaal quotum van 150.000. Dit
gaat echter langs enige omwegen. Men dient, om
toegelaten te worden. over een zgn. onderhoudsgarantie ( .. Affidavit of Support") te beschikken.
Deze garantie . wordt aanwezig geacht, indien men
kan aantonen, minstens gedurende één Jaar voor zijn
gezin te kunnen zorgen of wanneer men in Amerika
over relaties beschikt, die bereid zijn qedurende een
bepaald aantal jaren, tegen armlastigheid borg te
zijn.
Andere z0rgen blijven er dan practisch niet over.
Indien men op deze wijze slaagt, wordt men uiteraard
na aankomst onmiddellijk door vrienden of kennissen
opgevangen.
.. FRITS".
(Wordt vervolgd) ,

•

ZUIVERING EN BERECHTING
II
e klacht, dat de berechting veel te langzaam gaat, acht ik juist. Het kan veel
sneller. Om de zaken vlugger af te doen
is in November 1945 de z.g. voorwaardelijke buitenvervolgingstelling ingevoerd, doch deze afdoening binnenskamers staat ver beneden een
berechting ·in het openbaar. Zij was. slechts In
beperkte mate nodig geweest, wanneer er meer
zaken door de tribunalen en hoven waren berecht. Zonder tw.ijfel was dat mogelijk geweest,
maar er schijnt een zeker wantrouwen te bestaan
tegen de tribunalen. M.i. is dat niet gegrond.
Prof. Van Oven heeft in het Juristenblad een
waarderend oordeel uitgesproken over het werk
van de tribunalen, naar aanleiding van de gepubliceerde rechtspraak. Naar mijn mening oordelen de tribunalen zorgvuldig en goed gemotiveerd. Een enquête door het Juristenblad naar
de ervaringen met de lekenrechtspraak in de
tribunalen, viel in het algemeen ten gunste van
deze leken uit. De moeilijkheden in aanmerking
genomen, hebben z.ij niet slecht gewerkt.
Een algemeen oordeel over de Bijzondere Gerechtshoven heb ik nog nergens gelezen. Deze
rechtspraak lijkt zeer op de gewone en wordt In
meerderheid door rechters met ervaring uitgeoefend. De voornaamste bijzonderheid is de doodstraf, doch dit onderwerp is te omvangrijk om
in dit korte bestek te beha,ndelen. Het werk
van de Officier-Fiscaal - de buitenvervolgingstelling - onttrekt zich voor een groot gedeelte
aan onze beoordeling, omdat het niet in het openbaar geschiedt. Dit komt mij zo'n groot nadeel
voor, dat het door grote plichtsbetrachting niet
is goed te maken.
Hoever staat het nu met de berechting? Ik kan
U enkele cijfers meedelen.
Op 1 .Juli 1947 hadden de Bijzondere Gerechtshoven in totaal 7229 sententies gewezen, de
tribunalen 34355 uitspraken. Op 1 Augustus 1947
waren in Nederland in totaal nog 14854 personen
als politieke gevangenen gedetineerd.
Volgens de Minister van Justitie zou het werk
der Tribunalen tegen 1 Januari 1948 moeten
worden beëindigd. Wie moet het werk, dat nog
niet klaar is, afmaken ?
Er heeft mij een gerucht bereikt, dát de Kantonrechters het zouden moeten afmaken. Of deze,
die over het algemeen ook zeer druk bezet zijn,
tijd zouden hebben, moet m.i. worden betwijfeld,
Het Tribunaal Groningen, zou, doorwerkende als
tot dusver, waarschijnlijk ongeveer 1 Mei 1948
gereed zijn. De Bijzondere Gerechtshoven berecliten in het vervolg met drie in plaats van
met vijf raadsheren. Zodoende kan men meer kamers makèn.
Wil men aldus versnelling der berechting bereiken, dan is het de vraag of er daarvoor advocaten-fiscaal en deskundig. griffie- en parketpersoneel voldoende is. Het een hangt met het andere
samen. Maar hoe het ook zij, het einde komt toch
in het zicht.
Een definitief oordeel over de Zuivering en de
berechting is nu nog niet mogelijk. Pas later, als
er voldoende afstand is, zal men kunnen zeggen
of dit nu een zwarte bladzijde zal blijven vormen
in onze geschie9enis of dat het uiteindelijk nog
is meegevallen.
Maar toch kan men nu al wel zeggen, dat wij
ook uit deze ramp, zoals trouwens uit alle rampen, hebben geleerd en nog veel kunnen leren.
Er z.ijn enkele dingen, waarmede wij ons voordeel
kunnen doen, hoewel ze onze teleurstelling
uiteraard nooit weg kunnen nemen.
In de eerste plaats is uit de duizenden dossiers
waardevol materiaal te halen voor de vergroting van onze kennis omtrent de roerselen der
menselijke ziel. Er hebben zich toch in de bezettingstijd dingen voorgedaan, waarvan we ons
de mogelijkheid vroeger zelfs niet hebben kunnen voorsteJJen. Vandaar dan ook, dat b.v. ons
Wetboek van Strafrecht in verschillende opzichten onvolledig was en te Londen moest worden
· aangevuld.
Door de kennisneming van die dossiers kunnen
we nu reeds komen tot de indeling van de politieke delinquenten in verschillende groepen, zoals
b.v. de avonturiers en onverschilligen (veel S.S.ers), de eerzuchtigen en teleurtestelden, z.ij die
zuiver op winstbejag uit waren, degenen bij wie
de economische omstandigheden de drijfveer
vormden. Vooral de laatste groep is zeer omvangrijk.
Wij wisten reeds, dat de economische ontreddering een sterke voedingsbodem van het nationaalsocialisme was. Maar nu leveren vele dossiers
daarvoor het onomstci.telijke bewijs. En daardoor
weten we meer dan ooit, dat we moeten trachten die voedingsbodem weg te nemen om elke
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toekomstige nationaal-socialistische, fascistische
of. andere reactionnaire stroming de wind uit de

zeilen te nemen. Niet in het minst daardoor is
de roep om sociale zekerheid in kracht toegenomen en het beste bewijs daarvoor vindt men fn
het Atlantic Charter, dat in 1941 door Roosevelt
en Churchill werd opgesteld.
In de tweede plaats kunnen we in verschillende
kampen proeven nemen om te komen tot een zozeer noodzakeliJK modern gevangenisstelsel, zoals dat in het buitenland reeds bestaat. Dit gebeurt reeds o.a. met enige jeugdkampen, o.a. te
Marum.
Ten derde hebben we ervaring opgedaan met de
inschalceling van leken bij de berechting, t.w. de
leden der Tribunaalkamers. Ik merkte reeds op,
dat de resultaten over het algemeen bevredigend
zijn. Deze ervaring is belangrijk, omdat er een
stroming is om meer en meer leken bij de Rechtspraak te betrekken. Zo besprak de Ned. Juristenvereniging de mogelijkheid om de rechtspraak
in economische zaken geheel of gedeeltelijk door
bedrijfsgenoten te doen uitoefenen. De tegenstand is nog zeer groot maar de idee zal blijven
bestaan en wellicht geleidelijk meer aanhangers
verwerven. Er gaan voorts stemmen op om bij
het nieuwe ontslagrecht, dat men zich voorstelt,
de rechtspraak in geschillen in arbeidskamers
door leken-bedrijfsgenoten te doen uitoefenen.
En bij de bespreking van al deze plannen zal men
steeds weer teruggrijpen op de bij de Tribunalen
opgedane ervaring. En ten slotte kunnen we leren, dat de jeugd in deze verwarde tijden speciaal de aandacht vraagt.
Verkeerde opvoeding, verkeerde leiding kan ook
bij jongelui waar ongetwijfeld "pit" in zit, tot
grote ontsporing leiden. Alles zal in het werk
moeten worden gesteld om dergelijke ontspoorden zo mogelijk nog op goede wegen te brengen
en tevens zal alles moeten worden gedaan om
herhaling zoveel mogelijk te voorkomen.
Velen, niet in het minst uit de kringen der illegalen, z.ijn teleurgesteld en men hoort wel eens de
uiting, dat men nimmer weer goed en bloed
veil zal hebben, mochten zich dergelijke omstandigheden onverhoopt nog eens weer voordoen.
Waarom het leven te wagen als collaboratie e.d.
.zoveel voordeliger blijkt?· Anderen willen uit
teleurstelling maar het liefst Europa de rug toedraaien.
Hoe begrijpelijk deze teleurstelling ook is, toch
geloof ik niet, dat het zo'n :vaart zal lopen.
Het bloed kruipt waar het met gaan kan. En zo
zal er ongetwijfeld bij een eventuele herhaling,
- laten we hopen, dat die nimmer komt, weer een illegaliteit zijn en tallozen zullen daarin hun plichten doen, zoals hun hart, hun eer en
geweten het hun zal ingeven.
.
.
.
En er zullen ook weer anderen zijn, die zich zullen misdragen.
Wat het wezen is van een volk, van vaderlandsliefde is niet gemakkelijk te zeggen. Maar tot
verbazing van velen, hebben wij in deze oorlog
gezien, dat iets wat men niet meer ~wezig
achtte, plotseling onverwoestbaar sterk m allerlei vormen kan opleven! Zo was het toen, zo
zal het later zijn, alle teleurstellingen van nu
ten spijt.
Ons land heeft in deze moeilijke tijden alle krachten bitter nodig. En het moest eigenlijk zo zij~:
dat wij ove:r onze teleurstellingen heen weer blJ
elkaar zouden k1,m nen komen om weer te worden tot dat onverbreekbare hechte geheel, dat
wij in de bezetting waren. Want eigenlijk zijn
onze problemen niet zo veel minder groot.
Dan pas zouden wij de woorden van de Koningin, uitgesproken in Haar radiorede van 28
Juni 1945 met alle kracht kunnen trachten te
verwezenlijken:
,.Wij willen trachten voortrekkers en baanbrekers te zijn voor de nieuwe tijd, die voor ons
ligt."

NATIONALE

PLICHT (

n de toelichting op de oorlogsbegroting wordt
gezegd, dat zelfstandige landsverdediging onmogelijk is. ')
Van die gedachte gaat de regering uit. Wij behoeven slechts korte tijd een bruggehoofd te vormen en
dan komen er (waarschijnlijk) wel machtige bondgenoten om ons te helpen. Vandaar dat de vitale punten door luchtlandingstroepen verdedigd moeten worden.

I

Is dit standpunt du regering juist?
Hoeveel juiste dingen er ook op zichzelf in die toelichting staan, als geheel is zij onaanvaardbaar. Dat
strategisch met de meest voor de hand liggende mo•
gelijkheid sterk wordt rekesting gehouden is goed,
maar men moet .geen dingen zeggen, die défaitistiscb
zijn. Bovendien, als men met de meesf voor de hand
liggende strategische situatie rekening houdt. dan moet
men niet spreken over "voldoende beperkte" omvang
der strijdkrachten; maar "zo sterk mogelijk'". daarbij
rekening houdend met ons gering economisch vermogen, dat ons niet toelaat militair boven onze stand
te leven.

De toekomstige strategische situatie
Deze meent men plaatselijk bepaald te hebben door
te zeggen: Oost Europa. Dit is echter niet geht"!el
juist. Alles wijst er op, dat we ook moeten spreken
van Midden-Azië. Tweemaal in de geschiedenis is van
het Westen uit opgerukt en zowel Hitler als Napoleon zijn omgekomen, vooral door de koude en de
lange afstanden te land. Bovendien ligt het centrum
van Rusland stiet eens meer in Moskou, maar achter
de Oeral. Dat de Amerikanen een gemeenschappelijke Turks-Griekse generale staf willen, . is vooral
voor flankdekking op de linkervleugel en een even•
tueel te gebruiken Europees bruggeboofd. Een atoombomoorlog kan beter gevoerd worden van de Perzische Golf en Korea uit dan dwars door het dichtbevolkte Europa heen. Bovendien: de olievelden van
het nabije Oosten en de aardnotenaaoplant in Afrika
zijn dichtbij gelegen terreinen. die belangrijke leger·
verplegingsproducten leveren.
Deze .gehele opzet brengt met zich mee, dat het wel
zijn kan, dat West-Europa in deze oorlog dezelfde
functie vervult als de Balkan in de laatste. De stra•
teeg mag niet te veel aandacht schenken aan nevenfronten en daardoor kon Tito zich handhaven in de
laatste oorlog. Hieruit blijkt ook duidelijk dat, zon•
der daar nu reeds te veel aandacht aan te schenken,
de waarde van het volk$verzet in de moderne oorlog

niet onderschat mag worden.
Wij zijn van mening, dat het bovenstaande niet enkel
theorie is. maar dat West-Europa een factor is, waar
voorshands weinig rekening mee wordt gehouden, dus
min of meer op zichzelf staat. Ook willen we dit niet
tot ons militair-politieke s1andpunt maken. Er alleen
terdege rekening mee houden. Een regering, die zegt,
dat zelfstandige landsverdediging onmogelijk is en
dáár alléén rekening mee houdt. zou door de alléén
in groot-verband-passende strijdkrachtenopzet machteloos staan tegenover bijv. België of een Hannover,
Bremen en Rijnland. dat door andere pontieke opvattingen de orde in West-Europa gaat ver.,toren.
De souvereiniteitsgedachte wordt al te zeer prijs gegeven in de bedoelde toelichting. Dit blijkt ook uit de
beveiliging van bepaalde punten in plaats van het
grondgebied. In tijden van spanning zal een bevolking zeer wel aanvoelen aan zijn lot overgelaten te
zijn, omdat de regering en wat soldaten klaar zitten
om naar een ander werelddeel te vertrekken. Goed
voorbereid volksverzet zal dit bevolkingsdvfaitisme
tegengaan.

Hoe anders?
Uit de laatste oorlog is Zwitserland het klassieke
voorbeeld hoe het beter kan. Wij bewonderen allerminst de wijze, waarop Zwitserland neutraal was al
moet betwijfeld worden of wij het er - gezien onze
houding in de vorige oorlog en die van vóór Mei
1940 - beter afgebracht zouden hebben. Waar wij op
wijzen willen, dat is de houding van de Zwitserse be·
velhebber generaal Guisan, die eind 1940, toen allen
in het land de moed lieten zakken, op de Rütliberg
sprak en verklaarde te zullen blijven strijden. Hier
bleef het echter niet bij: de Duitsers wisten maar ésl
te goed, dat de Zwitsers van een binnenste keten van
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bergen (het z.g.n. réduit national) uit een goed voorbereide guerilla zouden voeren. Verschillende keren
stonden de Duitse legers klaar om Zwitserland binnen te vallen. De Zuidduitse gouwleiders hadden er
al ruzie om, wie deze nieuwe rijke gouw zou mogen
hebben! En toch is er niets van een inval gekomen.
Niet het minst, naar wij me'hen, omdat regering en
legerleiding zeiden wel tot zelfstandige nationale verdediging in staat te zijn, hoe zij het er ook af zouden brengen. Ook in de nationale verdediging ligt een
eenvoudige gehoorzaamheidsplicht van hoger orde.
Dit wil niet zeggen, dat wij de neutraliteit zonder
meer terug willen. Maar ook geen "bewustzijosverenging··. Voor de oorlog ging men ook al te zeer
van een vaststaand. schema uit. Daardoor was men zo
weinig voorbereid op alle mogelijkheden, zodat zelfs
de geringste voorbereiding voor een aftocht van de
beste legeronderdelen met de vloot naar Engeland
nog qntbrak. Een goed militair moet ook een goed
improvisator zijn. Want alle mogelijkheden steeds in
rekenjng brengen kan niemand.
Daarom is het te hopen, dat niet weer teruggekeerd
wordt tot de eenzijdige en starre personeelsselectie
van vóór de oorlog. Als er dan aan de o~zet veel
ontbreekt. vergoedt uitstekend personeel door improvisatie het tekort.
&n uolk dat le._eft en zin heeft voor zijn nationale
roeping en plicht, let scherp op de gevoerde strijdmachtpolitiek.
De laatste oorlog heeft ons .g~leerd, wát het kost aan
bloed en tranen toen alleen a] een simpele radioverbinding met Engeland niet goed voorb.ereid was en
dit zéér veel slachtoffers vroeg. Eén van de grootste
oorzaken daartoe was in wezen het défaitisme.
Laat ons waakzaam zijn.
ANDREE.
In d<. cour•nt"11 stond onder punt S van dl, oorlo9sb,gcotlngst~lichtlng:
•. Oe regering acht h•t zich een. plicht. zo mogtlijk In d• komende
jartn maatregelen te treffen om In Nedetland d, beschikking
te krijgrn o,·u land- en luchtstrijdkrachten van voldoend• beperkte omvang. De regenng gaat hierbij uit van de gedachte. dat
ze:Jht.1ndi9t landsvudtdi91n9' onmogelijk is. dat onze land- en
J)

lu\':bt"StrildktoC'htt.n
stcchts kunoe.n optrt:dc.n In internationaal
verband ffi dat de gcootte onzer 1trijdmacht :.el wQrden bep113ld
door de e-it. dat wij on:e vitale punten kunnen beveUigc.n tegen

een ovttromptling, in het bijionder met luchtlandingstroepen.
dat wij In on?t luchtvtrdediging kunnen voor:ien. dat wij voor
onze binnenlandse cust kunnen zorgdragen. en dat wij t-t-n bar"
moniscbt. bijdrage kunnen levere.n aan een internahonale strijd.macht."

•
De regering van China beeft medegedeeld 9•en prijs te
stellen op een diplomatiek~ vertegt.nwoordiging van
Joego-Slavlt, ziJnde een ,at,lllet van de dtctatuuutaat
Rusland.

,

( .. Radio Nieuwsdienst"}.
Het daghet in het Oosten.
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DB BETONNEN DOMINEB.
In Noblefort maakte de beer Kaemingk mee. dat juist
f5 boeren aan -de gang w•ren hun eigen kerk te bouwen.
de dominee hicluisl Htt beton storten voor de btntdea...bouw gi.ng hun, al w:uen ze dtm g,e-e.n vaklui, aardig
gM<I af.

(.,Trouw").
Ter overweging aai:i vacante gemeenten!
DB OIBR8NDAG.

•

Meneer de redacteur.
Z•trcda.g J.L 9,,•as hd dierendag e.n als schrijnende., ruwe
ttgenste.JHng b~letfden wjJ uitgerekend op dit: datum een
kloppartij op bazen in de mooie bo.snn van "Houdringe".
Bn daar ging<n de helper•. de kruiwagens volgeladen
met een bloedende en bloederige ma,sa.
Het wat etn weinig sti<htdijk en opwekhnd scbouwapel. Gdukklg dat er geen klndettn in het bos waren
om dlt te aanschouwen. 't Was d Ic ren d a 9.
Met dank voor de plaatsruimte#"
M. HAAS. Bilthoven.

( .,Biltsche Courant").
Meneer Haas voelde zich "het baasje".
SClfOONREWOBRD.

•

succu. Bogunstlgd door ,cbittecend berhtweec kwame.n tt van. 31Je kanten het dorp binnen. de
mooie- stambot'k"diere-n.

Pokvccdag

t<1l

( ..De Rivlerhode"').

En als 't nu eens geregend had?
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m vijf ~ur in "e morgen van de 28e Juli zou
het mûitaire onderdeel vertrekken. Snel en
rustig werd te Medan een grote colonne op de
weg geformeerd, iedereen wist zijn plaats en ieder~
een wist wat zijn taak was. Ik was met mijn bagage
in een ¾ tonner van de Stafcoy terecht gekomen en
kon van deze verheven plaats uit de bedrijvigheid
prachtig zien, voor z?ver de duisternis dit toeliet.

0

Motorordonnansen en jeeps reden af en aan, brencarriers en pantserwagens dreunden voorbij. En overal zag ik in het donker koplichten. Daar klonk het
bevel voor de cauffeurs: .. Draaien" en even later zette
de colonne zich moeizaam in beweging. op weg naar
...... maar dit was voorlopig nog een geheim.
Heel ver weg, boven het gedreun van de motoren uit,
hoorden wij het ontploffen van granaten. ,.Ze zijn al
bezig," zei een soldaat, die in dezelfde wagen als ik
zat. Hiermede bedoelde hij. dat de infanterie. die vooruit was gegaan, reeds ergens een gevechtscontact
moest hebben.

In de verschillende straten van Medan stonden, zelfs
op dit vroege morgenuur, mensen aan de deur en
vooral in de Chinese wijk was er veel belangstelling.
Rustig keek men de colonne na en hier en daar werd
even gewuifd. of een groet geroepen: .,Slamat djalan", ·
goede reis, een groet, die wij al veel hadden vernomen en nog wel zullen vernemen.
Op de buitenwegen' ging het niet zo snel meer en
dikwijls moest er worden gestopt. De wegen, die wij
moesten berijdeq waren in goede staat, doch natuurlijk niet te vergelijken met de autowegen, zoals Indië
die voor de oorlog kende. Om een uur of zes werd
het al lichter en konden we eerst met recht genieten
van de mooie natuur in deze wonderschone omgeving. Wanneer wij dan langs de afgebrande kam•
pongs kwamen of andere sporen van oorlogsgeweld
zagen, deed dit wreed aan ~ deze mooie streken.
Wij passeerden het afgebrande Titi Koening en Deli
Toewah en naderden Petoembah Estate..... .
Hier wachtte ons een onbeschrijfelijke ellende. Dikke..
rookwolken stegen op uit de kampong, die daar is gelegen en die door de terugtrekkende Laskar Rajat in
brand werd gestoken. Direct sprongen we uit de wagens en snelden naar deze nederzetting om te trachten hulp te bieden. De Compagnie infanterie te voet.
die deze plaats reeds bereikt had, had zich al rondom
het brandende dorp genesteld en bewaakte het terrein. Enkele andere jongens van dit onderdeel waren
bezig om de gewonden te helpen en orde in deze
chaotische toestand te brengen. Zij stonden bijna
machteloos tegenover de ellende, die steeds groter
werd, naarmate meer kampongbewoners naar de verzamelplaats kwamen. 't Bleek, dat het onderdeel, dat
de opdracht had, om Petoetnbah Estate te bereiken,
enige tegenstand had ondervonden, omdat deze omgeving bezaaid was met stellingen. waarin zich 'n 'iOO
tegenstanders haddeo genesteld. De Laskars hadden
de kampongbewoners in hun midden genomen en toen
hier dan ook artillerievuur werd neergelegd, kostte
dit het leven van een achttal kampongbewoners. Toen
waren de Laskars teruggetrokken en hadden nog kans
gezien om zes vrouwen beestachtig te vermi~n,
Vrouwen, die wilden wegvluchten met haar kindje ..op
de arm of in de "slendang",-werden eenvoudig neer~
geslagen of met een spies neergestoken. Toen we nu
aankwamen, was deze moordpartij juist geschied en
kwamen de on9..elukkigen. die er het leven af hadden
gebracht. jammerend aanlopen .. ,Potong, Potong", was
de kreet. die meo overal hoorde en dit is het dreigende spook, dat alle mensen, die in de binnenlanden
leven, bezig houdt.
Wanneer de Laskars komen. worden we vermoord.
Wij troffen op de verzamelplaats al een honderdtal
inwoners van de ongelukkige kampong aan en het
gejammer en geschrei was niet van de lucht. Over~
lagen licht- of zwaargewonden te kreunen en z11
toonden ons hun afgrijselljke wonden. De soldaten bra~
ken hun nooêlverbandpakjes open en bedekten de grote
wonden hiermede tot de dokter en hun helpers een
definitief verband konden aanleggen. Ouders liepen
In wanhoop heen en weer en klampten ons of hun
kennissen aa; met de vraag. _of hun kinderen soms
waren gezien. Men groette ons en enkele vrouwen
gaven ons een hand en vertelden schreiend. dat het
zo vreselijk was geweest en dan staarden zij achterom
naar haar kampong. die in vlammen opgin_si en barstten weer in tranen uit.
Een jong Klingalees meisje. e.nkel gekleed in een jutezak, kwam mij een hand geven. .,Tabah, toewan , en
dan vertelde ze. dat baar moeder was vermoord, dood
gestoken door de Laskars. Een stokoud vrouwtje
kwam, ondersteund door haar man, aanstrompelen en
hie-ld snikkend haar bloedende en op twee plaatsen
deerlijk gebroken hand en arm omhoog. Een jonge
moeder zat huilend in het gras en hield haar dood
kindje, dat ze zachtjes heen en weer wiegde, in haar
armen. Overal klonk gekreun en gejammer en men
zag. dat de soldaten op hun lippen beten om het leed.
dat ze aanschouwden en dat zij helaas niet hadde.r
1

kunnen voorkomen ...Lieten die ploerten het maar eens
tot een gevecht komen", hoorde ik menigmaal zeggen. Een klein Chinees jongetje, reeds verbonden,
kwam naar me toe en vroeg hoe het met zijn oo.g
was en of zijn lip w.eer beter zou worden. Zijn lip
was onbeduidend gescheurd, maar zijn oog zou nooit
meer genezen, want dat had hij niet meer!
Daar kwam weer een jammerende groep aan en een
jonge Chinees droeg op zijn rug een jonge vrouw, van
achteren doordrenkt van het bloed. Zij bleek overleden te zijn. Ook zij werd in het gras gelegd bij de
lJOdere doden. Elders ia het gras, lag een zwaar~
gewonde vrouw; een eindje verder lag een klein jongetje van een jaar of twee, drie, met een verwonding
in de lendenen. Het ademde moeûljk, maar pijn had
't blijkbaar niet, want het keek met vriende1Jjke, grote
ogen naar de Hollandse jongens. die bij hem gehurkt
zaten. tot· de dokter zou komen. Het blousje van het
knaapje was ook besmew-d met bloed en toen ik er
langs Jiep, hoorde ik een van de jongens zeggen:
·:Hij moe~. wel erg sterk zijn; met zoveel bloedverlies........ .
Enkele bewoners gingen na de eerste schrik weer de
kampong in, om wat van bun schamele bezittingen
te redden en velen verzochten ons hun rijst of hun
varkens aan te willen nemen, omdat zij zo blij waren uit deze hel te zijn verlost. Wat zlJ hadden kun#
nen redden, hadden zij bij zich en meestal bestond bun
bezïttingen uit potjes en pannetjes, wat kippen of wat
levensmiddelen. De Hollandse soldaten deden hun
best om de huizen, die nog niet door het vuur wa#
ren aangetast, hiervoor re vrijwaren. De dokter en
zijn assistenten hadden nog steeds handen vol werk
om de gewonden te helpen en zwaargewonden te
controleren. De laatsten werden, toen de Rode-Kruiswagens uit Medan arriveerden, eerst weggevoerd.
Toen de wagens om de bevolking af te voe1"en, arriveerden, waren er zoveel gegadigden, die weg wilden,
dat de commandant helaas moest besluiten om alleen
de ouden van dagen, vrouwen en kinderen naar Me
dan te vervoeren, aangezien Medan al overbevolkt
was geraakt door de talrijke vluchtelingen. Dit besluit bracht nieuwe ontsteltenis en men verdrong zich
bij de wagens om toch mede te _gaan. De Loerah van
de kampong, 'n Chinees, vertelde ons, dat de mensen
in een dusdanige angstpsychose verkeerden en zulk
een ellendige tijd achter de rug hadden, dat ze bier
geen uur langer meer wilden blijven. Ze hadden met
smart op de bevrijding gewacht en de laatste gebeurtenissen hebben zulk een diepe indruk op hen gemaakt, dat zij hier weg willen. koste wat het kost.
"Er zullen er zijn". aldus de Loerab, ..die zich. als
zij niet worden weggevoerd. uit wanhoop van het
leven zullen beroven··. 1

Dit is een van de ,vele voorbeelden, hoe de republ_ikeinen handelen en als men ons zegt. dat dit niet de
wil is van de verantwoordelijke leiders van de ~epubliek, welnu, dan zijn dit , voorbeelden, die bewijzen, dat de republikeinse machthebbers machteloos
staan tegenover het optreden van hun eigen ondergeschikten. Dit werd mij dezelfde avond bevestigd door
een kapitein van de TRI, die nabij Tandjong Morawa krijgsgevangen werd gemaakt. Zijn eigen woorden waren: ..Ik moet erkennen, dat de republikeinse
leiders de ongeregelde troepen niet in de hand heb•
ben en wat onszelf betreft. wij moeten de bevelen
van onze commandant opvolgen. Ook wanneer deze
commandanten bevelen geven -"m de tactiek van de
verschroeide aarde toe te passen."
Wat dit bevel betekent, kunnen wij nu dagelijks met
eigen ogen zien.
Het Is vreselijk en mensonwaardig ........ .

.
Htt komt no~ herhaaldelijk voor. dat onJ lollchtingm '
worde.n gevtaAgd omtren• de afl,vt:ru1_g vu de. voor.loper •• Dtn Vijand W•dorstaan ...
Wij maken on:t lc:ers da,rom la.ng1 dc:e wtg er nogm•ab op atte.nt. dat volgens on.u adminl.suatlt alle.
eremplaren van dit bode inmiddtlJ :IJn aFgcle••rd. •
Mochten er abo.nné's zijn. die een VoorJopu hebben
besttld. doch de" nog niu btbbtn ontv.,ngtn. dan
verzoeken wij htm tlch scbrllttlijk met on• in vcrb!o•
ding r. stellen.
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MORELE STEUN
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n ons vorig artikel hebben wij •getracht aan te tonen, dat er
bij het Nederlandse volk · een groeiende waardering is voor
het werk en het- doel van de Stichting 1940-'45.
Ook menen wij niet te optimistisch te zijn, wanneer wij vinden.
dat ook het verzet, zoals dat in de voorbije oorlogsjaren geweest
is, meer door het volk begrepen en gewaardeerd gaat worden.
Het slagen van onze Stichting hangt ten nauwste samen met de
opvatting, die het volk heeft over het verzet tegen de Duitsers in
de afgelopen bezettingsjaren.
Wij stellen ons als Stichting n.l. ten doel de ons nagelaten betrekkingen van de vrienden uit het verzet zodanig te verzorgen.
dat zij financieel niet moeilijker komen te leven dan zij gedaan
zouden hebben, wanneer hun man nog bij hen was.
Daartoe henben wij als Stichting overleg gevoerd met de Ned.
Regering, die aan het volk en zijn vertegenwoordigers in de Eerste
en Tweede Kamer een Wet Buitengewoon Staatspensioen voorgelegd heeft, door welke wet men de financiële nood in onze gezinnen tracht op te heffen.
Daarnaast wendt onze Stich ing =ich ook tot iedere Nederlander
persoonlijk om steun in de:e ve r::orgingstaak.
Het mooie in de Stichting 19-1 -·~5 vinden wij, dat in haar èn 'de
Regering èn ieder lid van he
'Tederlandse Voll( meewerkt om
onze gezinnen te verzorgen.
Wij zouden dit graag zo w ill en zien: de bijdrage van de Nederlandse Staat aan de Stichting geeft uiting aan de verplichting, die
wij als volk tegenover de Stichtingsgezinnen hebben. De vrijwillige bijdrage van iedere Nederlander openbaart de dankbaarheid
en de waardering, die bij ons persoonlijk leven.
Door deze samenwerking van volk en regering tonen wij als natie,
dat wij de financiële verzorging van de nagelaten betrekkingen
der gevallen verzetsmensen niet maar alleen ter hand nemen, omdat
dit nu eenmaal netjes staat voor een beschaafd volk, maar dat wij
als volk van Nederland dit werk doen uit dankbaarheid, het beschouwen als een ereschuld.
Wij zeiden reeds, dat onze Stichting allee_n haar doel kan bereiken, wanneer ons volk het verzet waardeert. Daarom geloven wij.
dat wij als Stichting 1940-'45 ook in dezen een taak hebben. En
dat niet alleen, omdat de Stichting hier financieel profijt van zou
trekken, maar ook omdat, wanneer er begrip leeft voor de gebrachte offers, dit een grote morele steun is voor de vrouw en
het kind van onze, gevallen vriend. Immers hierdoor weten zij,
dat de ledige plaats in het gezin en het gemis, dat in vele gevallen
nog dagelijks gevoeld wordt, niet voor niets is geweest, dat dat
offer niet gebracht is voor een volk, dat het niet waard is. Hierdoor aanschouwen zij, dat ons volk werkt en leeft en aan zijn toekomst bouwt mede door het bloed, dat zij voor dit volk gaven.
Om deze redenen bes.chouwen wij de jaarlijkse collecte voor onze
Stichting niet als een afschuwelijke bedelarij, maar zien wij medewerkers en collectanten ieder huis in Nederland bezoeken en getuigen van het offer, dat gebracht is.
Zij voeden ons volk op van waardering en medeleven tot beleJen
door uit vrije wil mede te werken aan de verzorging van onze
gezinnen. Dan wordt er niet in het algemeen gesproken, maar dan
hebben U, Mevrouw, en U, Mijnheer, en ik persoonlijk te tonen,
wat het voor ons betekent, vandaag met onze kinderen weer in
een vrij en zelfstandig Nederland te wonen.
Zo kan ook een collecte voor onze Stichting 1940-'45 zijn: Bouwen aan de toekomst van ons volk. En zo kunnen wij ook door
deze collectes morele steun geven aan de vrouw en het kind van
onze gevallen vriend.

Onze jongens over zee
Leven met de Stichting 40,.,,45 mee.
Met een variant op de slagzin van de NIWIN:
Wij leven mee
Met de jongens over zee
stuurde de penningmeester van de Stichting 1940-'45, afdeling
Naarden-Bussum, ons bovenstaande slagzin.
Hij was daartoe geïnspireerd door een gift van 67 gulden, overgemaakt door enige LSK-ers uit Bandoeng.
Evenals de penningmeester waarderen wij deze geste zeer. Het
bewijst, dat de Stichtingsgedachte leeft in alle streken van de
aardbol, waar zich ook Nederlanders bevinden.
Op die gedachte komt het aan, de revenuen volgen vanzelf.
Wij willen de trouw van deze "jongens over zee" ten voorbeeld
stellen aan allen, die zich buiten onze landsgrenzen bevinden en
speciaal aan de 100.000 militaire collega's, die "thans in Indië zijn.'
Bravo, LSK-ers uit Bandoeng, wij hopen nog eens weer iets van U
te vernemen!

OOK OOM GERT GEGREPEN. ·

Oom Gert en Dick zijn diezelfde morgen met de eerste trein naar
Zutfen gereisd om daar een onderhoud te hebben met Willy's
chef over de wapenleveranties. Met deze heer Janssen heeft Oom
Gert al eerder een bespreking gehad.
Naast Johnnie Droog speelt hij, volgens Willy, een buitengewoon
belangrijke rol in het contact met de Duitsers. Meesterlijk·weet
hij ze om de tuin te leiden. Hij beschikt over wapens, vervoermiddelen, uniformen en al die dingen, die voor een actief verzet
in dit stadium onmisbaar zijn.
Rooie Henk is met hen meegereisd. Hij zal in _zutfen de trein
naar het nooFden nemen en in Groningen zien of hij iets voor
de S.D.-gevangenen, Herman en Jaap, kan doen.
Op het perron worden ze door Willy opgewacht.
,,Als jullie nu zolang in de wachtkamer gaat zitten," zegt hij,
dan breng ik Henk even naar z'n ein."
Oom Gert en Dick begeven zich naar de wachtkamer en Willy
vergezelt Henk naar het perrongedeelte, waar de trein van Arnhem voorrijden zal.
,,Dus je blijft daar 'n dag of wat?'' informeert Willy.
,,'n Paar dagen zullen het wel worden," meent Henk. ,,'k Blijf er
in elk geval tot m'n opdracht is uitgevoerd. Daar valt vooraf
ook al weinig van te zeggen."
,,'k Heil in Groningen ook nog enkele dingen te regelen. 'k Was
~igenlijk van plan er dezer dagen heen t~ gaan. Zou ik je daar
nog eens kunnen ontmoeten·?"
"0, natuurlijk! Als we dan direct maar even afspreken wáár en
wannéér.''
Dag, uur en plaats worden vastgesteld.
De trein loopt binnen en Henk zoekt een plaatsje.
Willy haast zich naar de wachtkamer. Met z'n drieën gaan i'.e
de stad in.
•
,,Hier is het hotel, waar we wezen moeten."
In een kamer op de eerste étage worden ze door Jansen hartelijk
begroet. Hij zet hun volkomen op hun gemak en vertelt, dat het
er in alle opzichten gunstig voorstaat. In Den Bosch is de zaak
keurig voor mekaar en de auto, voorzien van de beste papieren,
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staat klaar. Het transport zal zonder belemmeringen kunnen
plaats vinden.
,,Dus," gaat hij verder, ,,er kan getelefoneerd worden naar Slingendaal, dat de hele familie vandaag in 't ziekenhuis mag komen.''
Dick en Willy gaan naar de telefooncel en vragen het afgesproken nummer aan. De winkel.(uffrouw, die de boodschap aanneemt,
schijnt niet in een beste luim te zijn. Ze maakt onvriendelijke
opmerkingen, maar heeft het tenslotte toch begrepen.
Op de kamer· van Jansen teruggekeerd, geeft deze aan Willy
opdracht om nu de auto te gaan halen en naar Wapenvelde te
rijden.
·
Ze wensen hem een voorspoedige reis en nemen met een handdruk afscheid. Als Willy vertrokken is, stelt Jansen voor, een
ander hotel op te zoeken. ,,Hier sjouwen aldoor Moffen in en

uit; we willen daar eerst eens rustig een kop koffü,
Ik weet hier vlakbij een heel geschikt adres; we ku
zo door de tuin achterlangs lopen.''
Jansen gaat voorop en leidt hen door een smalle gani
is een boogvormige opening in de muur, die toegang
een bergplaats. Als ze de opening gepasseerd zijn, SI
plotseling zes S.D.-agenten te voorschijn. Automatisch
worden op hen gericht - voor - achter - ze zijn ii
,,Hände hoch!"
Jansen kruist de armen over elkaar en kijkt cynisch to
Oom Gert verbleekt...... In één moment blikselllt het
bewustzijn: Verraden ...... ! Wij niet alleen - allen en
Het is hem, of het gebouw op hem neerstort...... Dit :
einde. Er is geen twijfel aan - de beulen staan vóór
voelt de boeien om zijn polsen...... Zijn strijd voor
begeerde vrijheid - uit! Zijn w;rk, zijn plannen vo1
vrijding - vernietigd!
Het verplettert hem.
t
Dick ziet in koelbloedige kalmte om zich heen
Ze worden gefouilleerd. ,,Wo stecken die Waffen ?"
Dick duidt op z'n zak.
~e worden naar buiten geleid. Een auto staat gereed. 2
er in geduwd.
Achter in de wagen nemen twee S.D.-agenten plaabl
er naast de chauffeur. Hij is, ondanks de boeien, en de
achterin, niet zonder vrees, nu hij hun de rug toekei
Hij waarschuwt: ,,Kein Blödsinn!"
Spreken met elkaar is hun verboden.
In somber zwijgen staart Oom Gert voor zich uit.
rampzalige dag! Een lawine is op hen neergekomen.
hen mee, ze zal ook zijn trouwe makkers meesleuren.
ontkomen? Zó geraffineerd heeft het verraad gewer11
mand kan gewaarschuwd worden.
Een diep verdriet maakt zich van hem meester, zó
hij het nog nooit heeft gekend; om alles wat hij nu losla
hoe vurig ook bemind: zijn gezin, zijn vrîenden, zijn ,
Onverwacht zrjn ze aan de plaats van bestemming:
opleidingskamp van de S.S. Dus niet naar Arnhem,
hadden vermoed.
Ze worden in een cel gezet, een eindje van mekaar,
gezicht naar de muur. Achter hen een soldaat met gewei
regen, nicht reden!" luidt het bevel.
Uren moeten ze zo staan, tussen èen geweerloop en
gore celmuur in. Er is veel om over na te denken.
Jansen was een S.D.-agent. Willy, zijn handlanger, i
rader. Drie maanden geleden is hij met een handige
vesting van het verzet binnengedrongen. De onverwa
lating v;an Hein, de verlokkende aanbiedingen van de v
't Heeft dienst gedaan als lokaas: En zij hebben al te ar
de val getrapt!
Drie maanden heeft de verrader meegespeeld. Met e1
rolletje, heeft hij zich niet tevreden gesteld; stuk voor s
hij zich van hun geheimen en plannen meester gem
duivels-doortrapte manier heeft hij hun contacten nagesJ
Wat is er eigenlijk nog voor hem verborgen gebleven?
't Hart van Oom Gert krimpt ineen, als hij dat alles o
Als er gMn alarm wordt gegeven, zijn allen verloren! I
heeft practisch met alle trouwe werkers kennis gei
van allen voldoende bezwarend materiaal verzameld.
Ze trachten te bedenken, wat ze bij een verhoor zulle:
't Blijkt onmogelijk. Ze kunnen zich geen idee vormen,
zal worden gevraagd. Ze staan daar uur na uur en 1
de grauwe wand vóór hen.
,,Vierzehn Tage Bunker ohne zu klagen
kann nicht ein jeder ertragen."
Heeft een gevangene dat hier op de muur gekrast'? ~
soldaat, die om een of ander vergrijp tot veertien dage
w-as veroordeeld.
·
Ze krijgen moeite om rechtop te blijven staan. EeIJ
moeheidsgevoel in hun benen, dwingt hen haast om zi
wegen. Dick voelt zijn knieën doorzakken.
Telkens kornen er Duitsers, die zich· achter hun ·rug VI
hen maken.
Schrijnend voelen ze, wat het betekent, gevangene va:
te zijn. En dit is nog maar het begin.
Het bevel zich om te keren en te volgen is voor Oom Ge
lijk opluchtend. Hij wordt aan een kort verhoor ond1
Na afloop worden beide gevangenen naar een vertrek
waar hun gelast wordt, de bovenkleding uit te doen.
Een paar Duitsers met echte schurkentronies staan e1
van hen is de beruchte Huhn, een duivel in mensengeè
Als Oom Gert zijn jas en vest heeft uitgetrokken en
binder wil losmaken, springt het onmens genaamd Huh
toe en brult: ,,Das machen wir so. Schweinhund!" En
ruk trekt hij boordje en das de gevangene van de hali
Ze moeten de kJeren aan een bundeltje in een hoek l
worden in hun ondergoed weer in de cel gebracht.
Eindeloos lang vallen de uren. Hoe laat zou 't al zijn?
gevoel moest het toch al 18.J?g avond wezen. Het is
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uur in de n:iiddag. 't Ontgaat hun niet, dat er in en om de
kazerne iets bijzonders gaande is. Er is een zenuwachtig geloop
en gesc)J.reeuw in de gangen en buiten het gebouw.
Bij een tweede korte ondervraging informeren de Dui1isers naar
Zwarte Kees. Ze vragen, waar die zolang blijft . .Daarmee
verraden ze dat de arrestatie van Kees .hun buitengewoon hoog
zit.
Gespannen wachten de gevangenen af. Hoe het met Kees en met
de anderen zal gaan, houdt hen meer bezig dan hun eigen toestand, hoe hopeloos die ook mag zijn.
Auto's rijden af en aan. Telkens als ze een auto horen stoppen
op de binnenplaats is er de vraag: Wie? Wie zullen de eersten
zijn, · die hier binnengebracht worden?
Eindelijk wordt de spanning gebroken.
Gestamp van laarzen...... Onder vloekend en schimpend geleide
worden er drie gevangenen binnengestompt: twee geboeide jonge
kerels en een man op leeftijd. Vlûchtig kijken ze naar de twee
die daat al tegen de muur staan. Ze kennen mekaar niet. ·Dat
ze allen S.D.-gevangenen zijn bewijst, dat ze voor dezelfde zaak
gestreden hebben tegen de gemeenschappelijke vijand. Dat zegt
genoeg. Ze voelen zich één.
Zwijgend staan ze naast elkaar. Na een poos, hoelang het
geduurd heeft weten ze niet, rijden er weer auto's binnen. Ze
horen portieren slaan, heidens schreeuwen en tieren.
Na enkele ogenblikken wordt er weer een geboeide in de cel
geworpen. 't Is Gijs, die er bleek en verslagen uitziet. Jan en
Gerrit kijken hem even vragend aan. De vraag brandt hun op
de lippen: Waar is Kees?
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Ze schrikken hevig, nu ze Gijs zien binnenkomen. Ze leefden in
de vaste overtuiging .er aan meegewerkt te hebben, dat Kees en
Gijs konden ontkomen. Wat moet er toch gebeurd zijn?
De opheldering Iaat niet lang op zich wachten. Hun wordt toegebruld, dat ze moeten aantreden en volgen.
Ze worden naar buiten gevoerd, waar een vrachtauto staat met
een konijnenhok erop. Dat ·hok moeten ze er afhalen.
Er hangt iets wits buiten het hok. De jongens herkennen onmiddellijk de lange, forse hand van Kees ..... .
Allen zien het: Kees is gevallen. Dit hok bergt zijn lijk. De
spannende belevenissen van deze dag hebben -hen ongevoelig
gemaakt voor hevige emoties.
.
Ze schrikken er niet van. Zijn ze niet allen kinderen des doods?
Staan ze niet allen aan de uiterste grens van het leven?
Toch - in hun tegen elke verschrikking gepantserde hart welt
een gevoel van tederheid op, als ze het houten gevaarte optillen
en voorzichtig van de wagen ·z etten ...... Was hij niet de trouwste
en moedigste van allen? Ze hebben hem vereerd, ze hebben hem
liefgehad. Zijn ja is altijd ja geweest. Tot in de dood: Ik zal
nooit levend in handen van de vijand vallen - ze horen 't hem
nóg zeggen.
Ze inoeten het hok naar binnen dragen.
De Duitsers bedoelen het als een diepe smaad - zij gevoelen
het als een eer.
,,Führe den Kasten ins Gefängnis ab !" schreeuwt een Gruppenführer.

"Dann könnt ihr noch ein bischen mit ihm reden! - und ein
wenig Mut.einsprechen! !" laat hij er met een duivelse lach op
volgen.
Ze plaatsen het hok in een hoek van de lange cel.
De Duitsers hebben groot pleizier. Ze doen uitbundig als idioten
en maken op hun manier geestige grappen en zinspelingen op
hun verslagen vijand.
Ze doen dat met de duidelijke bedoeling, de gevangenen te
kwellen.
Maar het deert hen weinig. Ze staan met gebogen hoofden en
laten de schimpscheuten vàn de halfdronken onverlaten over
zich heengaan.
(Wordt vervolgd).
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ozekerheid ..... .
Te slingeren tussen brandende hoop en martelende vrees.
Is er wel één plaag, die de kràcht van een mensenhart geniepi&"er wegvreet ?
Is er afschuwelijker lijden dan het lege leven op de bodem
van immer opdringende vragen, waarop de tijd geen antwoord
l;>iedt?
Vraag het aan die mensen, wier man, wier vrouw, wier kind
door de Duitsers werd weggenomen, zonder dat men daarna ooit meer iets van hen vernam.
Of neen, vraag het hun niet, zie hen slechts aan en het antwoord zal U zonder meer duidelijk zijn.
Duizenden slachtoffers van de Duitse teneur bleven weg;
men kent hun laatste rustplaats zelfs niet.
Leven ze nog? Misschien ergens, ver weg, in een vreemd
land? Of zijn ze niet meer, hun lichamen rustend in vreemde,
zwijgende grond ? .
Vragen, altijd maar vragen, afstuitend als tegen een koperen hemel.
Waarom hebben de Duitsers dan tenminste niet gezegd, wat
er met hen is gebeurd. Het zou zo veel lichter vallen te berusten.
De Duitse barbaren, zij zullen er hu~ duistere redenen voor
hebben gehad, zo goed als zij redenen te over meenden te
hebben voor hun arrestaties, hun martelingen, hun fusilleringen. Doch wat de Duitsers hebben trachten te verbergen, dat
geeft de aarde terug.
Reeds vele malen wist de Rijksindentificatiedienst voor Berging van Lijken te Amersfoort een einde te maken aan de
spanningen, waarin een groot aantal landgenoten verkeerden. Elke aanwijzing, die kon dienen om licht te brengei:i' in
de sombere onwetendheid van de nabestaanden omtrent het
verblijf van hun geliefden, werd door deze dienst gretig aangegrepen en op deugdelijkheid beproefd. Dikwijls zonder re·sultaat, maar vaker nog met succes.
Zo ook weer op het vliegveld Twente nabij Enschede, waar
de Indentificatiedienst op aanwijzing van het vroegere afdelingshoofd der ~D te Enschede, Schöder, een aanvang heeft
gemaakt met het onderzoeken van een ongeveer 2500 vierkante meter groot terrein.
Reeds geruime tijd bestond het vermoeden, dat Schöber belangrijke inlichtingen met betrekking tot vermiste personen zou -kunnen geven.
De man bleef aanvankelijk potdicht.
Niet dan na dagenlange, zenuwslopende verhoren wist een
bekwaam rechercheur zeer belangrijke aanwijzingen uit zijn
verhard gemoed los te weken.
Schöber wees een terrein aan, waarin de lichamen van een
aantal op het vliegveld gefusilleerde Nederlanders zouden
zijn begraven. Met behulp yan een veertigtal oud-illegale werkers uit Enschede werd dp Maandag 29 September begonnen met de opgravingen, die een dag daarop met succes werden bekroond.
In een oude bomtrechter vond men de lijken van een zestal door de SD vermoorde Nederlanders, drie vrouwen en
drie mannen, die tot op heden echter nog niet nader konden
worden geïdentificeerd. Een der vrouwen was gehuld in een
bontmantel.
'
Het werk werd voortgzet, met het gevolg, dat op 1 October
de stoffelijke overblijfselen van twee mannelijke personen
werden opgedolven.
Ter plaatse kon een der ontzielde lichamen reeds door de
aanwezige oud-illegalen worden herkend.
Het was de in Twente bekende illegale werker Jules Haeck,
die zich indertijd buitengewoon verdienstelijk maakte met
de verzorging en het vervoer van geallieerde vliegers naar
België Hij werd hiervoor na de bevrijding door generaa1
Eisenhower posthuum gehuldigd met een bijzondere onderscheiding..
·
Haeck werd in September 1944 gearresteerd. Nadien werd
nimmer meer iets van hem vernomen.
'
De ovçrledene werd herkend aan zijn kleding. Hij droeg
nl. een uit manchester stof vervaardigd costuum, waarin
zich nog een vulpen en andere voorwerpen bevonden, van
Haeck afkomstig.
Inmiddels werd de identiteit van het tweede slachtoffer ook
vastgesteld. Het was de oud-illegale werker Hulsbeek. De
andere slachtoffers werden ter identificatie naar Amersfoort overgebracht.
Het ligt in de bedoeling van kapitein Haverman, die de leiding bij de opgravingswerkzaamhede:ó. heeft, zich in verbinding te stellen met ·de illegaliteit en met de nabestaanden
van slachtoffers, die vermoedelijk op het vliegveld Twente
werden omgebracht.
De Commissal'is van Politie te Enschede verzoekt in dit verband een ieder, die in de mening verkeert, dat zich familieleden of vrienden onder de opgegravenen bevinden, naam en
adres van deze vermiste personen, alsmede gegevens omttent kleding, toestand van. het gebit enz., schriftelijk op
te geven aan de Rijksidentificatiedienst voor Berging van
Lijken te Amersfoort.
Het vermoeden is niet ongewettigd, dat zich op het vliegveld nog meerdere graven zullen bevinden .
TOON.
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AALTENS ONDERDUIKERS
rijdagavond 3 October.
Er heerst • een gespannen verwachting onder
de Aaltenaren. AUes trekt naar het station.
Daar rijden de boerenwagentjes aan en voorop. in ,
zijn beste "tuug" . zit de boer. Ook met de fiets ko•
men ze. Meestal voeren ze nog een tweede rijwiel aan
de hand mee. Er is een ongewone drukte bij dat Aalten.se station. Lichtjes speuren rood, flikkeren langs
komenden, tot ze blijven rusten op één, twee, of soms
een heel troepje.
Het is een popelend zoeken. telkens onderbroken
door verrassende uitroepen.
Aalten ontvangt voor de tweede maal zijn onderduikers!
Ze worden opgehaald door bun oorlogs-pleegouders
en in het wachtende wagentje gestopt, of krijgen de
meegebrachte fiets in de hand geduwd. En dan gaat
het door de duistere binnenpaadjes, ,.op huus an". Het
l.s eerst nog wat onwennig zoeken naar de oude sfeer,
maar als op de deel de warme koeiengeur hen weer
tegemoet komt, valt alle tijd weg.
Door de ruime boerenkeuken gaat de boerin en zorgt
weer. Zij staat met de koffiepot in de hand en buigt
zich over de kommen; ..Zal "k oé nog maor es in·
6Chenken ?"
Zaterdag 4 October.
Aalten is vol zon. De straten vormen bogen van
vlaggen. Aalten viert zijn feest.
Er vaart de stemming van een tweede bevrijdingsdag
door het dorp. Immers, overal duiken ;,de jongens van
de boer"' weer op en het joolt van de één naar de
ander. welkomstgroeten en spontane blijheid.
Om half één trekt de stroom naar het hart van
Aalten. Daar wacht de Hervormde kerk, met haar
deuren wijd ope9 voor de Herdenkingsbijeenkomst.
Ieder heeft zich op verzoek met oranje getooid. Het
mooie oude kerkgebouw kan velen herbergen. doch
de opkomst is zo overweldigend. dat verscheidenen
genoegen moeten nemen met een staanplaats.
De kerkklokken luiden en de gemeente stemt in en
met gez. 90 vers 1 "Deo hogen God alleen zij eer'".
De. Voorzitter van het Comité A.R.0., F. de Vries,
opent de dienst met het voorlezen van psalm 66.
Daarna spreekt hij een welkomstwoord en vertelt.
hoe het plan voor een monument groeide tot werkelijkheid.
·
Ver-volgens richt hij zich met woorden van dank tot
de mannen en vrouwen van het verzet. dank ook aaa
de gastheren en gastvrouwen. doch bovenal dank aan
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Want wij willen Holland houden!"
Staande antwoordt de Gemeente met Da Costa's
volkslied.
Na het orgelspel van Bert van Noord6 zingt een voormalig onderduiker het toepasselijke lied. ..Ik hoor
trompetten klinken. de vljánd is nabij'".
De heer J. Smallenbroek uit Assen. voorzitter van de
Stichting "40-"45, repliceert de bij velen opkomende
vraag: ,.Is al dat verzet niet zinloos geweest?'"
De heer Smallenbroek wijst naar het doel van het
leven. dat ruet beoogt het behalen van onbepaalde
successen. doch getrouwheid van ons vraagt. Immers
het CbristP.lijk Verzet betekent gehoorzaam te zijn
aan wat God vraagt. En in die gehoorzaamheid
vielen onze mannen en vrouwen.
Spreker verklaart met nadruk: .,Wij zouden eigenlijk
het zedelijk recht om te leven verbeurd hebben.
wanneer er niet in Nederland verzet was gepleegd.
Want de verzetsstrijd was in wezen strijd voor geestelijke vrijheid. Nu zijn wij gespaard gebleven om de
strijd van de gevallenen voort te zetten."
Spreker waarschuwt tegen clubvorroing en afzondering van oud-strijders. Want zo vernietigen wij de
plaats. die wij bezitten in de harten der Nederlanders
en vermoorden de nabestaanden. Er zijn nog veel te
veel verzetslieden. die vergeten, dat het monument
voor het verzet is, een goede verzorging der nagelaten
betrekkingen van onze gevallen mensen.
De heer Smallenbroek vertelt ons van het Stichtingswerk en roept onze hulp daarvoor in.
Dan spreekt hij over onze jongens in Indië. Ze behoren straks door ons volk goed opgevangen te worden en wij moeten voor en naast hen staan.
De heer Smallenbroek eindigt met de opwekking trouw
te zijn en goede moed te houden; steeds te bedenken
wat goede couragie vermag. Opdat in de strijd aller
eeuwen, de vijand kan worden wederstaan. De
collecte ten bate van de Stichting brengt het mooie
bedrag van f 610.65 op.
·
Ds. K. L. F. Le Gr.and, geref. pred. te Twijzel (Pr.),
sluit deze goede bijeenkomst. Allen verlaten. na B. en
W. en de familieleden der gevallenen, de kerk.
Herdenking gevallen verzetsllede.n,
Na de kerkdienst trekt een indrukwekkende stoet naar
de Algemene Begraafplaats "Berkenhove".
Om het graf van de verzetsman K. Ruizeodaal en de
vele kruisen der Engelse gesneuvelden. schaart zich
de menigte. Het R.K. Kerkkoor zingt het Beati Mortui
van Mendelsohn:
Twee oud-onderduikers treden naar voren en leggen eeti krans op het graf van K. Ruizeodaal (Zwarte
Kees)/ in wie men alle slachtoffers van het verzet
eert.
Jan de Boer, oud-onderduiker, spreekt een kort herdenkingswoord.
Woorden van troost en van opwekking, om nimmer
te versagen, daar wij geroepen zlja, door Christus,
ons aller Koning.
Over de stille graven dragen eerbiedige stemmen
uit het "Ecce. Quomodo Moritur'" van Jacob Händl.
De stappen van de wegtrekkende versterven ·en op
het kerkhof. waar velen rusten die naast ons stonden in de oorlogsjaren. keert de stilte weer.

Frans de Vries vervolgt: ,.Een achttiental collega"s
onderduikers zijn niet meer. Onze blijdschap is over•
schaduwd door hun afwezigheid. Laten wij hen herdenken,"
In de minuut stilte. trekken zij langs ons heen: W.
Vermeulen, Amsterdam; J. de Rooi. Rotterdam; M.
v. d. Harst. Deo Haag; E. v. d, Gaag. Rotte1"dam; J.
Stahlie, Rotterdam; J. de Wolf, Nijmegen; M. den
Oudsten, Groot-Ammers; H. den Oudsten, GrootAmmers; M. J. Brui], Scheveningen; J. F. v. d. Heuvel, Amstelveen; J. van Baasbaok, Overveen; H.
Kleln-Hesseliok, Zelhem; P. H. Verhcul, Gorcum; A.
van Putten, ·Amsterdam; R. Wermeshoven, Drente;'
F. H. Somsen, Doesburg; H. Held. Arnhem; L. Lie·
vaar. Scheveningen ea F. E. Mac Donald uit NijmeOnthaUing Monument.
gen.
Frans de Vries spreekt verdér. Hij wijst ons de toeAllen gaan nu nogmaals richting station N.S.
In het plantsoen, tegenover dit slatioo. wacht het
komst. die op onze schouders rust en onze plicht die
toekomst te stellen voor God.
monument om onthuld te worden. Funs de Vries,
Aan Hare Majesteit wordt namens de oud-onderduispreekt als voorzitter der A.R.O. nogmaals het welkom uit.
kers van Aalten een telegram gezonden.
Luister! De "Suite Gothique" van Boelman ruist door
Namens alle onderduikers brengt hij dank aan allen.
die hen hebben geholpen. Deze dank heeft ons. verde kerk. Bert van Noord. oud-onderduiker, brengt ons
dit in zijn orgelspel.
klaa rt Frans de Vries, tot oprichting van dit GeDaarna beklimt Frits de Z wel'Ver de kansel.
denkteken gebracht. Gij hebt ons niet alleen willen
Even staart hij over de menigte, zijn hand glijdt
herbergen, doch ook voorzien in ons levensonderhoud
langs de horlogeketting en dan kaatst zijn stem de
V..r1>0lg op pag 8
kerk in.
Hij vertelt van de groei der LO in Aalten en brengt
ons terug naar de bezettingstijd; neemt ons mee op
een tocht naar Aalten en vertelt ons. hoe hij "Ome
Jan", druk aan het metselen vond. Ds. Slomp had
echter nog belangrijker bezigheden. .,Ome Jan'' liet
daarvoor zijn werk staan en trok er op uit. Diezelfde
avond werd de LO van Aalten en omgt>ving "opgericht". En Aalten werd een broeinest van verzet.
,.De gedachte komt nu bij ons op'", vervolgt Ds.
Slomp: ,.Is dit werk wel goed geweest? Was het wel
goed, dat wij de jongens naar Aalten lieten gaan? Dat
de pleegouders ze opnamen. Het he.eft immers zoveel offers gekost".
Ds. Slomp geeft zelf het antwoord. Met vaste overtuiging spreekt hij: .. Als er één werk geweest is, dat
rijk gezegend werd, dan is dat wel het onderduikers•
werk geweest". Hij wijst ons naar God en de Bijbel
en wekt ons op, niettegenstaande zware offers, koers
te houden en recht door zee te gaan en toekoO'.lSt noch
strijd te schuwen.
Ds. Slomp spreekt tot ons over de donkere toestand,
waarin wij leven. De zaden van het nationa:ilsocialisme zijn gestrooid met kwL~tige band en ze hebben wortel geschoten. Daarop gaat de revolutionnair
van verschillende schakering voortbouwen..
Als dan ons land in gevaar is, het Koninkrijk der
Nederlanden, dan mogen wij niet zonder meer blij·
Me'llr. Wil.:J.:ering
ven staan. In zijn rede vuurt Ds. Slomp ons aan; onthult het door de
"God gaf je een tijd van bezinning in Aalten. E'n nu
Aa/t"n,e
ondervoorwaarts. jongens. Wc gann weer strijden; we gaan duiktrs aangeboden
weer vechten, al komt er nog zo'n revolutie opzetten. monument.

.

VOOR DE
BOVENSTE

PLANK?
D e V rije U niversitdt
in Oorlogstijd
Enige maanden geleden verscheen dit
merkwaardige boek bij Zomer en
Keuning. Het is niet de titel. maar de
inhoud, die dit boek merkwaardig
doet zijn. Het bevat niet anders, dan
de in en vlak na de oorlog uitgesproken bercleokingsredevoeringen.
Is het nog nodig U te vertellen wat
de Vrije Universiteit is? Ik meen welhaast van niet; wie kent niet de namen: Colijn. Rutgers en Oranje?
Colijn was het, die reeds in het najaar van 1940 op de sociëteit van het
Studentencorps zich richtte tot de
leerlingen van de V. U. om hen te
wijzen op hun verantwoordelijke
taak; wanneer velen in Nederland hun houvast zijn
kwijtgeraakt, bun houdtng tegenover de bezetter niet
meer weten te bepalen, toon dan dat gij als Calvinisten wèl een basis hebt, en laat anderen tegen U
aanleunen. De geestelijke strijd wordt zwaar, en zal
van ons allen grote offers vergen.
Inderdaad, de strijd werd zwaar. Het was dikwijls
moeilijk aanstonds de juiste houding te vinden tegenover de maatregelen van de bezetter. Daarvan getuigt de rede van Prof. Nauta op 22 Sept. '43, wanneer bij de gebeurtenissen van het afgelopen academie. •
jaar releveert, zoals het wegvoeren van de studenten
in Februari 1943, het tekenen van de loyaliteit,werklaring en het sluiten der Universiteit.
Bijzonder aangrijpend is wel de rede van Prof.
Oranje op 27 Maart J 945 als het overlijden van Prof.
Rutgers in Duitse gevangenschap bekend geworden is.
Zowel nationaal als internationaal was Rutgers een
man van formaat.
Reeds tweemaal heeft Rutgers een periode van gevangenschap doorgemaakt, als bij met enkele anderen in een open bootje naar Engeland tracht te varen.
Motorpech doet de tocht mislukken. en brengt hem
opnieuw in gevangenschap.
Tekenend voor hem is zijn uitspraàk~ .,Er zijn ergere
dingen dan angst voor de dood; ik zou mij schamen,
mijn plicht niet te doen tegenover mijn vaderland;
het is niet erg voor het vuurpeloton te moeten verschijne.n, als men maar trouw gebleven is."
Ook uit de kring der studenten z:ijo velen gevallen.
en het is weer Prof. Oranje die ben bij de rectoraatsoverdracht op 19 September 1945 op ontroerende
doch sobere wijze gedenkt, hen één voor één mèt
hun daden noemende. Voor hen, die niet geheel
vreemd zijn aan de ondergrondse strijd valt het op,
dat velen van hen een vooraanstaande plaats in de
verschillende illegale organisaties innamen.
Het boek bedoelt geen documentatie van het verzet
te geven; het vermeldt de lotgevallen der Vrije
Universiteit in oorlogstijd. :i;oals telken jare bij de
overdracht van het rectoraat de lotgevallen van het
afgelopen jaar worden gememoreerd. Maar de lotgevallen in de oorlogsjaren laten U zien, dat de Vrije
Universiteit de consl'quenties van baar Calvinis-tische levens- en wereldbeschouwing heeft aanvaard.
en daarmee niet heeft gestaan buiten het pra-ctische
leven van elke dag. Met ere mag gezegd worden dat
zij een bolwerk tegen het fascisme is geweest.
Het laatste hoofdstuk is een toespraak blj de begrafenis van Prof. Oranje, op 11 April 1946. Prof.
Oranje was een der groten uit het verzet lid van liet
college van vertrouwensmannen, voorzitter van de
adviescommissie voor de LKP, de ziel van het Hooglerarenverzet, lid der G.A.C., enz.
De ruimte, toegestaan voor een boekbesprdcing laat
niet toe, om meer te noemen. Het boek is lezenswaard,
en behoort zeer zeker "Op de bovenste plank""!
Tot slot geven wij twee citaten uit de rede van Prof.
Oranje (19 Sept. 1945, waarin hij het verzet in breder verband bespreekt:
·
"In een oorlog als thans gevoerd werd, tegen een
niets ontziende vijand, moet men, ieder op eigen terrein, alles op het spel durven zetten, of men gaat ten
onder. althans geestelijk. Met schipperen wint men
misschien aardse. vergankelijke goederen, maar men
verliest het goede geweten. Bovendien is het heilloze
gevolg van schipperen, dat er een onderlinge strijd
ontbrandt, waarvan het einde nog niet te voorzien is.
Het gaat hier over het grote probleem van deze
gehele bezettingstijd: schipperen of niet.
Ons volk zal het eens moeten worden over dat
I vraagstuk, niet alleen tot lering van het nageslacht.
maar vooral ook, omdat wij samen weer verder moeten en omdat ons volk zich niet kan veroorloven, als
een gescheurde natie voort te leven.'"
.. Laat het nageslacht dit altijd voor ogen houden: indien ooit Nederland weer bezet gebied zou worden:
bij de eerste aanval van onrecht allen zij aan zij, zonder te vragen wat het kost. Tegen onrecht van een
overweldiger bestaat maar één middel: nooit toege~
ven. doch aaneensluiten.
Anders verovert hij Uw terrein, centimeter bij centimeter.""
M.

IN MEMORIAM

•

Wiflem Arnold Rohaan

,

Hendrik Pieter Heinen

Geboren 26 Octobc, 1912 te Neede,
Gefus,1/eerd 6 Juni 1944.

Geboren 28 November 1914.
Gefusillelrd 6 Juni 19-H.

Is oudste zoon van de familie Rohaan in de Berg
te Neede, was hij met Mulo- en Landbouwwinterschoolopleiding reeds in zijn jeugdjaren een op de
voorgrond tredende persoonlijkheid. Zijn eerlijk en waarheidslievend karakter deed hem ook in zijn militaire
djenst spoedig uitblinken.
In de mobilisatie stond hij als wachtmeester bij een bereden treinafdeling, bij zijn superieuren, collega's en ondergeschikten in hoog aanzien om zijn rechtschapen karakter. Als goed vaderlander werd direct na de capitulatie
in de Meidagen van 1940 reeds zijn geest van verzet
tegen de onderdrukker vaardig, door wapens te verbergen, die straks nodig zouden kunnen zijn.
Io het burgerleven teruggekeer<\. had hij onmiddellijk
minachting voor elke uiting van slapheid tegenover de
Duitsers en gaf daarvan op gepaste wijze en plaats on•
dubbelzinnig blijk.
Iedereen, die met hem in nauwer contact stond, werd
gesterkt door de stalen vcrzetsgeest, die in hem leefde
en waardoor hij anderen vaak kon bemoedigen.
Geen wonder, dat allerlei takken van verzet bij hem
een resoluut medewerker vonden. Reeds spoedig was hij
als ondercommandant van de plaatselijke OD, in deze
organisatie opgenomen. Daarnaast was de daadwerkelijke hulp aan Joden en andere onderduikers voor hem
een levenswerk geworden, terwijl ook de verspreiding
van bonkaarten en verzetslectuur mede door hem werd
verzorgd. Op de boerderij zijner ouders vond menigeen
onderdak en werden vele hongerigen gespijzigd. Toch
trachtte hij zijn reeds bejaarde ouders en verdere huisgenoten zoveel mogelljk buiten zijn werk te houden,
hoewel hij wist geheel in hun ge~t te handelen. ~Is
stoer Calvinist was zijn verzetshouding principiëel gefundeerd. Kenmerkend was ook zijn geslotenheid in het
publieke leven. De vrienden, waarmede hij ·s nachts op
pad trok. kende hij overdag in het publiek nauwelijks.
Zo was ook zijn spontane medewerking aan de KP van
Zwarte Kees voor het bekende wapentransport. Alleen
vuig verraad legde ook hem zijn l&9en. Toen Opperwachtmeester Wortman en Henk Kruizinga reeds waren
·gearresteerd, wilde hij van onderduiken. ter wille van
zijn ouders niets weten.
In de vr~ge ochtenduren van de 5e Mei l 944 kwam
ook bij hem met groot kabaal de SD met zijn handlangers
en werd hij, terwijl hij be.Jig was met zijn werkzaamheden op de boerderij, gearresteerd en gevankelijk weg•
gevoerd. Voor deze arrestatie waren de moffen gekomen
met drie ovèrvahvagens en twee tu·xe auto's. Doch ook
bij deze arrestatie bleek volkomen "het waarom" van
het verzet.
Willem was door de SD reeds naar de overvalwagen gebracht. onderwijl deden de moffen op de boerderij huiszoeking. Van deze gelegenheid maakte zijn oude vader van 75
jailr gebruik om naar de overvalwagen te gaan en zijn
zoon wat brood te geven. De moffen wilden hem hiervan
weerhouden. De oude voegde hen echter toe: ,.Je kunt
niet meer doen, dan mij doodschieten!" Hij gaf zijn
zoon het brood en riep, hem toe; .. Willem blijf bidden
en blijf Hollander!" Hierop stond Willem temidden van
de moffen op en antwooordde: ..Ja vader, Hollander tot
in de dood!" Hij werd op transport gesteld naar Arnh;:m
en vervolgens naar de bunker in Vught. Op 2 Juni 19+4
volgde zijn ter dood veroordeling door het Polizei•
stand~gericht te 's-Hertogenbosch, wegens deelneming
aan een geheime organisatie in een ernstig geval, door
opdrachten tot het verschaffen of onderbrengen van
wapenen voor een terreurgroep te hebben aangenomen
en deels te hebben uitgevoerd. Voor zijn rechter verklaarde hij: ,.Wat ik gedaan heb, heb ik gedaan 11it
overtuiging en ik ben bereid daarvoor te sterven!"
I~ de nacht van 5 op 6 Juni 1944 werd hij, met vele van
zijn kameraden vervoerd naar de duinen bij Overveen,
alwaar zij de heldendood stierven.
Thans rust hij op de Erebcgraafplaat~ met zijn makkers
Henk Kruizinga, Teun Wortman, Karel Verschuur en
vele anderen, als slachtoffer van de Nazi-terreur.
Voor de nabestaanden was deze gang van zaken een
zware slag en groot was het medeleven met de familie
Rohaan. De zekerheid, dat hij thans juicht' voor de troon
van G~, gaf troost in deze diepe smart.
Gods wegen zijn hoger dan de onze. Moge zijn offer
niet tevergeefs gebracht zijn. Zijn vrienden gedenken
hem dankbaar.

Is zoon van een drukker uit Eibergen werd Henk
~einen op 28 November 1914 geboren. Op 6 Juni
194i viel hij door het vuige verraad van de laaghartige SD-spion, Willy Markus, voor het vuurpeloton
van de Grüne Politei in de duinen bij Overveen, tezamen met 22 illegale werkers, waaronder 11 van zijn
eigen kameraden.
Henk was geen sterk op de voorgrond tredende figuur.
Toch bezat hij door zijn oprechtheid, hulpvaardigheid
en eerlijk karakter vele vrienden. Hij kon het onrecht,
dat door de barbaarse bezetter gepleegd werd, niet aanzien, daarvoor bezat hij een te sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. hetgeen gebaseerd was op zijn christelijke opvoeding. Toen dan ook medio 1943 zijn hulp .
werd ingeroepen door enkele medewerkers van "Trouw",
was hij de man. die spontaan zijn medewerking verleende, hetgeen er toe leidde, dat zijn vader zijn persen
gratis ter beschikking stelde voor het drukken van
,,Trouw" in de Gelderse Achterhoek.
Het begon met een krantje, doch zoals het meestal
ging, het eindigde ·met een revolver. Zo is het ook met
Henk gegaan. Als fotograaf maakte hij foto's van onderduikers, piloten en zwaar gezochte p<1rsonen voor
persoonsbewijzen en valse papieren. Als drukker zorgde
hij er voor, dat er valse papieren kwamen. Op deze
manier kwam hij in contact met alle mogelijke personen
uit de illegaliteit. Zo kwam ook het contact tot stand
met Kleine Jan en Zwarte Kees ... en ... middels deze met
Willy van Erp (Willy Markus), hetwelk hem noodlottig geworden is. Bij hem thuis werden talrijke malen
besprekingen gevoerd door meerdere illegale werkers
uit alle mogelijke groeperingen en organisaties. Ook daar
werden door de KP van Zwarte Kees de voorbereidingen
~etroffen voor de liquidatie van de twee K.K.-mannen
(Kontroll-Kommando), .,de bril en de hazenlip... die
toentertijd de Achterhoek onveilig maakten door bun
jacht op ondergedokenen.
Van het ene komt het andere. Dit is in de meest letterlijke zin waarheid geweest. Door overplaatsing van de
twee K.K.-mannen, ging de liquidatie niei door, ma~r
nu volgde de overval op het Öistributiekantoor te Et•
bergen. Ook hierbij verleende Henk zijn medewerking.
Steeds meer werd er van de jongens gevergd. De KP
beleefde een tijd van hoogconjunctuur. In Februari '44
werd het Distributiekantoor te Borculo gekraakt met
een buit van ruim 31.000 bonkaarten. Ook hierin had hij
een actief aandeel.
Toen kwam de fatale datum, 20 April 1944. Een gedeelte van de KP zou die dag in Brabant wapens in
ontvangst nemen. De rest, waaronder ook Henk bleef
achter om de wapens veilig op te bergen. Alles was tçt
in de puntjes verzorgd. Doch de SD had baar strikken
uitgezet. Dezelfde avond tegen 7 uur werd hij door de
SD gearresteerd en gevankelijk meegevoerd naar Arnhem ea vervolgens naar Vught. Tijdens het transport
van Arnhem naar Vught heeft hij nog tegelij~ met Gijs
(Kleisen) een ontvluchtingspoging gedaan. Jamm~r genoeg sprongen beide uit de auto vlak voor het huis van
de Kampcommandant van Vught, waar Duitse bewaking
aanwezig was, dus in de armen van de Duitsers ......,
daarna bunker Vught. waar de beul Popey de scepter
zwaaide.
Op Vrijdag 2 Juni 19-ii werd hij met zijn kameraden
door het Polizeistandgericht ter dood veroordeeld, omdat hij het wapen van de wachtmeester Poulie aan
Zwarte Kees bad gegeven. Op 6 Jtll'li 1944 vielen allen
door het moordend lood uit de Duitse geweren. Een
afscheidsbrief mocht niet geschreven worden. Het is
echter een grote troost voor zijn vrouw e~ de twee
kinderen. die hij achterliet, te weten, dat hiJ gc,storven
is als Nederlander en als Christen. Na de terdoodveroordeling riep hij uit: .. Mannen het is wel erg en
we hadden het niet verwacht. Het is vreselijk erg voor
onze gezinrten. Ons leven is voorbij, maar het echte
leven begint nu pas. Bij God in de hemel is het schoon,
daar zien we elkaar zalig weer."
Wij die zijn achtergebleven danken Henk voor zijn
spontane toewijding voor de zaak van God en het
vaderland. Hij was de onopvallende figuur, die het
beste wat hij bezat, n.l. zijn leven. durfde te offeren
voor een groot ideaal. Hij was .dapRer, oprecht eo
eerlijk. Daarom zal zijn nagedachtenis bij ons steeds
levendig blijven.
Moge zijn offer voor de toekomst van Nederland nlet
tevergeefs geweest zijn.

À

A

Philippus Gaste1aars
Geboren 4 Januari 1891.
Overleden 20 April 1944.

hilippus Gastelaars dreef in Doesburg
een' drogistzaalc. Hij was een prima
zakenman, die in en ver buiten Doesburg
in hoog aanzien stond, niet alleen om zijn
zakelijke capaciteiten, maar ook om zijn zeer
hoogstaand karakter. Nooit was hem iets te
veel en waar hulp nodig was, werd niet tevergeefs een beroep op hem gedaan. Aan hoeveel ziekbedden heeft Gastclaars niet gestaan
en hoevelen heeft hij geen raad en troost gebracht! Het was dan ook zeker niet ten onrechte, dat hij wel "dokter" Gastclaars wer\i
genoemd.

P

Als overtuigd Calvinist heeft hij de Goddelijke roeping en Christenplicht verstaan om
zijn naaste zoveel als in zijn vermogen lag
te helpen. Hoewel Gastelaars niet actief aan
het daadwerkelijk verzet deelnam, was hij toch
door zijn principiële houding ten opzichte van
de bezettende macht een ieder ten voorbeeld.
Dit is vooral op de laatste dag van zijn leven
op meer dan ondubbelzinnige wijze gebleken.
Door één van de mannen -van de KP van
Zwarte Kees werd Gastelaars op de fatale
datum, 20 April 19H, mede betrokken in het
vuige verradersspel van Willy Markus. Het
net, dat de SD .gespannen had, werd die dag
geheel dichtgetrokken en de KP van Zwarte
Kefs opgerold. De slotscene speelde zich ten
huize van Gastelaars af. met het noodlottig
gevolg, dat Gastelaars- als medeplichtig aan
het complot werd aangemerkt.

In die ogenblikken kwamen zijn uitstekende
karaktereigenschappen op treffende wijze naar
voren. Hij gaf op duidelijke wijze blijk van
het goede hout gesneden te zijn en bewees
door zijn standvastige houding. dat hij boven
zijn vijanden stond. Toen hij inzag geheel aan
's vijands macht te zijn overgeleverd, gaf hij
zich over aan zijn Hemelse Vader, die ook
zijn lot in handen had.
Over de juiste toedracht van de moord op
Gastelaars en wat zich daarbij op Avegoor
afgespeeld heeft. zal wel voor altijd een sluier
blijven liggen. Eén ding staat echter vast, en
dat alleen kan zijn echtgenote en kinderen
·troosten: Gastelaars stierf als een groot vaderlander en wat meer zegt, als een Christen. Zijn
laatste rustplaats vond hij op de begraafplaats
,.Heiderust" in de gemeente Rheden.
ç:root was de verslagenheid toen het ver•
scheiden van deze edele figuur in Doesburg
bekend werd en groot het medeleven van de
bevolking met de zo onnoemelijk zwaar getroffen familie. Gastelaars liet een lttgte achter in zijn gezin en daar buiten, die onoverkomelijk scheen. Wij mogen in hem blijvrn
zien een man, die het ons aangedane onrecht
verafschuwde, maar er ook zeker van was, dat
het recht eenmaal zou zegevieren. Hij, die .:o
node gemist kon worden, werd opgeroepen
tot een leven in hemelse heerlijkheid, waar
het onrecht niet bestaat! Moge dit zijn echtgenote en kinderen tot blijvende troost zijn
en ons zijn figuur tot een lichtend voorbeeld.

R. W.

THEO.

•

S. W.

•

(Vervolg van pag. 6).

TE PUTTEN

van elke dag, met zelfverloochening en inzet van uw
eigen leven. Gij hebt op grootse wijn in praktijk
gebracht het: ,.(Draagt elkanders lasten".
Spreker geeft weer, wat de twee stukjes beeldhouwPutten heeft zijn doden herdacht. .....
werk op de muur, ons te vertellen hebben. Het één
Er zullen weinig plaatsen in Nederland zijn,
laat ons aanschouwelijk beleven, de betekenis van
die zo zwaar werden bezocht als dit dorpje
Psalm 91 : 5 en 6.
·•
op de Veluwe en zoeken we een vergelijking,
Het stelt voor, een ontkiemende vrucht, die door de
dan dwalen onze gedachten over de grenzen:
welbekende laarzen, vermorzeld dreigt te worden; het
Lydi<:e..... .
jonge leven, dat hoewel zich schuil houdende, toch
Europa werd zwaar geslagen en overal zijn
ontkiemt, ondanks alle gevaar.
de sporen van deze kastijding aan te wijzen,
Het tweede fragment toont ons een 'pelikaan, die
maar op enkele plaatsen heeft de Germaanse
met eigen ibloed haar jongen voedt en met haar vlergesel in een uitbarsting van het meest duivelse
ken dit jonge leven beschermt, voor het gevaar van
sadisme wonden geslagen, waarvoor de mond
het reeds tanende hakenkruis, dat op de achtergrond
vergeefs namen zoekt en waar het hart stil
zichtbaar is.
bij is. Het waren kleine plaatsjes: Putten,
Een symbool van de opofferende liefde, waarvan
Lydice, maar groot is de smart, die zij moeten
Psalm 91 vers 4 ons spreekt.
Aan de burgemeester wordt als hoofd der Gemeente, ,. dragen. Een mannelij~e bevolking in haar geheel weggevoerd, uitgemoord, het klinkt als
het gedenkteken aangeboden.
een oud en wreed gruwelsprookje uit een lang
Mevr. Wikkering, echtgenote van Ome Jan, verricht
de onthulling. Padvinders staan gereed en als de
voorbije tijd.
Maar het is een historisch feit;. drie jaren
bronzen plaat zichtbaar wordt, gaat ttvens de fontein
geleden geschiedde het. Niet in de grijze oudvoor de gedenkmuur in werking. Zij geeft een spel
heid, toen de wereld oog geen beschaving
van stralen, die fier opspuiten, om dan iri de heldere
kende, toen de menselijke wreedheden nog
vijver samen te vloeien. De menigte zet het Wilhelniet werden gecamoufleerd met een dikke laag
mus in en het te en 6e couplet trilt naar het dorp.
uiterlijk cultuurvernis en verklaard door wetDe burgemeester aanvaardt met grote trots en waarten, voorschriften en een psychologische wedering het zo geslaagde monument. Hij weerlegt voor
tenschap. Neen, drie jaren geleden, in een
het dorp Aalten de opmerking, die men zo vaak hoort
samenleving. die een beschavingsgeschiedenis
en zeker gerechtigd, dat het platteland na de oorlog
van twintig en meer eeuwen achter zich heeft.
niet genoeg waardering ontvangt. Spreker herinnert
Zeg: onze beschaving staat op een hooçi peil;
aan de waardering en belangstelling die Aalten van
noem namen en plaatsen: Copernicus. Edison,
Hare Majesteit mocht ontvangen, in haar persoonSchweitzer, Lambarene, Oxford. maar vergeet
lijk bezoek. En ook op andere wijze gaf men Aalten
niet: Putten, Lydice. De eerste woorden zouden
baar beloning. In de Oosterkerk spreekt daar het
on$ buiten onszelf brengen, de laatste brengen
Gedenkraam van, aangeboden door de dankbare Rotons wel weer terug.
terdammers. En zie nu weer dit treffende monument.
Putten heeft zijn doden herdacht..... .
ZIJ, die ons dit aanbieden, zijn uit alle delen van ons
land samengestroomd. Hechte banden zijn hier geBegên October heeft de Puttense bevolking in
legd.
enkele plechtigheden die donkerste dagen uit
De voorzitter der A.R.O. sluit daarop deze plechtigzijn historie herdacht. Woensdagavond verheid.
zamelden zich allen in de Eierenhal op het
Om 8 uur in de avond begint "de instuif". De zaal
Marktplein. Van hieruit vond een stille bloeIn gebouw "Irene" is hiervoor feestelijk versierd.
mentocht plaats naar het monument, dat aan
Daar komen alle onderduikers samen, met· vrouw of
de muur van de Hervormde Kerk ter plaatse
verloofde. Direct als je binnen stapt, omgeeft je de
is aangebracht. De stoet werd geleld door de
•
oude sfeer van kameraadschap.
burgemeester. terwijl naast de plaatselijke muHier blijkt weer, dat met weinig middelen, toch een
ziekvereniging tal van andere verenigingen
goede geest, te verkrijgen is.
met grote groepen vertegenwoordigd waren.
Ome Jan spreekt zijn jongens weer eens hartelijk toe
Maar de herfstwind, die door de Dorpsstraat
en kan niet aan een spontane huldiging ontkomen.
speelde. vond in de lange rij ook de naamMoeder Wikkerink hoort naast hem en dus ook op
lozen, de vrouwen en kinderen en ouders van
het podium.
,
hen, die niet terugkeerden. Na afloop van de
De oud-onderduiker, korporaal D. G. v. d. Greft. uit
bloemlegging bij het monument concerteerde
Semarang, laat een bouquet bloemen zenden voor
de muziekvereniging. Door de avond klonken
deze dag. Aan wie zullen wij die schenken? Natuurde oude liederen: ,.Ga niet alleen door 't lelijk aan Ome Jan zijn vrouw. Zij heeft immers met
ven ...... ". .,Als ge in nood gezeten geen uiten voor de jongens geleefd.
weg ziet ...... ".
De oud-onderduikers laten zien, dat ze de AchterDe volgende dag - Donderdag - werden
hoekse taal nog aardig meester zijn.
in de Gereformeerde, Katholieke en Hervormde
Ieder voormalige buurtschap zendt een afgevaardigde.
Kerken herdenkingsdiensten gehouden. Veel zal
En dan op het podium en tien minuten praten in het
er in hen, die deze diensten bezochten, zijn
Achterhoeks.
omgegaan. In de gewijde stilte van het kerkSommigen hebben "het plat" nog aardig te pakken..
.gebou\t' en bij de woorden van 'herdenken ginEen heeft het zelfs aangedurfd, het in een liedje te
gen veler gedachten terug .naar die dagen.
gebruiken. Heel de zaal zingt het refrein mee:
toen in enkele uren een dorp in de allerzwartste
De stemming deze avond is uitstekend. Dit ondervindt ook "De Zwerver". 51 ex-onderduikers, laten
rouw werd gedompeld.
Toen men na het beëindigen van de dienst
zich als abonoé inschrijven.
weer buiten kwam lagen daar de bloemen en
Om half elf wordt de avond gesloten en dan nog
kransen bij het monument..... .
éénmaal deze dag, naar het monument.
Het staat nu in een straling van licht.
Hier ontbindt zich de groep. Deze grootse dag is
ten einde. De pleegouders zullen weer met hun wagentjes en fietsen naar het station komen, om hun
.,oorlogszonen" uitgeleide te doen.
Maar het monument blijft in Aalten.
. Aangeboden aan de Gemeente Aalten, door de on•
Rotterdam-Zuid reikt de
derduikers, welke in de bezettingsjaren hier een vei•
lig toevluchtsoord gevonden hebben.
HEIN.
LO-plaquettes uit

Herdenking

Verslag Tergadering KP-Utrecht
gehouden 4 Octoher j.1

..

Ot- KP-vtrgadtring was gecombmtttd mt t een mede·
..,ukersvorgadedog van de St,chttng 191-0-1945.
Mej. Mr. Smit, lid van b•t hoofdbtstuur Sucbt,ng l9i019-f5. ga( teo utteen:etting over de inhoud van de wtt,
welkt d, pen,ro.,.,o rtgelt. voor dt nag,lat<o bttcekkingf'.h van onn: gevaJftn vritndt:-n.
Mej. Obbts, insptctri~t bij de Stichting, buprak nog
'-Dige bijzonde:rbtdtn aangaandt het Stichtingswc:rk. Verder wud htt wttk vttdt-tld vooc de in::amthogsactie: in
Urrecbr.
Etn vvslag wtrd uitgebracht over de georganiseerde
Ztlltocbte.a met de: vrouwen dtt gesneuvelde vriende:n in
de afgelopen tomer. Het voorsttl om ,o",r 1918 etn
uitgaansdag ptr .iiu,obos en 2 zeUtot'hten te orgaoîseren.
werd met algt'mtnt stemmen gocdgtktu..rd.
Hitroa volgdt een verslag over dt ontvangst van. 1i
franse klnderto <Ytln 51csne:u,·eldt vtn:ttsmtnse.n In de
afgtloptn z.omtr" Ot ldt1dt rffl waren in vtr,thillendt
9~:lnntn ondtrgebncht . Htt vufoop 1s zttr bt<Vrrdlgc..nd
geweest, zowtl voor de kindtrtn als voor de pleegouders.
Vtrschillende Einilncicle zaken wtrdtn ~buproktn en
brhandtld.
.Het notarietl vastltggto van de Stichting KP Is in
br.hande-ling. Hir.rvoor werd ee:n voorlopig bestuur samtD•
guttld en wtl als volgt:
Otto, Voorzitter,
Ad. Secretaris.
Aart, Pcnmngmcesttr.
Op vcr:oe-lc. van. Aart wordt tijdt:lijlc: het pcnniag:mtute.r"
ech~p door Ad waargenomen.
Voor d• te bouden reüoie-a,ood winter 19'17/1918 wtrd
een commissie- van voorbereiding geltoze-n. Tevens werd
ee:n commlss.ie samengesteld. om de te versturen ultnodlgtngt!D voor de .a.s. winrcr•rt'~n,e: te selecteren.

De LO-afdeling Rotterdam Zuid heeft op 30
September de LO-plaquettes uitgereikt. Zij
nam deze gelegenheid te baat om de oudmedewerkers nog eens bij elkaar te roepen
voor een gezellig praatavondje. De plaats van
samenkomst was het voormalige LO-kwartier
.,De Pijp··.
Blok, als oudste LO-medewerker van Rotter·
dam viel de eer te beurt ,,het sieraad van elke
LO-huiskamer"' aan de gegadigden uit te reiken. Hij vond deze gebeurtenis belangrijk genoeg om er een korte speech aan te verbinden.
"Deze plaquette wil zijn een herinnering aan
de afgelopen oorlogsjaren. Sombere jaren weliswaar maar toch ook jaren, waarop iedere recht•
geaa;de LO-er met dankbaarheid kan terugzien,
want zij hebben veel bijgedragen tot onze
geestelijke verrijking.
.
"Uit duisternis opziend naar het hch!, der
vrijheid vervuldet gij Uw zware taak , zo
staat op de plaquette. Enkelen van onze vrienden hebben het licht der vrijheid niet meer
mogen begroeten.
Het zijn Ds de Jong. v,,r. Kervel, A. de Toom,
A. Sljl, J. Venis en. A. Pols. Zij zullen voortleven in onze gedachten."
C. Mastenbroek besloot het officiële gedeelte
van de avond met de aansporlnçi ten minste
éën keer per ;aar bijeen te komen om de on•
derlinge band niet te doen verslappen.

ADVERT ENTI E-RU BRIE K
FAMILIEBERICHTEN
Op 21 Oct. a.s. hopen D.V. ontt gel!efd,
ouden en grootoudtc-'
P. VERBEEK L:n., (Oom Koos)
en
J. VERBEEK-ORIEBERGEN
te bud•nk•n dat :ij 10 jaar getrouwd :ijn.
Hun dankbare kfnde.no c:n kl~in•kioderen
in Nederlood. ln•hé en Cao~da.
Hoorn . Oct. 19'17 ,
W utersingd 5.
Geleg,nbcid tot folicittn,o Wotn•dag
22 Oct, a.s. 17.00-18 .30 uur in Hotel
..De Kei:crskroon ...

DIVERSEN
Gevraagd in klein gezin i.n
Amsterdam, MEISJE voor dag en
nacht.
Brieven onder no. 410 aan het
bureau van dit blad.

WOONSCHIP.
Oud-illegaal werker zit dringend
verlegen om een woonschip. In
Huur of Huurkoop.
Brieven onder letter V. Boekh.
De Wetering, Oude Wetering.

Voor elk tra nsport
hoe vreemd of raar,
.A. LUIK staat altijd

voor U kla ar.

*

luik'stransportonderneming
Zaandijk

Tel. 81994

STEMPEL FABRIEK

VAM DER BRIJG

'WESTZ!JD[ 202-ZA.AltDAM
TELEF 4128
POSTR. 217102

In een dag gereed.

Hier
wordt
de meeste
a andacht
besteed aan
Uw drukwerk 1

Alles op het gebied.van Stempels
Cliché'• en na a mplaten.

JUIST MIJNE HEREN ....
LAAT BRINKMAN
'T COPIEREN

Brinkman
Boekhandel en
Copi eer-lnrtchting
Telef. 4292 • za-dam
Wesbdjde 1

C.V. DRUKKER~ RIJNSTREEK"
~N·

LITHO "ZA.ANLANDIA"
ZAANDIJK

*

OFFSETDRUK
STEENDRUK
CARTONNAGE

WIE wat wil weten over het ve«ct in BELGIE, abonneert ,iel, op PYGMALION
het maandblad van het "Armte Sttrètc,Gcbeim Ltgtr" .
Ons blad httft eon zeer actuele en untrekktl!Jke inhoud.
.
Leert Uw Belgische ondergrondse kamt radtu kennen door het le:e.n van

PYGMALION
Prij.s: f 3.- pet Jaar.
Abonnementen lopen van l J~uari tot 31 December.
Wie zich thans. abonneert, ontvangt dut dt ce-eds veucbencn nummers VAnaf
1 Januari 1917.
Opgave nn abonne"t11ten. bij .. DE ZWERVER'· door het •tortm van f 3.op post.iro 109588.
Proefnummers 01) aanvraa; .

Wl,KAN
INUCllTINGEN VERSCliAFFEN?

•lrl'f

869 In de nacht van 30 op 31 Juli 1943 stortte een Sterlingbommenwerper neer in het Volkerak in de omgeving van Dinteloord. De graven van 2 leden der bemanning, n.l. van Sgt. A. Stevens en van
E. C. A. Barnes, zijn bekend. Weet iemand iets van de andere
leden der bemanning? Speciaal gevraagd wordt naar Sgt. Howard
Melville Cornes - Nr. 1064514.
Anderen zijn: Sgt. J. Ferguson - Nr. 1554'!41: Sgt. E. A. Bartlett - Nr. 1383206; Sgt. R. E. Taylor - Nr. 1525616; PI.off. P.
R. Johnson - Nr. 125426.
Inlichtingen aan: M. J. Zwijos, Rijksstraatweg 144, Numansdorp
(Z.H.).
870 Marinus van Bennekom, laatst woonachtig te
R'dam, Vrijenbanschestraat 22. Geboren 11
Juni 1922 te Oud-Beyerland. Weggehaald
25 Augustus 1944 en gebracht naar Hecmraadsingel, R·dam. Vandaar naar Vught.
Met het grote transport in September naar
Oraniënburg-Sachsenhausen vervoerd. Gevangenisnummer was 100946. Block 16, daarna 17 H .E.I. In Januari 1945 voor het laatst
bericht ontvangen. Sedert dien niets meer van
hem vernomen.
Nadere bijzonderheden gaarne aan D. v.
Bennekom, Vrijenbanschestraat 22, Rotterdam.

25 OCT.
1 9 4 7

No.43
JeJAARGANG

Weékblad
der LO-LKP-Stichting
LANDELIJKE KNOKPL9EGEM

LANl;)ELIJK~ ORGANISATIE VOOR HULP

Losse nammera ZO ceat

WAAROM GEEN BERBUNDELING?
r zijn twee st<1ndpunten terzake van de voormalige verzetsbeweging.
Het onze is: afwikkeling van haar problemen;
snelle liquidatie van baar verbanden, behoudens het
rcünisteuverband, dat het gesprek tussen hen, die in
het ver.:et veremgd waren, voorzover· gewenst, gaan.
de kan houden; oplossing der ex-illegalen in het maatschappelijk leven; democratische voorlichting van
deze oud-illegalen in de overgangstijd; meest k.:àchtige steun aan de Stichting l 940-1045, die het gehele
sociaal-juridische probleem van de verzetserfenis voor
de slachtoffers daarvan waarneemt.
Dat standpunt is, dunkt mij, duidelijk.
Ht>t andere is: herbundeling der oud-illegalen en activering van de zo gebundelde illegaliteit.
Dat standpunt is ook duidelijk.
Maar dan komen blijkbaar de onduidelijkheden. want
wij hebben moeilijkheden om de bedoeling van het
tweede standpunt te beçirijpen en de anderen snappen nog steeds de achtergrond van ons standpunt niet.
Nu is daar toch een groot verschil. Ons standpunt.
het liquidatie-standpunt zou ik het willen noemen, is
uit den treure uiteengezet in ,.De Zwerver", terwijl
men, blijkens een artikel van B. D. in "Ons Baken"
van 18 October j.l" daarvan nog steeds een verkeerde
voorstelling van :zaken geeft.
Ik :zal onze argumenten dadelijk nog één keer kort
samenvatten, opdat men niet te verontschuldigen zij.
Daartegenover moet ik echter opmerken, dat de moeilijkheid, die wij hebben met het andere standpunt. het
bundelingsstandpunt, nog steeds door niemand opgeheldèrd is. En dat n.b., terwijl wij herha.1ldelijk onze
vragen geformuleerd hebben
Ik zal die vraag nog eens stellen: U wilt herbundelen? Welnu, wat is dan de concrete individuele taak
van Jansen in Sexbierum na de bevrijding in deu
gebundelde illegaliteit, in het verlengde v.an zijn verzet? Wat rood hij doen? Kom nu niet weer aan met
de nationaal democratische eenheid, met actie, met
herzuivering, met de belangen van de nagelaten betrekkingen, met het herstel van onrecht in staat en
maatschappij. met meetings, vergaderingen e.d., want
hoe belangrijk sommige van deze zaken ook zijn, zij
leren ons niets over de concrete taak van Jansen.
Die vraag hebben we al eerder gesteld en geen sterveling h.?eft er antwoord op gegeven. Er is ook geen
antwoord op, want de enige concrete en permanente
taak van. de oud-illegale werkers is de Stichtingsarbeid en dit is niet de arbeid van de gebundelde illegaliteit.
B. D. vraagt zich af of de soci;ile taak wel in goede
handen is bij de Stichting 1940-1045. En hij wijst
dan op de wet op 't rijkspensioen, die volgens hem
het karakter van armenzorg heeft. Daarom wil hij de
sociale taak niet uit handen der gebundelde illegaliteit geven.
Nu ga 1k een paar dingen duidelijk zeggen, en ik zal
de duidelijkheid niet laten lijden onder een op dit
punt misplaatste welwillendheid in de woordkeuze.
De watten blijven thuis.
De verzetsbeweging heeft in de Stichting 1940-1945
een moc:ument van haar kunnen opgericht. De Stichting 1940-1945 is een verbazend knap stuk werk van
de illegaliteit. hogelijk geprezen door insiders en outsiders, ten volle berekend voor haar taak.
Zij is zo groot, dat het de gebundelde illegaliteit (die
er niet 1s. niet komt en geen zin heeft) niet past tegen
dit monument te gaan staan schoppen. 't Enig e-ffcct
van dit schoppen is, dat de gebundelde illegaliteit de
naam der illegaliteit in discrediet brengt. En dat is
alleen ongevaarlijk, omdat de Stichting reeds een
monument is. ·
U behoeft niet "bezorgd te zijn over haar" en U behoeft er ook later niet meer "in den brede op terug
te komen", want 't is niet nodig naast de Stichting
verzorgingswerk te organiseren, omdat de Stichting
ten volle voor haar taak berekend is, en 't is ook
niet zinvol, omdat geel\ sterveling kan inzien, wat
de gebundelde illegaliteit op dat punt zal gaan preste-

ren; er is althan!;. in het verleden niets, wat daarvoor
een vingerwijzing geeft, noch terzake van bekwaamheid voor dit werk, noch terzake van mogelijkheden
der gebundelde organen.
Want het Stichtlr.igswerk Is: contribuanten werven,
nagelaten betrekkingen bezoeken en verzorgen, organiseren, administreren en besturen. Daarvoor is een
concrete bundeling van oud-illegale werkers nodig.
Die bundeling is in de S tichting een feit geworden.
't Is de enige, die gerechtvaardigd is.
Wat wilt U van het Stlchtingswerk gaan overnemen?
Mijn ervaring is. dat zij, die de bundeling in het algemeen najal'.len in het Stichtingswerk niet of sporadisch te vinden :zijn.
Wat U te doen hebt, dat is: werven van medewerkers
voor de Stichting in Uw krant.
.
En ten slotte is het Stichtingswerk çiecn armenzorg
en heeft de wet' op \)et rijkspensioen niet het karakter
van armenzorg.
Dat is een uit onwetendheid of demagogie geboren
leuze. die· de ex-illegaliteit in beweging moet houden,
en dat is op dit punt nu eens niet nodig, omdat er
niets wezenlijks te wensen overblijft, (behalve de
activiteit der medewerkers, die U kunt animeren, in
plaats van agiteren).

E

•
En terzake van die andere algemeenheden: Wat moet
Jansen in het verlengde van zijn verzetswerk in organisatorisch verband, concreet en individueel doen?
Wij wachten op antwoord en dat al heel lang. Komt
dat antwoord niet. ook niet in de praktijk, dan zal
Jansen ln de gebundelde illegaliteit gedoemd zijn tot
het bijwonen van vergaderingen, waar gepraat wordt,
en van lezingen, waarin men over het onrecht in het
a lgemeen en over allerlei andere :zaken in het alge•
meen refereert.
B. D. eindigt zijn artikel met: ,,Er is voldoende gepraat en....•• gechicaneerd." Inderdaad, we wachten
op het concrete werk van de reeds gebundelden en
teriake van het chicaneren: Denk aan ons monument.
Ik ben wellicht wat te duidelijk, maar wie de Stichting prikt, die prikt ons.

•

Maar nu de andere kant. Wat zit er achter ons standpunt?
D at weet U toch, mijnheer D. B.? Waarom spreekt
U dan van krachten in de maatschappij, die er behagen in scheppen af te breken, in plaats van op te
bouwen? Er is nog veel te doen, zegt U. Dat is 't nu
juist. Wat moet er concreet gebouwd worden?
En U, mijnheer F. K., eveneens in "Ons Baken": Is
onze strijd tegen de bundeling een strijd van .fascistische krachten achter de schermen? Sinds wanneer
neemt U, die geen communist is, het communistisch
recept over om dat, wat U niet zint, te bestempelen
met de boeman, fascisme? Heus, dat is belachelijk. 't
Is zelfs nog belachelijk als U zich beroept op één
overgenomen artikel in "De Vrije Stem", dat daarin
inderdaad niet thu is hoorde.

Want wat U doet, dat is op ëen aangestoken appel
de gehele bpngerd afkeuren. Laat die grapjes tocli
aan de communisten over.
Ten gerieve van hen, die "De Zwerver'' wel lezen,
maar er blijkbaar nag niet utr halen, war erin staat
om ons standpunt toe te lichten, zal ik zo beknopt
mogelijk weergeven, waarom wij tegen de activering
van de bundeling zijn.
WIJ zijn paartegen,

omdat het fabeltje van de activiteit der fascisten een
rookgordijn der communi~ten is, waarachter zij hun
revolutie en dictatuur voorbe1eiden;
omdat geen sterveling een concrete taak kan op,,
noemen voor de gebundelde ilfegale werker;
omdat de Stichting 1940-1945 perfect werkt en de
gebundelde ille11aliteit haar niet voor de voeten moet
fopen;

omdat de zuivering en de berechting geen taak in
organisatorisch verband meer meebrengen;
omdat de voorstanders der bundeling de kapitale fout
maken te menen, dat het verzet er was, om het recht
zuiver en volmaakt te maken;
omdat zodoende de gebundelde illegaliteit onze kindskinderen zal overleven;
omdat bovendien vergeten wordt, dat de bevrijding
een eindpunt was voor het verzet;
omdat wij 011s niet verzet hebben voor een zuivering
van staat en maatschappij, maar voor de bevrijding
van Nederland en het herstel der democratie, opdat
door deu herstelde voorwaarden, ho>t NPdnland.•e

volf.: als geheel haar politieke taak van staats- en
rechtsvorming weer :zou kunnen behartigen;
omdat dit laafste geen taak is der ex-illegaliteit, wijl
van politieke geaardheid en in de vormgeving dus toe
te betrouwen aan de politieke partijen;
omdat de gebundelde illegaliteit, indien ze dit werk
toch opneemt, onvecrru]delijk in politiek vaarwater te•
recht komt. omdat het georganiseerd verzet uit nogd
een scheiding teweeg bracht in ons volk;
omdat deze scheiding, tot heil tian de oud illegalen
alleen al. zo snel mogelijk moet worden opg~.f,even;
omdat de gebundelde, bij ontste,1frr1is van ee'l con•
crefp taak, gpagitPerd door r:an de d."ikPn gPsrhri!PUW•
de onrechtvaardight>den, die <'r zijn. die er gcw~st
zijn, die er :zul/en zijn, en waarvoor tic r,ebundelcle geen
concrete oplossing kan geven, steeds meer gevaar loopt
geestelijk, en als consequentie daarvan. mrtatschappdijlc

te derailleren;
omdat onze vrienden niet gevallen zijn voor het on•
recht en de onvolmaaktheden, die ook de democratie
aankleven, maar in de strijd tegen de verkrachting van
onze democr~tie en nationale zelfst,mdigheid.
D aarom zijn wij

tqJen

H. v. R.

'

ATTENTIE!!
Ons nieuw adres luidt: Pr. Hendrikkade 152

;

Telefoon: 44566 Centr. Bur.

*

44102 Gedenkboek

*

.

•
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herbundeling.

41063 "De ZwerYer"

EMIGRATIE
,. BRAZILIÊ
De animo voor Brazilië, in het bijzonder van
Rooms-Katholieke zijde, (Brazilië is voor ongeveer 50% R.K.) is zeer groot.
De levenswijze, de zeden en gewoonten, alsook
de werkmethoden, verschillen in Brazilië aanZienlijk van die in Neqerland. Ook wordt er geen
Engels doch Portugees gesproken. (Brazilië is
n.l. oorspronkelijk een Portugese kolonie).
Om tal van redenen is het ongewenst, dat men
zich daar als Hollander in zijn eentje gaat vestigen. Emigratie in groepsverband is zeer gewenst.
Besprekingen met de Braziliaanse regering hebben geleid tot de basis voor een overeenkomst betreffende immigratie; vorig jaar Augustus is een
attaché aangesteld, die de belangen van de Nederlanders behartigt. Bovendien zond de RoomsKatholieke Boerenbond er drie deskundigen
heen. Momenteel worden verdere plannen uitgewerkt door Nederlandse deskundigen.
Hoe zeer ook overigens in trek, is het emigrantenbestaan in dit uitgestrekte land niet gemakkelijk. Men heeft er veel kapitaal en ervaring
nodig, niet alleen, omdat de prijzen er zeer hoog
zijn, maar ook en dit geldt uiteraard in het
bijzonder de landbouwers
omdat i.v.m. de
droogteperiode aan het landbouwbedrijf veel
risico verbonden is.

6.

ARGENTINIË

Dit land biedt ruime perspectieven. Het is 90maal zo groot als Nederland en telt s)echts pl.m.
13 millioen inwoners, waarvan vóór de laatste
wereldoorlog vrljml de helft reeds uit immigranten bestond: ~rgentinië was aanvankelijk
een Spaanse kolonie, zodat Spanje er in verschillend opzicht zijn stempel op heeft gedrukt.
Evenmin als voor de overige Z.A.-Staten, is de
belangste_lling van de emigranten voor dit land
erg groot.
Argentinië vraagt op het ogenblik een 500 jonge
Nederlanders voor de landbouw. Van Nederlandse zijde is beslöten aan de emigratie hiervan in
1947 uitvoering te geven. Voorkeur genieten ge•
huwden, doch zonder of met slechts één of twee
kinderen, i.v:m. het huisvestingsvraagstuk. Deze
1500 landbouwers zullen een bedrag aan deviezen
ontvangen. De bedoeling is, hen voorlopig in loondienst te plaatsen, totdat de plannen voor vestiging op een eigen bedrijf zijn uitgewerkt.
De Stichting Landverhuizing Nederland werkt
nauw samen met haar vertegenwoordiger in Argentinië, de Heer J. Verkuil, die, als voorzitter
van àe Hollands-Argentijnse immigratie-commissie, omtrent de emigratiemogelijkheden onlangs
het volgende bericht zond:
,,Wat Argentinië betreft zal het voorlopig be·
perkt blijven tot arbeidskrachten, zowel in de
landbouw als in de veeteelt, en vaklieden, welke
uitstekende kansen maken. Ook veeboeren met
gezin kunnen op heel goede voorwaarden aan de
slag. En zeker is er voor hen een kans, om na
ongeveer 5 jaar werken en zuinig leven zelfstandig te beginnen."
De welvaart van Argentinië is in hoge mate afhankelijk van de export. Begrijpelijkerwijs heeft
de wereldcrisis dan ook tot strenge immigratiebepalingen geleid.

De Australische minister van Immigratie,
Arthur Galwell, bracht omstreeks hal! Juli van
dit jaar een bezoek aan Nederland. Bij deze gelegenheid sprak hij in de Australische Ambassade te 's-Gravenhage, met een aantal Nederlandse journalisten over de immigratiemogelijkheden in Australië.
•
De Australiërs - aldus de Heer Calwell - voelen zich niet op hun gemak. Zij weten zich als
klein volk van 7% millioen zielen omringd door
twaalfhonderd-millioen Aziaten. Nauwelijks ztjn
ze aan de Japanse bezetting ontsnapt en met

ATTENTIE
Htt komt herhaaldelijk voor, dat Ds. P. Slomp ( Prltä
dt Zwuvtr) btitvto ont\'angt n.a.v. publicaties in ons
blad. die worden 9eplao1>t oodu de naaJI) ,.Fnt• ".
Hon,.i begrijpelijk, ,s de ,o<o"1g, dat de,;e artikelen v•n
Frits de Zwu·ver ofkoms.tig iijn, nitt juist.
maken on ze lez.eu e.r voor etn go,de gang van za-

ke11 op attent, dat de artikelen van Ds. Slomp •t•ed•
wordtn ondtrtckud met .. Friu de Zwerver·" en dat de.
artl•e.Ja1. dit onder de J1aam van ,.Frits·· worden gt:~laacst. afkumsUg zjJn van tf:n onzt.r redattieltdtn.
DE REDACTIE.

•

TiJdtn:e de bljee.nkom$t van de voormalige Aalrense o ndcrduiktr! 1

dit bedt plaats g•had in de Nt d. Hervormde Kuk te Aalten
op 1 O c tobtt J.I ., e1' waarvan wij in htt nummer van 18 O c to"
btr etn uitgebreid ,·erslag pJaatstt-n. beeft de voou1tttr vao

zorg zien ze het Aziatisch ontwaken tegemoet.
Ze vertrouwen de Jappen zeker niet.
Slechts wanneer de bevolking van Australië
zich binnen de kortst mogelijke tijd tot minstens
20 millioen zielen uitbreidt, za1 Australië, volgens
de Heer Calwell, in staat zijn, zijn economie op
te bouwen en zal dit geïsoleerd Westerse continent tegen aanvallen van buiten beschermd kunnen worden.
De Australische Regering streeft er naar jaarlijks de bevolkingsaanwas van 2% (150.000 zielen) te bereiken. De aanwas van de eigen bevolking is op het ogenblik ongeveer 1%. De
overige l % moet dus uit de Europese landen
worden aangetrokken.
Er doen zich echter bij de emigratie naar Australië dezelfde na-oorlogse moeilijkheden voor als
bij de meeste andere landen.
Men is nog steeds doende met de overschakeling
van oorlogs- op vredesindustrie; de woongelegenheid is zeer beperkt; er zijn geen -schepen genoeg, terwijl tenslotte de positie van de deviezen ook hier belemmerend werkt. Emigratie op
grote schaal is daarom de eerste jaren niet mogelijk.
Australië ziet het liefst emigranten uit Engeland. De Britse Regering levert echter niet voldoende op, terwijl er bovendien ook in Engeland
geen schepen genoeg zijn, zodat men op andere
Europese landen het oog:-richt.
De belangstelling van Nederlandse zijde is voor
emigratie naar Australië in het verleden niet
groot geweest. Niettemin is er in Australië een
grote behoefte aan degelijke Hollandse kolonisten. Er bevindt zich momenteel een vertegenwoordiger van de Stichting Landverhuizing Nederland om voorbereidingen voor immigratie te
treffen. Deze vertegenwoordiger onderzoekt de
mogelijkheden van levensonde1·houd, werkgelegenheid, beroepen, lonen en andere zaken, die
voor de emigranten van belang zijn.
Er is thans met de Nederlandse Regering een
overeenkomst aangegaan, waarbij de Stichting
Landverhuizing Nederland zich verplicht van
Januari af 50 jonge boeren per maand naar
Australië te doen vertrekken. De Nedel'landse
legatie te Canberra zorgt, dat deze jonge boeren
in Australië onderdak en werk krijgen. Na enige
tijd kunnen zij dan landbouwgrond kopen. Later
hoopt men een regeling te kunnen treffen voor
Nederlandse jonge vrouwen, voor wie volop
emplooi te vinden is in textielfabrieken, wolfabrieken, in ziekenhuizen en in talloze andere takken van bedrijf.
De Australische regering past bij de immigratie
een scherpe selectie toe t.a.v. de candidatenJaudverhuiZers.
Vooral de collaborateurs uit de afgelopen oorlog
worden geweerd.
Het is in dit verband droevig, dat Australië, bij
alles wat in de oorlogsjaren door ons, in het belang van dit werelddeel is gedaan, zo'n onbegrijpelijke houding aanneemt i.v.m. de Indische
crisis. Deze wonderlijke houding is voor onze
Hollandse emigranten niet bepaald een stimulans. Z-lj wordt er althans sterk door beïnvloed.
,.FRITS".
(Wordt vervolgd).
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7. AUSTRALIË

Wt

Dil artikel i3 een oe,oolg oan
de publicaties oe,uhenen in
de no'3 3/, 37 en 42.

DE AALTENSE
ONDERDUIKERS-REUNIE

a:ans.Juitin9 op mijn rweedt artikel over Emigratit, waarira
Inultvoeng
aandacht werd gtKhookt11 ean de organfs.atîe du
land\!erhui:i.ng, ontving ik v•n bevriende zijde te.u s<brijven,

waarin op bt: ht!staao van ten Eooigratit-Vertnig1ng in btt
Noorden d<a lands de aandacht wordt ge,utlgd.
Het is niet te verwonderen, dat 1k in mijn bijdrage nitt volltdig
wao. Terloops vestigde ik er reeds de aandacht op. dat ik mil doo, vu, cb,llend• i.oformatiu - tot de voornaam••• (ik bedoelde: landelijke) orgonl•atits moe,r bepulttn.
A4'n htt vtnoek om in ons blad ook aan a.ndtre dan de ztc:da
bt!prokcn or9an.isatits aandacht te ttbtnken, wH Ik: tet voorkom,n9 \!an mogelijkt mi!Jvcrnandtn. gaarne: ~gehoor geven.
Htt kooit mij het mttsf juist voor. da,"l.cos:o biubij een 9edctlte
van de btircHende bcitf te cittren. Hij is afkomsug van de
Prot. Cbriat. Emigratie"Vumiging ,.,.'t .Lend oozu· Toekomst",
Nw. Ebbiogestraat 26a, Groningu:
. . Naar aanleiding \·ao Uw att.llttl Emigratie in "De:
Zwttvt.r'' van 13 September J.l., waarin U de organl!'alit der Jandvtrhuizing bt!prt:t:kl. wij:en wij U er op,
dat dt door U genoemde .. Ch""· Eoligratle-Centrale·
nitt de enige Prot. Chris<. Emigratie-Vereniging Is,
w•ar<'J) het ptatdica•t "bonafic!t" van toepassing it.
W t doen dit te meer. o.ndat onze: verviigiog, dit 2.icb1eH
ook tot de .. bonafide.'• rdi,ent en et:n :.ee-r bthoor1ijk aan- •
t:il Jeden hetft, onder b.aar Jtden zeer veel oud-illtgaJe
atriJdtrs kent, die, na6r wij gelo,·en. ook regtlmatlg uDe
Zwtf'•tr"" leztn. Bij dut ltdcn iou door Uw arll~I
weJlicbt ee.o vuke.e.r de indruk over onu ,•euni9ing kunnen worden gevormd , wtu1rtoe naar onze mrning in het
g•h•d geen reden best•at.,.
A.ao dt. bonafiditf'lt van due vutnigmg butatu lt. 01;1:ie:nt
uiteraard gte-n enkdt t1ldjft:I tn we: mogen on2.t Noordtlingtn
wc:Jlkbt advf~utn bij evencucle plannen tot emJt:tra.tft, ooit met
htt htstaa11 van de.ie vtrtnlging rekening te houden.
Ik hoop, d.et evtntuele onjuiste indrukken. waarvan lo dt be-tnll•nde btld aprake ,s, bltnned< gehtd 1ijo weggenomen .

hrt <omltt A.R.O. de gevallen AaltCJ>se ondtrdulkers herdacht
en de namen van een ac httiental jongu>~. dit door verschiJ"
Jendt oorzaken niet meer in leven :ijo, genoemd. Men maakt ons
erop attent. dat door onbtke.nde ttde.ntn ttn onderduil<er ;s \'rt"'
getto, ahhans zijn naam Is niet genot'md m ook komt hij niet
voor in bovtngenoe.md ve:nla9
•
li•t betreft hi•r: Jan Kooymao Jr., geboren te IJ'-•tlmond• 9
Augustus 192'1, wonend• te IJsselmonde, Bencdenrijwtg 5-01. H,j
W('IS ondergtdoktn te Aalten tn i~ geane~tte:rd in de- nacht van

8 op 9 Augustus 19+1 door de Aaltens< landwa<hter,.
Enige dagen later is hij overgebracht naar het kamp Vught en
daaroe doorgtzo.nden naat een k3mp io Duit~1and. Einde Ft"
bruar, 19'15 is bij htt loai.t ge:,en In het ka111p Oranitnburg (D .).
Jan Is echtet" nooit thuis gelc:om.rn. Alle: navragtn tiJn to t nu
toe zonder resultaat gebleven.
Tevens wmt:n wij vumeldto de ondtrduikt.r· Guardus Marnno1

Tte111an. . ,JAN"'.
In ht:t buis, waat .. Jan" was ondergedoken, bevonden :.ich vc.r"
scheidene zwaarzieke mannen. dit uit Ouit~land waren gevlucht.
ElJkeft van ben wartn diphtcrie-patitnte.n t:D Jan , dlt: dag eu
narht in de -weer was om btn t t ve rpleg en , werd bt!-mtt.
Hij •tier!. 21 jaar oud, 13 Mei 1915. gesterkt door de H .H.
Sacramenten du Ste.rvendtn.

>

Bespreek alles samen, vtcht htt samen uit, wus Jalous t:o
al• dul)oods met \lW vuist door een deur. maat begin daarna ,en nie:uw Jc\'U samen.

(,.De Spiegel").
We hebben het geprobeerd, die raad op te volgen.
't Heeft wel enige moeite gekost met onze vuist
door de deur te slaan, want we wonen nog in
een wel-doortimmerd huis. Maar 't lukte uiteindelijk. Helaas waren w'e toen niet meer in staat "een
nieuw leven" te beginnen. Daarvoor heeft de huisbaas gezorgd. Met onze hand In een draagverband hebben we naar hem geluisterd. Wat een
leven, wat een leven; een leven als een oordeel.
We zullen ons leven voorlopig moeten inrichten
op het betalen van de rekening.

•

Nn e.en pofiritmotor met :ijspan passeerden daarop dtrüt.n
militaire motorrijders. die vooraf gingtn aan de van de
Koninklijke ~tarJdaard voot:ienc auto va.n H.M. de: Koningin,
die vritndt:lijk naar allt kanttn wuifde e.n àoi1..te .......... __. ..

t"Biltsche Courant'"}.
Kan de verslaggever ook bij vergissing naar ons
autotje gekeken hebben? Dat beestje knikt ook
naar alle kanten. probeert zelfs wel eens te kwis,.
peJstaarten: wuiven ofwel wapperen doet het met
z'n spatborden. Alleen vriendelijk is het niet, o
nee! We kunnen ons niet voorstellen, dat koninklijke auto's ook al dergelijke neigingen vertonen.

•

De destijds opgd,ev,o Komlnttrn herltdde io J>ituwt ged•ante door de opdchhng van dt Kominform.

(Dagbladbericht).
Een volkomen logische gang van zaken. Er zijn
nu weinig landen meer, waar de communisten niet
,.Intern gekomen" zijn. Dat deel van het programma is afgewerkt. 't Schijnt nu tijd te worden, dat
ze ook "in vorm" komen. Toch prettig, dat we
een kleine waarschuwing kregen.

•

Ev~nals Jan Zwart ioekt ook A•ma ~et la ietwat neu:rigc
klankklturen ........... .

(Recensie "Trouw").
Wij waren ook op het orgelconcert van Asma,
maar hebben de neu:tige kleur in de klank niet
Wel
beluisterden
wij
kunnen
ontdekken.
As(th)matische klanken!
Hie:rna trekker.

•

wr naar d~ ootbijuaal en latc.o ook

hiu

de tefd niet onbetuigd.

(,.BUtsche Courant" ),
Houtwormen?
B.Ti.Pa.R. doet
wastaf,ls. W.C.

wonduto

•

bij

veutopp,og

van

riolering,

(,.Eindhovens Dagblad").
Bij uitspraak hardop ook voor neusverstopping.
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Zondagmorgen
in de Kampong
et regent. Nee, h et regent niet, het is. de
mist. Het is geen regen en ook geen nust,
of het is allebei. In elk geval is het nat en
het is guur. Zo guur, dat je in je wind-waterdichte pak rondwandelt als bevroren vlees in
blik. Schouders tot aan je oren, vuisten in je
zakken, een verkoudheid achter je ogen, zo sta
je langs de weg.
Je bijt op je lippen. Het is November in Wadden-land.
Wadden-land? Nee; tropenweelde. Je bent op
elfhonderd meter hoogte uit de jeep pardoes in
een wolk gestapt. Toen je vroeger op het Centraal Station naar de witte koppen keek uit een
vertrekkende locomotief, stond je soms ook onverwacht in de vuile stoom. Maar dit is geen
polder en ook geen perron, dit is Getasan, drie
kilometer voor Kopeng, lustverblijf in de bergen
van Midden-Java.
Wie vond dat sprookje uit van ·die koperen ploert
en de eeuwige zomer? Zet die fantast àier op de
weg, die dwars door de kampong gaat. Hij zal
rillen als een kikker, die vergat zich te verstoppen in de diepte van een sloot, voordat de natte
kou begon te waaien uit het Westen.
Het wonder van deze morgen is de groep J avanen, die op een dorre grond tezamen hurkt als
verlepte kool op verregend land. Naast deze wezenloze koppenvlakte spelen de zelfbewuste
Jeeps, die aanrijden over de weg, de saluerende
figuren en de groetende autoriteiten een eigen
en zonderling speL Het is een scène van een
showfilm naast een tableau uit een bijbelverhaal.
Maar let op, zodra een van de mannen op de
weg begint te spreken tot de verzameling in hel
veld, veranderen alle verhoudingen. De deftige
unüor'men-groep wordt met al zijn sterren en
revolvers een revue-décor achter het forum van
Getasan.
De Javaan spreekt met de Javanen. Hij stelt met
een koÏ·t gebaar de revue-sterren voor, resident,
overste, piaatselijk commandant, adjudanten en
de menigte knikt, beleefli maar kort. Als de Javaan over de rampokkers praat, die nog loslopen,
wordt het knikken levendig, en als hij bekend
maakt, dat de soldaten hier zullen blijven om
de kamponss tegen dat tuig te beschermen, is de
hoofdknik van deze massa beslister dan de
goedkeuring van het regeringsbesluit door het
parlement. Elke mededeling van deze Javaan het is de wcdono, de rechterhand van de resident
- wordt bovendien beantwoord met een uitroep
in koor zo spontaan en tevens zo beheerst, dat
de gedachte aan massa-regie een vernedering zou
betekenen van dit volksbesef.
Zonder het woord te verstaan hoor je in de klank
berusting of afkeuring, vraag of accoord. Het
is ook van nature zo eenstemmig en voltallig, dat
het de vox populi is, de stem van het volk, zonder bijsmaak of commentaar. Ook onzijdigheid,
lijdélijk verzet of andere negatieve houdingen
zijn aan deze zitting vreemd. Er is evenmin een
zetelverdeling, want een uitgeleefde man hurkt
na.ast een grasgroene knaap; een huismoeder zit
met haar kroost in een rij jonge kerels. De laatkomers schuiven geluidloos bij in de achterste
rijen, die zij zo vullen, dat een ieder onwillekeurig gaat staan totdat het cordon van luisteraars
zich ongehinderd sluit. Het geschrei van een zuigeling verwekt zelfs bij de buurman van de jonge
moeder, die het kind in haar slendang draagt,
geen reactie, maar toch schuift de vrouw de
kindermond haastig aan haar borst.
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RECTIFICA TIE
Het artikel "Fusie" in ons nummer van 11 October. bevat een onjuiste mededeling, o.i. deze.
dat de heer Sc.heps aanwezig was, toen het besluit over het satlleogaan der bladen in de
G.O.l.W.N. genomen werd.
Dat is niet het geval 11eweest, en d11arom is de
suggestie. dat S. van standpunt veranderd
zou zijn, onjuist.
Onze excuses voor deze vergissing. die op een
verkeerd begrepen inlichting berustt,e.

RED.

RECHTELOOS NEDERLAND

de groep Jauonen, die op een do"e grond tezamen
hurkt • . .

H et volk van Getasan luistert, denkt en spreekt
zich uit.
De wedono ooemt de namen van de kampongs en
vraagt of de kamponghoofden aanwezig zijn.
Richt een man zich uit de massa op, dan v1·aagt
de wedono of zijn dorpelingen hem kennen als de
kepala. Zo ja, dan komt de kepala naar de wedono, groet hem met een neiging en zet zich gehurkt naast hem neer.
Zo nee, dan vraagt de wedono wie de kampongbelangen behartigt, en noemt men de naam, dan
treedt ook deze vertrouweling uit de massa,
groet de wedono met een neiging en zet zich
neer. De kamponghoofden zullen tijdelijk besturen, totdat alle bewoners van het district zijn
teruggekeerd en volgens de gebruiken elke kampong zijn kepala zal kiezen en de gehele kamponggroep zijn dessa-hoofd.
Gooit de wedono een grapje door zijn betoog,
dan lacht h et volk van Getasan, maar ook de
lach is een volksgeluid en de deining is een pleziergebaar van het geheel. Hier en daar steekt
een enkeling zijn strootje aan - de. stemming is
immers huiselijk - en tussen de rooktierelantijnen springt een vr aag naar de wedono. Er is
geen c;lebat geopend en niemand gaf volgnummers
uit. Maar de zorgen, die een ieder beklemmen,
worden uitgezegd, alsof ze zelf de monden in de
massa hadden gezocht. Mag ik mijn vruchten
weer naar de passar brengen in Salatiga ·t .Mag
ik mijn huis weer bewonen, waaruit ik door de
Lasjkar werd verjaagd? Komt een gevangene,
die geen lid was, van de TNI weer in zijn kampong te~? Mag het b1·and-alarm worden doorgegeven op de tong-tong? Mag de dessa-politie
weer helpen voor orde en rust? Wordt de watertoevoer naar de sawahs weer geregeld? Wordt
de schade aan een tuin, waardoorheen een noodweg is gelegd, vergoed? Wordt er zout verstrekt,
medicijn, kleding?
Het zijn dringende v ragen, maar de laatste is de
pijnlijkste.
Het volk van Getasan Zit vanouds bijeen m schone kleding. Wie in een werkbroek naar de
koempoelan komt of in een gescheurde kain, · beh oort niet tot dit volk.
Vandaag zit het volk va n Getasan bijeen als een
arm enhuis. Zelfs het witte jasje, dat een der
k epala's nog met statie draagt, is witgesleten en
vergeeld. Wel is het een blijde dag, want je kunt
de pisang weer naar de passar brengen in Salatiga , je kunt weer wonen in je eigen huis, de
sawah-bevloeiïng zal worden geregeld, elke dag
zal de toean-dokter in Getasan zijn en nieuwe
kleding ligt in Salatiga gereed om te worden uitgereikt. Ma.ar het is inderdaad jammer, dat de
vreugde in lompen gaat.
Als de wedono de zitting sluit, ligt de zekerheid
vast, dat de willekeur, die allergrootste plaag
van de voorbije jaren, u itgesloten is. De ouden
weten het toch uit de. tijd van de Belanda? vraagt
de wedono. Ze weten het en ze belijden het als
een geloof. Zo driftig van levenswijsheid zag je
de oude boeren knikken in de Hollandse polder
op die dag toen ze zelf weer meester werden van
h un eigen grond.
Wat betekent een groep revue-sterren in de mist
ergens in de b ergen ten \Vesten van Salatiga ?
Laat ze kuchen en kleumen. H et 1S Zonda gmorgen iri het land van Get a.san.

Terzelfdertijd, dat Professor Russel iq Elsevier een
noodkreet slaakt over de rechteloosheid io Nederland,
publiceert de ,.Gooi- en Eemlander" eelf uitvoerig verhaal over de lotgevallen van een inwoner van Bussum, die kort geleden na een voorlopige hechtenis
van veertien maanden is vrijgelaten daar de volkomen onbetrouwbaarheid van zijn aanklager was gebleken. Deze aanklager is een fanta,t naar wieos
geestvermogens op last van de arrondissementsrechtbank te Haarlem thans een onderzoek wordt ingesteld. Niettemin was de aanklacht van deze man, die
voor zijn beweringen geen enkel st('«:ichoudend bewijs kan aanvoeren, voor de P.R.A. te Velsen voldoende om een overigens onbesproken man veertien
maanden van zijn vrijheid te beroven.
Twee aspecten trekken in deze zaak onze aandacht:
vooreerst, dat het mogelijk is een Nederlander veertien maanden op te sluiten, terwijl hem zelfs niet ge•
zegd werd, wat hem ten laste werd gelegd. Wij heb-ben een minister van Justitie, omtrent wiens bekwaamheid en goed wil geen ernstige twijfel kan bestaan,
al is het ons niet duidelijk, hoc hij zijn verantwoor•
delijkheid kan dragen als deze dingen in ons land
mogelijk zijn.
Vervolgens dat dergelijke wantoestanden in ons laad
als vanzelfsprekend worden aanvaard. aangezien, behalve een plaatselijk orgaan, geen enkel blad er aandacht aan wijdt.
Wij maken ons van het gepleegde onrecht al te gemakkelijk af indien wij. zoals thans te Bussum gebeurt, het ;,;in een a1:lnt~J goed willPncle micldenst11nders overlaten om het slachtoffer weer uit de put te
halen. Slechts indien de Bijzondere Rechtspleging
voor lichtvaardige misslagen aan haar slachtoffers
veranhl(oording schuldig is. zal zij de buittengewone
bevoegdheden waarover zij beschikt, met meer zorg
hanteren.
ELSEVIER.

VBST OP PRINSl!N GEEN BBTR.OUWBN.............. .
Er z:i10 op dt: kuriu!l van di~ dtngi.'n, ::o verb.a:ingwtk•
kond, dat je ju<lf wanhopig voorhoudt: .. D,t b"!',tnt
Oh!t. ik. :at: 't wtl gtbeurtn . m:uu t6,h kan 't nftt.
In
dt ktrmis van ·t leven komt dat ook voor. al1ee.a. met
dit ver>cb1I. dat daar alit5 ren. In d• toat van de Bij·
1.l'IRde:re RtchtspJtging is weer een :!'terlt stuk gCfiJtVtll;
doar Is gcgoocbrld met de dir«tirled•n van de N•derl•nds, Ba,olt Mo>tschoppiJ (N.8,M.) , t.w. de bc«o
S. Prin, Sr., Ir. H. Pnns •• L. A. \V. van Zaoteo.,
allen woonachtig te Blotmendaaf •
•. Komt :itn. komt ifc.n. daar is wat 1.;.hoons te zienl'"
Voor U trtden op <l• accountant! der P .R.A" die hebbeo.
vastgesteld, dat d• N.8.M. gtduttndc de b<:cttlng aan
Dult!f ordH~ (,•li,gvehlrn euz.) ruim
millioeu beeft
vudi<nd.
Verder '.'lptclt me,e htt volk. doorgaans oltt :.o bttcouwbaar al.s een accountant. maat nog net pi-t.otu gtaoeq
om met etgen ogen tt kunnen conStAtutn. da.t ondcc h_et
brgrip "priMh<crltjk•· luxr sl<ten en g<:ellige full/ ...
alles In een rijd. tout N,d,rland rrep«rde onder de
duftse ,laars. wordt ver,taan.
Oi~ betrli;khcid van Pri:u: dtmonnrttrt -:.ich ovcclaen•
na dt oorlog in tir.n Dieuwe Amtrikunn wag~n. la de
Meidag~n van 1910 was Print1 Sr. -~vllen '4't htm ma.ar
de kroonprin~ notmtn? - ovustt e:n commandant van.
de: W~g,ntrotptn. Jammer genoeg was h,; juist z.iek.
maar g•lukkig op IS Mei wetr n•t ;ov,c hersteld, dat
hij mrt dt. Duitstrl'I in de L' Eurooe .kon onderbandt:le:n
ov~r de aanleg vên ht:t vUtgvet.d Leeuwarden.
De mede•peltnd,n, de Prinsen co Von Zantco, de accountant.,, .. men" en aflt aadtctn ::'In aanwe:ig. De
decors: 2½ millio~. auto's, titk.te,,op•htt"cdtitke-1110ment,
:;ijo ytplaa,.,1.
riolen maarl Eerste bedrijf: d• straffen. Pcins Sr. drie .
jaar, Ir. H. Prin, 2 jaar, Van Zant<n drie fftar. allen
md oftrek van ,~oor3trt:!lt, Dat komt n«r op voor alle
btr"n tu~st>n de drit ea :u maanden. De ziekte van.
Pnn, Sr. blijkt tcbttr cbcon1Scb. want •• enktle w,ken
(van 2ijn h:ilfjaar) brocu:rh:n. 91at hij met :u:kenvt:rlof.
Da's ook zitten als U het som~ niet morbt Wttenl
Tw•e<l• bedrijf: de fiscus. Grijpt 90% van de 2½ millloeo. Shift l()o/0 is 2½ ton. (Stem uit het publiek: .. Wil
ik ook ·n hall jaar voor :itt<n/ligg<n,") Als plk~nte bijzonderheid komt in dit bedrijf de m<dtdtling. da:, Prln.t
Sr. na de vorige wereJdoorlo-g enige mea:ndt-n .,:at voor
belastingontduiking.
Epiloog: De nar komt voor bct doek en verttlt httl ond,ug<nd, d•t de b,h.-erdtr van htt prin••h1k vtrmogm
do .• Ka,v~rmlg1ng·· is. In noru,alt tijd Is deie ...... prinstliflt bankier.
Vindt U 't getn aardig stuk1
Lach moor. Pnl/u. Ncdcrlnndtc. obof Je van de P rint
getrt kwa•d weet ........ .

2n

•

...

*
MOET DE REGERING -NIET MEER DOEN?

VIII

In het vorige nummer van "De Zwerver" wezen wij erop, dat in de Stichting 19401945 Regering en volk samenwerken· om de nagelaten betrekkingen van onze gevallen
verzetsvrienden zo goed mogelijk te blijven verzorgen.
Wij noemden dit plicht en dankbaarheid, die samçnwerken.
De Regering vervult haar plicht. ,
Ons volk toont zijn dankbaarheid.
We weten, dat er heel wat Zwerver-lezers zijn, die vinden dat dit alles misschien mooi
gevonden was, maar dat, hoe mooi het ook gezegd werd, het toch beter zou zijn als de
Regering de totale uitgaven van onze Stichting overgenomen had in haar Buitengewoon
Rijkspensioen. Ze vinden, dat onze Regering totaal geen begrip had voor de offers, die
door het verzet zijn ·gebracht, nu blijkt, dat de Stichting 1940- 1945 · in de toekomst
f 2.000.000,.- per jaar zal moeten bijdragen om de uitkeringen aan de nagelaten betrekkingen, zoals die tot nu toe waren, te kunnen handhaven.
Ze zijn teleurgesteld. Ze voelen zich ge.grid9.
De Regering verzaakt haar plicht, zeggen ze.
.
Er zijn er ook, die menen, dat de Stichting deze pensioen-regeling niet moest ~illen aan- vaarden. Dit is een belediging van ];len, die gevallen zijn, vinden ze.
En toch ..... .
Eerlijk, hoewel wij ook teleurgesteld zijn, zo erg vinden wij het toch niet.
Wij hadden op een betere regeling gehoopt.
Maaf" er kan ook reden tot tevredenheid zijn.
Laten wij eens letten op vroe.g ere soortgelijke wetten . .
Wat ontvangt de weduwe van een militair, die bij de uitoefening van zijn plicht in
dienst van zijn volk het leven gaf; was het maximum niet f 1400.-? En thans is het voor
de verzet~slachtoffers f 2675,-!
En dat in een tijd, waarin Regering en volk gebukt ga~n onder benarde financiële e-n
economische omstandigheden.
Een regeling van staatswege, gelijk aan die, welke de Stichting voorstelt, mogen wij naar
onze mening niet van de Regering verlangen. De Regering heeft n.l. niet alleen te zorgen voor onze Stichtingsweduwen maar ook voor zovele anderen. Neem b.v. de nagelaten
betrekkingen van hen, die in de Meidagen van 1940 sneuvelden, van de mensen,
die in Indië omkwamen en van hen, die tijdens de oorlog in Engeland, of bij de vloot
het leven verloren.
Wij, als oud-illegale werkers, hebben reeds in de bezettingstijd op ons genomen te zorgen voor de vrouw en het kind van onze gevallen vriend, en wel op _?odanige wijze, dat
zij zouden kunnen voortleven in het milieu, waarin zij verkeerden, toen hun man nog - bij
hen was.
Maar ook wij kunnen dit onmo.gelijk in aile gevallen doen, wij waren genoodzaakt onze
maximum-uitkeringen aan een weduwe vast te stellen op f 4000,,........, terwijl wij wisten,
dat ondanks onze hulp vele weduwen, die vroeger een aanmerkelijk hoger inkomen hadden, onmogelijk in hetzelfde levensmilieu kunnen blijven leven.
Voor dit besluit zijn wij als Stichting 1940,........, 1945 verantwoordelijk. Als onze regering
meent, niet hoger te mogen gaan dan f 2675,,. . . . is dit voor haar verantwoording.
Vorige maal hebben wij reeds gesproken van de verplichting, die de Rege,ring t.a.v. de
nagelaten betrekkingen van de verzetsslachtoffers heef . Regering en volksvertegenwoordiging hebben door aanneming van de Wet Buitengewoon Staatspensioen uitgesproken, dat zij hierdoor menen aan deze verplichting te voldoen.
·
Nu gaan wij als Stichtingsmensen naar iedere Nederlander persoonlijk en wijzen hem ·op
de nood, die er ondanks het Buitengewoon Staatspensioen nog in de gezinnen van on-ze
nagelaten betrekkingen heerst.
En uit waardering en dankbaarheid geeft het Nederlandse volk eigenlijk meer, dan waartoe het zich bij monde van zijn verte.genwoordiging verplicht iichtte.
Meerdere malen hebben wij van Stichtingsmensen gehoord: De Regering had dit op
dezelfde manier moeten regelen als zij dit gedaan heeft bij de Watersnood vari 1916,
toen op het belastingbiljet een apart bedrag was vermeld als bijdrage tot leniging van
de ramp, die over sommige Nederlanders was gekomen. Zo zou er ook vandaag op het
belastingbiljet moeten komen te st.a an: Ereschuld nagelaten betrekkingen verzetsslachtoffers: zoveel.
Zij menen, dat er dan een betere regeling tot stand zou gekomen zijn dan nu het geval is.
Naar onze mening bestaat er geen verschil tussen de re.g eling die onze Regerïng in 1916
heeft getroffen en de regeling voor de verzorging van de verzétssla.chtoffers. In beide
gevallen hebben Regering en volksvertegenwoordiging uitgesproken, dat het Ned. Volk
de verplichting heeft gezamenlijk de nood te , dragen, die over bepaalde leden van het
Nederlandse volk gekomen is.
·
Ja maar, zegt U, zij doet dit in onvoldoende mate.
Dan nogmaals: dit is voor de verantwoording van Regering en Volksvertegenwoordiging. Zij moeten bepalen in hoeverre zij de verplichting hebben de nood te lenigen.
Los van dit alles staat, dat ook wij als oud-illegale werkers een verplichting hebben.
We1 is waar een vrijwillig aangegane verplichting, maar daarom niet minder ernstig.
Wij hebben beloofd te zorgen voor de vrouw en het kind van onze gevallen vriend. En
deze verplichting hebben we los te maken van de verplichting van de Regering.
Wij hebben gesproken ........ .
De Regering heeft gesproken ..... . .. .
Wij hebben de eens gegeven belofte waar te maken.
Wij kunnen en mogen ons daarvan dus niet losmaken. En daarom moeten we blij zijn.
dtit wij in de afgelopen jaren hebben bemerkt, dat het Nederlandse volk bij de verwezenlijking_van die belofte wil help~n.
S.

IN HANDF.JN VAN DE S.D.

De avonduren brengen het ontstellende bewijs, hoe groot de ramp
is, hoe ver de verrader zijn klauwen uitgeslagen heeft.
De Wapenveldse groep komt binnen! Hans, Theo, Harm en Joop,
allen in hun onderkleren. Dat ze . Oom Gert en Dick hier aantreffen schijnt hen even te verbijsteren.
Hans en Harm worden voortgestompt tot bij het hok.
Dick en de jongens van de K.P. krijgen het bevel het lijk er uit
te halen.
,,Nun? Kennt ihr den? Wer ist das?"
Ze schudden hun hoofd en verklaren hem niet te kennen.
"Nein, natürlich nicht! 's War doch woll ein guter Freund \ron
euch ! Der Terroristenhaüptling schwarzer Kèès ! Aber das ist
gewesen ! J ezt feiert er oben Terroristenfest ! !...... "
Tot hun geruststelling hebben ze gezien, dat Kees minstens twee
kogels door het hoofd heeft. Hij zal dus weinig geleden hebben.
Naarmáte het aantal gevangen "Terroristen" stijgt, groeit de
vreugde van de vijanden. Alle humaniteit schijnt tot in de kiem
gedood bij deze kwelduivels. Onophoudelijk staan de gevangenen
bloot aan een liederlijk spervuur van spot en sarcasme. Ook de
S.S.-meiden moeten daarvan meegenieten. Ze gichelen om de
weerzinwekkende grappen van de soldaten.
Weer arriverèn een aantal gevangenen. Is er dan niemand aan
dit monsterachtig verraad ontkomen?
·t Is een nieuwe smartelijke gewaarwording voor Oom Gert als
hij zijn jonge strijdmakker Antoon, de wapenmaker uit Steenvoort herkent. Met hem komen binnen: Herman, de marechaussee en Martinus de timmerman, die zoveel piloten gered heeft. ..
Als laatste strompelt binnen Oom Hendrik, de boer van Den. nenhorst, dubbel zo oud als de meesten van hen. Hij is geschrokken, toen de auto's der S.D. onder de bomen door op zijn huis
af kwamen razen. Zijn vermoeden, dat het Kees zou zijn met de
wapens, moest hetzelfde ogenblik plaats maken voor de angstige
zekerheid, dat ze hem zelf kwamen halen. Hij heeft, als voor goed
afscheid moeten nemen van z'n moedige vrouw en de kinderen
en hen vermaand, zich op Gods trouw te verlaten, evenals hij ...
Zo heeft hij haar moeten achterlaten met de Joden en de duike-

STICHTINGS ONTSPANNINGS AVONDEN
Het districtsbureau der Stichtina 1940,........'45 te Amsterdam maakt er.lii._t met de uitvoe;ing van de .haar opgelegde mor~le taak t.a.v. de nagelaten betrekking'P'n.
Dit bleek reeds vele malen. Dit blijkt ook nu weer.
Deze winter or.g aniseert zij voor de door haar verzorgde gezinnen een aantal concertavonden, om hen op deze wijze een goede afleiding te bezorgen.
De eerste avond is georganiseerd op Vrijdag 31 October, des avonds 8 uur in de grote
zaal van "Bellevue'', Leidsekade 90, waar op zal treden het bekende Radio Muziek Ensemble "Vrij en Blij", onder leiding van Wessel Dekker, met de bekende bariton He!1k
Dorel. Soortgelijke avonden zijn in voorhereiding.
Wij juichen dit initiatief van harte toe en hopen, dat velé districten Amsterdam's voorbeeld zullen volgen.

Hoopvol volgt de

i

de man zijn geleider,.

De KP van

LOERT
~GS 'DE WEG
Zwarte Kees

door G. H. Ligterink

lingen en de wapens, waar de Duitsers niets van vonden ..... .
Ze heeft nog vlug een pistool weggegrepen, dat daar zomaar
voorhanden lag en onder oud papier in de kachel verstopt!
Als de boer hier over de celdrempel komt, heeft hij de crisistijd
achter zich. Zijn blik is rustig en zonder vrees. Als- hij de buit
overziet, die de Quitsers op deze rampspoedige dag hier in dit
hol hebben verzameld, herkent hij de drie jongens van de K.P.
en Kees zelf niet ontdekkend, blijft zijn oog een ogenblik rusten
op het hok in de hoek ..... .
De S.S. drinkt en schimpt. Er is extra Schnapps en wijn: Führerdag !- En ze laten het lijk van Kees er nog eens uittrekken om
hem voor de oren van allen te honen: ,,Wird keiner mehr niederknallen!. .. der dreckige Hund! !"
Er zijn gevangenen, ·die niet meer kunnen staan en dreigen te
bezwijken van vermoeidheid. Twee stoelen worden er geplaatst,
waarop ze nu afwisselend even kunnen rusten.
Van Gorsel is weggehaald voor ·e en verhoor. Hij leeft in de verwachting, dat ze hem zullen laten gaan. Hij heeft weliswaar de
schijn tegen zich; als er echter nog een spoor van rechtsbesef
is bij deze "rechters", -zullen ze moeten toegeven, qat hij er .ongelukkigerwijze ingelopen is. Hoopvol volgt de oude rpan zijn
geleiders: een mens met een fier en ongeschonden gevoel voor
recht en eer, uitgeleverd aan het oordeel van bloeddorstige misdadigers. Dat moet op een botsing uitlopen ..... .
Eén voor één worden de gevangenen nu weggehaald. Ze moeten
hun bovenkleren aantrekken en zich gereedhouden voor transport.
PlotselÄ'lg schrikt een salvo hen op. - Een executie! Het ontzielde lichaam van een oude man wordt weggesleept ..... .
De minst schuldige is als eerste gevallen: Van Gorsel - vermo?rd
door de schoten van een bende halfdronken SS-soldaten ...... ,
Deze gruweldaad is het slot bedrijf. 't Gekraak van dit salvo blijft
hangen in de oren der gevangenen, als een laatste, schokkende
herinnering aan de uren van foltering die ze hier hebben doorgebracht.
.
Terwijl ze onder veel schelde» en stompen en slaan m een vrachtauto worden gestuwd, vallen er nog eens een aantal schoten.
Een Hollandse S.D.-er komt bij de wagen lopen en b~weert . met
een grijns: ,,Zie zo, .daar hebben we d'r weer eentJe .de lamp
uitgeblazen!" Maar 't heeft er alles ~an, dat het als een angstaanjagende schijnvertoning bedoeld . is..
.
Deze landverraders zijn altijd nog minstens dubbel zo b~osaardig en wraakgierig als Duitsers. Die zijn naar hun opvattmg
veel te genadig over terroristen. Als zij 't voor 't zeggen hadden, dreigt er een, w~rden ze allemaal op staande voet, zonder
pardon tot mosterd gesçhoten.
.
.
De behandeling van de zijde der Dmtse bewakers m Arnhem
is, vergeleken met de hel van Avegoor, draaglijk. Dat geeft
een tikje o,1luchting.
_
De gevangenen mogen in een rij langs de muur op- hun kleren
zitten. Zelfs krijgen ze verlof even te roken, met
waarschuwing er bij, acht te geven op de Hollandse S.D., die elk ogenblik binnen kunnen komen.
"lhre Landsleute sind nicht so groszmütig!" . zegt een der
Duitsers.
Als de gevreesde "Landsleute" eindelijk arriveren, · bereiden
allen zich voor op een reeks nieuwe kwellingen.
Ze vragen naar de smid. Niemand meldt zich.
Wie is de loondorser?" Hans steekt een vinger omhoog.
Ëén der schavuiten stapt op hem toe.
"Ken je me nog? Dat had je niet gedacht hè, dat we mekaar
hier zo gauw weer zouden ontmoeten?"
·
Zonder z'n hoofd op te richten ziet Hans de vlegel even aan.
Inde.rdaad herkent hij hem. Die kerel is gisteren bij hem in de
werkplaats geweest en diende zich aan als inspecteur van de
Raad van Arbeid, die de loonlijsten moest controleren. 't Was
Hans toen al opgevallen, dat hij erg nieuwsgierig rondloerde
en vroeg naar allerlei, waar hij niets mee te mak~n . had. H.a ns
had hem gewantrouwd en zijn vragen ontwijkend beantwoord.
De S.D.-er kijkt hem uitdagend aan. Hans verroert zich niet
en zwijgt. Allen moeten mee, naar een bureau, waar de juiste
namen worden geregistreerd en de persoonsbewijzen ingenomen.
't · Lijkt
op, dat zij die hier hun lot zitten te verbeiden de
vangst uitmaken, die door het S.D.-schrobnet is binnengesleept
vandaag.
,
Er zou dan toch nog een aantal wakkere strijders uit hm1
district ontsnapt kunnen zijn, die de verrader ste_!!!g genoteerd
had.
Maar ook die hoop blijkt een illusie ......
De celdeur opent zich nog eens om ·een groep binnen te laten:

d«:
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vijf trouwe vrienden uit Berkhuizen en Berghorst. Voorop
Kleine Jan met de · jonge drukker, beiden volledig gekleed.
Jantje ·· is bont en blauw geslagen; bloedige schrammen lopen
over zijn geziGht. Henk ziet er nermaal uit.
Als Jantje de rij sla'chtoffers langs kijkt, ziet hij zijn bange
vermÓeden bevestigd, dat er een 0ntzaglijk onheil is aangericht.
Hij zet zich naast Joop neer en vertelt fluisterend wat er zich
in ziJn dorp . heeft afgespeeld. Er kwam een waarschuwing uit
Twente, dat er iets niet in de haak was en allen zich moesten
bergen. Hij had toen nog ·vlug enkele zaken geregeld, af scheid
genomen van zijn vrouw. Toen hij op 't punt stond het huis te ,
verlaten, kwamen de, agenten van de S.D. voor en achter het
huis binnen. Het was te laat. Ze grepen hem vast en doorzochten het huis. Na een haastig afscheid van z'n vrouw moest hij

mee.
Jantje vertelt verder dat er juist die avond een . vergadering
zou worden gehouden van de Berkhuizer verzetsgroep in het
huis van de drukker. Toen de S.D. daar . binnenviel, was er
gelukkig nog niemand aanwezig. Henk werd gearresteerd · en
•wist zijn vrouw te beduiden, dat ze naar boven moest gaan. Ze
kree~ daarvoor permissie en kon nog juist de openliggende
schuilplaats dichtmaken, zodat geen wapens en papieren werden ontdekt.
Als Henk in de auto geleid wordt, staat er een jongeman bij
te kijken. Hij moet zijn persoonsbe-,vijs tonen. Hij heeft het in
zijn · portemonnaie en tast achterom naar de zak. -- De Duitser heft bliksemsnel zijn wapen en schiet de jongen neer ...... !
Jantje moet zijn relaas afbreken. Bevel: Opstaan!

Dat had je niet geJacht hè, dat We mekaar zo gauw weer zouden ontmoeien

E:r wordt aangekondigd dat Overste Veenstra tot de marechaussee zal spreken. Hij heeft vernomen, dat er zich onder
de gevangenen drie leden van het corps bevinden. Dat heeft
zijn verradershart groot verdriet gedaan.
,,Dat zijn nou leden van het corps der Nederlandse marechaussee, die tot taak hadderi voor orde en rust te zorgen! Op de
ergerlijkste wijze hebben ze ineegewerkt om die orde te verstoren. Ze hebben de naam en de eer van het corps bezoedeld,
door te gaan heulen met een terroristenbende, door samen te
werken met een verzetsgroep, die door de Londense kliek wordt
betaald! Schande, duizendmaal schande! Gelukkig heeft de
Veiligheidsçlienst het complot ontdekt, zodat groter onheil voorkomen is en deze rotte plek in het lichaam van de Neder-;>
landse marechaussee ko~ worden uitgesneden. Dat betekent
voor jullie een eerloos en roemloos einde ...... !"
Geprikkeld door de angst, dat hij als inspecteur het vertrou.:
wen van de Duitsers kon verliezen, nu de betrouwbaarheid van
zijn wapen· zo wankel blijkt, schettert hij nog èen poos door.
:Maar zij, die het aangaat, staan met gebogen hoofden in doffe
onverschilligheid en de zinnen die hij er uit kogelt, ketsen tegen
de celwanden, zonder uitwerking.
De nacht gaat verder voor de g~vangenen tamelijk rustig
voorbij. Enkelen zien zelfs nog kans om · wat te slapen; de
meesten hebben te veel te denken en kunnen zich niet losmaken van de aangrijpende ernst der dingen die gebeurd zijn
en nog komen zullen.
(Wordt vervolgd).
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l!JGEN OPÈ ..

Niets is verraderlijker in de gebeurtenissen in Oost Europa da•
de eentonigheid, waarmee van land tot land de gesel van het
communisme voortslaat.
Altijd weer hetzelfde toneelstuk, slechts de spelers en het land
wisselen. Grote leiders val). politieke partijen gevángen .gene.men, veroordeeld en vermoord. Kleinere en kltinsten, noch
berecht noch veroordeeld, _maar gedeporteerd om gevoegd te
worden bij de 12 millioen dwangarbeiders en bewoners van
concentratiekampen, die Rusland op het ogenblik heeft.
Thans, na Petkow in Bulgarije, is Manioe, de 75-jarige leider
van de boerenpartij in Roemenië, een politicus van formaat,
aan de beurt en meldt de krant, dat in Tsjechoslowakije de pn.schendbaarheid van twee parlementsleden is opgeheven.
En dat wedervaart mensen, zoals wij, mensen ~et fouten en
gebreken, zeker, maar ook, mensen, die hun laoo en de vrij.heid lief hebben en wier enige misdaad is, dat zij geen com.munist zijn en de moed hebben daarvoor uit te komen.
Het is de snelheid en de tergende regelmaat, waarmee deze
dingen in Oost-Europa gebeuren, die ons verdoven. Dat zijn
de kansen van de leugen en het onrecht.
De waarheid is bedachtzaam en langzaam. Haar weg is vol
voetangels en klemmen, en omzichtig moet zij haar pad zoeken.
Die moeilijkheden kent de leugen niet. Zij heeft geen gewetens-obstakels op haa,r weg. Daarom kan zij snel zijn. Zo komt
de waarheid steeds achteraan en zegt Prof. Miskotte: De Jeu.gen is zo snel, dat de waarheid de poging om haar te achter"
- halen, allang schijnt te hebben opgegeven.
Als we nauwelijks bekomen zijn van de vorige moord, wordt
de volgende alweer op stapel .gezet.
.En zij wordt zo nauwkeurig gelijk aan de vorige geënsce.neerd, dat we ons in 't begiµ verbazen over de domheid van
het cliché, waar het onrecht zo dik bovenop ligt.
Vergis U niet, dat is juist de kracht van het communisme.
Want na een keer of wat, worden we het moe te protesteren
tègen de brutale leugenachtigheid er van, het is zo duidelijk,
dat we het er maar bij laten. Maar dat is juist de kans van het
communisme, want dat is dan tenslotte alleen nog aan 't woord.
Als iedere keer weer gezegd wordt, dat de politieke tegen~
standers van het communisme neo-fascisten zijn, dat zij sabo"
teren, dat zij samenspannen tegen de staat; als met verdovende
eentonigheid steeds weer beweerd wordt, dat de Westerse de.mocratieën 1kapita1istische dictatuurstaten zijn en dat de ware
democratie alleen in Oost . Europa te vinden is, dan zou men het
ten slotte .g aan geloven, dan blijft er althans bij velen iets van
hangen; alles is zo betrekkelijk, niet-waar?
·
Maar 't is een leugen, ook al wordt hij duizendmaal herhaald.
En 't i~ onrec~t. wat Petkow aangedaan is, ook al wordt 't
duizendmaal bij anderen herhaald.
Dat moet U iedere keer weer in Uzelf oproepen, als U van
de leugen en het onrecht hoort. Want dat -is onze kans. Wij
zullen met dezelfde eentonigheid moeten volhouden en blijven
zeggen, d'at de· leugen leugen is, en het onrecht onrecht; dat in
Oost Europa geen democratie bestaat, maar slavernij, dat de
Petkows vermoord zijn.
Wij moeten leren in het prediken van de waarheid en het recht
even eentonig te zijn als de communisten in de leugen en het
onrecht; anders zullen de leugen en het onrecht ook bij ons
gaan zegevieren.
'
Men kan bij dit alles zijn maag nog wel in evenwicht houden,
maar men wordt bepaald onpasselijk als men in "De Waarheid"
een brief leest, die volgens Dimitrow door Petkow in de cel ge"
schreven zou zijn.
Hij luidt:
.
,:Ik geef toe, dat mijn politieke activiteit gedurende de
laatste twee jaar geheel onjuist is geweest. Gesprekken
met Barnes en Boswell (de-vertegenwoordigers van de Ver"
enigde Staten en Groot Brittanië in Bulgarije) hebben mij
moed gegeven met mijn werk door te gaan. Mijn werk
stond ten dienste van de reactie in binnen- en buiten.land. Deze internationale reactie, die niet de moed had
met open vizier te strijden, verborg zich achter mijn per~
soon. Het internationale imperialisme heeft mij gebruikt
om te strijden tegen het Bulgaarse volk en tegen de Sowjet.Unie. Voor dat doel gebruikte het bij voorkeur de in.vloed van zijn verte.g enwoordigers in ons land."
Dat de communisten Petkow vermoord hebben, is verschrik.kelijk, maar dat zij zichzelf achteraf willen rechtvaardigen met
zo'n brief, dat is walgelijk.
Een vun~e tactiek, die ook de Nazi's eigen was en waarmee een
gedegenereerd geweten schoongewassen wordt voor pet oog
van de wereld.
Dacht U, lezer, dat een man, die zich zo fier verzet heeft
tegen de Nazi's, die de leider van 't verzet in Bulçiarije was,
die zich na de bevrijding zo fier verzet heeft tegen
de communisten, zo'n brief kon schrijven, dat hij zo ver.raad zou plegen tegen zichzeJf, _zo lafhartig zou capituleren?
Lees de brief nog eens goed. Herkent U de communistische
vaktermen, herkent U de onbenullige stijl, de onnozele opsomming van het gehele communistische repertoire, dat in de strijd
te.gen de democratie gebruikt wordt? Zij habben niet eens de
moeite genomen er een echte brief van te maken. 't Is een ge~
wone opsomming van die feiten, die de communisten nodig
oordelen te lanceren.
De brief is niet geschreven door Petkow en als hij hem ooit
ondertekend heeft, lees dan Koestler: ,,Nacht in de middaç(
en U weet hoe men dat klaarspeelt. Als hij hem ondertekend
heeft, dan was 't een geesteliik dode, kapotgemarteld door de
profeten van de nieuwe heilstaat, die automatisch een handtekening zette. Dan was 't lijkenroof.
Arme mensheid, die haar heil verwacht van deze lieden.

·tt. v. R.

GERRIT JAN VAN DER VEEN
V

ens, het was in 1934, ontwierp cJe beeldhouwer
Gerrit Jan van der Veen, 11en beeldhouwwerk,
voorstellende de machtige figuur van de :,trijdbare "Hector'', met een spies als een weversboom en
een helm, zwaar als de oude krijgers pleegden te dragen. De kloekheid van de gestalte en de vastberadenheid van de gelaatstrekken, die door de schaduwen van de helm over de ogen culmineren in de lijnen van mond en kin, dwingen tot aandachtige beschouwing.
Dat beeld heeft Albert Helman, die de levens11cschiedenis van Gerrit Jan van der Veen schreef, geïmooneerd en geïnspireerd bij zijn werk. 1 ) Zo wilde hij
hem zien en zo wilde hij hem uitbeelden. En zoals
oi!ens de vaardige vingers van de b~ldhouwcr het
model kneedden voor dit beeld, ro groeide uit de
kloeke zinnen, die Helman toevertrouwde aan het p,ipier, de figuur van de techpicus-beeldhouwer-verzetsman-held Van der Veen.
Wie dit boek leest kan niet aan de indruk ontkomen,
dat de schrijver bij zijn werk aan de verkeerde .:ijde
begonnen is. Hij heeft eerst een pompeus voetstuk gemaakt en daarmede zichzelf gedwongen een beeld te
scheppen, dat in al zijn lijnen zo fors en :nassaal
werd, dat het volkomen in overeenstemming zou zijn
met het ontworpen fundament. Wie Gerrit van der
Veen niet gekend heeft zou zich een dergelijk oordeel niet mogen aa~matigen. wanneer niet uit de kring
van zijn medewerkers zelf de critiek gekomen was op
deze "irreële en legendarische belichting". Een van
zijn naaste medewerkers, ,.Bruine Hans", schreef daarover onlangs een artikel in "De Groene Amsterdammer". En ook anderen, die Van der Veen goed gekend
hebben, waren min of meer teleurgesteld over dit boek.
Een enkel citaat uit hetgeen "Bruine Hans" over dit
boek zegt:
"De schrijver mag, volgens het voorwoord, getracht
hebben een zo objectief mogelijk.beeld te geven, een
eerste vereiste daarvoor is toch, dat hij zich uitgebreid over de feiten informeert. Dat hij daarin ernstig
is tekortgeschoten, blijkt overduidelijk uit h~t relaa_s,
dat hij over de werkzaamheden van Gerrit-Jan m
1942 en begin 1943 11eeft. Mogelijk is Van der Veen
daar, toen zovele van zijn vrienden en medewerkers
geëlimineerd waren. de onbetwistbare leider van vele
organisaties en operaties geweest, in die begintijd
was hij dat zeker niet. In het kunstenaarsverzet, de
Kunstenaarssteun. de Persoonsbewijsceotrale, de aanslag op het Amsterdamse Be\'olkingsreqister. heeft hij
op uitstekende wijze zijn partij geblazen, echter niet
als solist met het orkest op de achtergrond, maar als
lid van het orkest zelf, naast vele anderen, die zich
e·vengoed van hun taak kweten. Ik acht de gegeven
voorstelling van zaken niet alleen in hoge mate onrechtvaardig tegenover de medewerkers. waarvan er
velen zijn, die voor het vuurpeloton zijn· gebleven, ---:
en, als hun namen niet genoemd mogen worden, wil
dat toch niet zeggen, dat men ook over hun daden
twijgen moet - maar ook funest voor de beoordeling
van Gerrit-Jan zelf. omdat daardoor de indruk wordt
gevestigd, dat, wil men in hem een ~~Id zien, zijn
daden danig aangedikt moeten worden.
Wellicht ging "Bruine Hans" in zijn teleurstelling ovPr
het boek van Helman iet~ te ver in zijn critiek: hij wil
er uiteindelijk weinig goeds van zeggen. Anderen,
dle Gerrit-Jan goed kenden , waren eveneens wat teleurgesteld. doch erkenden toch ook veel goeds In dit
werk. Wij menen, dat het boek, mits ml'D het lel'st
met de reserve, waartoe het oordeel van Iemand al!l
,.Bruine Hans" ons aanleidinq çieeft, toch een beter in,;Jcht in zijn persoon en werk zal kunnen geven.
~

)

Gerrit· Jan was van zijn geboorte af het troetelkind
der vrouwen; donker met zijige zwarte haren. Na een
hevige longontsteking werd hij met moeite in vele
doorwaakte nachten in het leven gehouden. Hij groeit
op in een van de smalle buizen in de Runstraat te
Amsterdam, waar vader, die oorspronkelijk uit Kampen stamt. een slagerij heeft.
Dapperheid, met een duidelijke nel11inq tot ostentatieve heldhaftigheid, vertoont hij al van heel jong
af. Hij is dikv.'ijls ziek, maar altijd vrolijk: slordig,
maar aantrekkelijk door een bijna overdreven-vormeUjke beleefdheid. Als iets hem niet zint weigert hij
kalm, zonder brutaal te worden. Er zit een kop op.
Toch kan ook de drift hoog in hem oplaaien. De
tengere jongen van weleer wordt groter en steviger,
hoewt?l nooit een krachtpatser. Met zijn donker uiterlijk wordt hij wel voor een jood of zigeuner versleten. Hij beeft kwieke, nerveuze handen en een knutselgrage aard. ln wiskunde en natuurkunde is hij goed
:>p school en in tekenen een bolleboos. Moeder zou
hem graag dominee hebben zien worden (als ge dat
le~t. vraagt ge u toch wel even af of Helman hier
opzettelijk ons niets vertelde van Gerrit-Jan's godsdienstige opvoeding"). HIJ voelt niets voor de meer
intellectuele vakken; d,e techniek oefent een machtige
aantrekkingskracht op hem uit. Zo gaat hij na de
driejarige HBS naar de werktuigkundigenschool van
de Spoorwegen in Utrecht. De cursus voor werkmees"') Ja, toch. Hij zegt er iets meer van. Luister maar.
,Dat hij aangenomen wordt in de kerk waar hij geioopt is, raakt nauwelijks zijn koude kleren. De dagelijkse problemen van goed en kwaad zijn voor hem
van louter practische aard. Hij heeft geen last van
JOnde-be.wf of erfschuld en groeit wonderlijk vrij van
alle vaderlands calvinisme." Daarmee is dit onder•
Ynrp eens irn voorgoed voor Helman afgedaan.

ter duurt zes jaren. Hij valt er op door zijn kunst•
ûnnige opv.ttingen. Hij tekent en beeldhouwt wat,
zonder dat zich daarbij een aangeboren geniale aanleg openbaart. Hij experimenteert graag, werpt zich
nu eens op tekenen, dan weer op schilderen. dan weer
op meer constructieve plastische uitingen. Na zijn
leer-jaren blijft hij als tekenaar bij de Spoorwegen en
in zijn vrije tijd legt hij zich, samen met zijn broer, toe
,p het maken van tekenfilms. Hij wil meer van de
wereld zien, maakt tochten naar Stuttgart en Ludwigs~
burg, naar het Salzkammergut, Tirol, Zuid-Italië,
Frankrijk en Spanje.
Als-vier-en-twintig-jarige krijgt hij de kans als werktuigkundige voor de Bataafse Petroleum-Mij. te worden uitgezonden naar Curaçao, waar ·hij terecht komt
in de branding van het volle leven. Driemaal in dat
jaar maakt hij promotie, zodat hem tenslotte, ondanks
zijn jeugd, het meest verantwoordelijke werk op de
Bubs-plant wordt opgedragen. Elke twee, drie dagen
zijn er ontploffingen in dit land, boordevol .geladen
met de energie van de olie. Hij wordt opgejaagd door
de drang het eerst van al de slachtoffers te gaan
zoeken. Als op een der schepen in de haven een ontploffing plaats vindt, durft niemand naar bet schip
te gaan, waar een brand in de machinek;,imer woedt
en dat elk ogenblik ontploffen kan. Dan springt Gerrit-Jan te water. zwemt naar het schip, duikt in de
machinekamer en gaat het vuur te lijf met de aan•
wezige brandblusapparaten. Dan volgen anderen hem
en wordt het vuur bedwongen. Volgens de oude wetten van het zeerecht Is hij, zo vertelt men hem, nu de
eigenaar van de "Corning". Doch Gerrit-Jan ze.gt

eenvoudig· ,.Ik deed het in dienst van de Bataafse".
Zijn chefs vertellen hem, dat hij zelf bepalen mag wat
hij hebben wil. Als hij zich deze kans goed realiseert,
komt onweerstaanbaar het verlangen te kunnen studered voor beeldhouwer. Dat is een teleurstelling voor
de directie. Men had hem gaarne in dienst gehouden.
Nu· wil men zo voordelig mogelijk van hem af. Hij
krijgt vijfhonderd gulden ineens en de reis terug en
gedurende een jaar een toelage van zevenhonderdtwintig gulden. In dat jaar moet hij dan maar proberen kunstenaar te worden ..... .
Zo maakt hij eind 1928 zijn entree aan de Amsterdamse Academie. Innerlijk v.oelt hij zich hier eenzaam In
het diep besef van zijn tekorten en achterstand. Twee
Jaar zwoegt en tobt hij op de Academie en als dertigjarige heeft hij voorgoed zijn taak gevonden: be~ldhouwer zijn. Met een ware razernij van werklust tijgt
hij aan de arbeid, maakt plaquettes en portretten, krijgt
van lieverlede grotere opdrachten; een monument te
Willemstad, een voor de Koningin-Moeder te Baarn,
de beeldengroep op het spoorweg viaduct te Utrecht.
e.a.
Dan komt de" korte oorlog en de capitulatie. Straks
opent de vijand de kooi, waarin de kunst zichzelf mag
opsluiten. Hij vindt zijn plaats in het kunstenaarsverzet. De aanmelding bij de Kultuurkamer is aanleiding
tot het opstellen van een manifest. Dat is in Februari
1942. Als velen kort daarop worden gearresteerd,
heeft hij het geluk niet thuis te zijn. Ook bij een
tweede bezoek is hij afwezig. Daarmee begint voor
hem het leven van de strijdbare partisaan. In " De
Vrije Kunstenaar" wekt hij op tot verzet. Zelfs verzetpoëzie schrijft hij in deze tijd. Het lied: .. Wat doe
jlj. nu je land wordt getrapt en geknecht?" is van
zijn hand. Hij organiseert mee het Steunfonds voor
de kunstenaars, çiaat zich, als de Jodenvervolqing

steeds feller om zich heengrijpt, toeleggen op het ver•valse.n van persooosbewi,izen. Hij wordt het middelpunt van een vervalsersgroep. Uit deze organisatie
ontstaat de beroemd geworden Persoonsbewijs Centrale ( P.B.C.). De strijd wordt feller, als steeds meer
mannen naar Duitsland gedeporteerd worden en dan
rijpen de plannen voor een aanslag op de kartotheek
van het Arbeidsbureau aan de Passeerdersgr11cht te
Amsterdam. In een koude Januarinacht van 19H wordt
daartoe een poging gedaan, doch doordat de portier
kans ziet de prop uit zijn mond te wringen, en alarm
te maken. wordt de ' brand iu zijn beglnstadlum .g e{moord. AUeen de kaarten van de verlofgangeés blijken vernietigd.
Het is een begin, maar niet bevredigend. Het Bevolkingsregister zal er aan moeten geloven. Een eerste
poging misfukt door de aanwezigheid van een groot
aantal werksters, een tweede door heldere hemel en
klare maan. Maar op 27 Maart 1943 gaat een groot
deel' van het Bevolkingsregister te Amsterdam in
vlammen op. Helaas wordt het merendeel der deelne•
mers binnen enkele weken gearresteerd.
Gerrit-Jan ontspringt de dans en leeft verder als een
armetierig oud banklopertje. met ietwat slordige haren onder zijn zwarte bolhoed. Vandaar de naam, welke hij voortaan zal dragen in het verzet: Bolhoed.
De plannen tot coördinatie van het verzet brengen
hem op een van de leidinggevende plaatsen in de
Raad van Verzet. Door het steeds groter wordende
aantal arrestaties van verzetsmakkers rijpen de plannen voor een overval op de gevangenis aan de Weteringschaps te Amsterdam. In September zijn de
plannen klaar, als plotseling het bericht in de bladen
verschijnt, dat de vrienden, waarom het ging, zijn
gefusilleerd.
Zijn vrouw en kinderen ziet hij zelden meer. Steeds
dichter dringt het gevaar zich als zijn metgezel op. Hij
wil niet afzien .van zijn plan de W eteringschans re
overvallen. In de Kerstnacht van 1943 is alles ge•
reed. Doch op het laatste ogenblik wil de auto,
welke . zal worden meegenomen, niet starten. Op
Oudejaarsavond zal een nieuwe poging worden on•
dernomen, doch een schietpartij van een der deelnemers, die in Duitse uniform is en door een andere
Duitser kort bij de garage wordt aangehouden, verijdelt ook deze poging. Alleen de beide monteurs, die
de auto zouden inspecteren, vallen in hun handen.
Gerrit-Jan ontkomt, door plat op het dak van de ga•
rage te blijven liggen.
Voortaan zal Gerrit-Jan twee 11ezichten hebben. Een
los gebit, dat je in je zakdoek draagt en onder het
snuiten van je neus onmerkbaar voor je echte tanden
schuift. Met het gebit voor en een bril op is hij niet
alleen voor zijn vrienden, maar zelfs voor zich zelf
een volslagen vreemde.
Tegen het eind van April gelukt een reeds eenmaal
mislukte overval op de L~ndsdrukkerij, waar een
groot aantal "Tweede Persoonsbewijzen" in zijn handen valt. D an komt de vierde poging om de Wet~
ringschans te overvallen op de eerste Mei van dat
jaar. Reeds zijn de overvallers tot in het wachtlokaal
doorgedrongen als het noodzakelijk blijkt een waakhond neer te schieten. Daardoor komt alles in rep en
roer. Op de overhaaste terugtocht struikelen de makkers over het lichaam van Gerrit-Jan, die door twee
schoten in het ruggemerg geraakt blijkt.
De vrienden dragen hem, met gevaar voor eigen leven, weg uit de çrevarenzöne, brengen hem er11ens op
een bovenhuis, waar vrienden wonen. Dan wil Ger•
rit-Jan naar zijn oud adr~s. waar hij sinds ~en jaar
was ondergedoken. Men zet hem op een fiets en
brengt hem daar. Aanvankelijk kan hij niet geloven
hoe ernstig de verwonding is, doch langzaam aan
dringt het tot hem door: een ontstellend weten..,Zija
geloof vindt nergens heul of redding dan bij eigen
innerlijke kracht." Zijn geest blijft meevechten, ook
al ligt het lichaam lam. Zijn verzorgsters willen hem
naar een veiliger adres. buiten. brengen. Hij weigert.
Dan is er plots, met heftig, wUd gebel, de niet meer
te verduwen zekerheid, dat de Duitsers er zijn om
hem te halen. Met zijn onbruikbare, willoze benen
sleept hij zich nog naar de badkamer, waar men hem
even later vindt, terwijl hij zich, fier opgericht, vast•
klemt aan de stijlen van de deur. Op zijn eigen bed
worden hem straks de eerste verhoren afgenomen.
Men solt met zijn verlamde lichaam, seult het van de
Amstelveenseweg nog naar het ziekenhuis voor onderzoek. Men is geheimzinnig met zijn verblijfplaats,
menend. dat de overval op de gevangenissen te Amhem zijn bevrijding beoogde. Vier weken later wordt
hij officieel ter dood veroordeeld.
ln Hollands duinen, waa r de leeuwerik tjuikt en de
wind door de duindoornstruiken huivert. staat straks
zijn brancard. Vier anderen zullen met hem de dood
vinden. ..Deze hier", zo zegt de officier. ..kan hier
wel blijven liggen.'' Dan zegt Gerrit-Tan: ..Een man
sterft staande. Nog ben ik een man. Kan ik niet samen met mijn vrienden?"
De vrienden tillen hem overeind. Met de armen om
hun hals geslagen laat hij zich voeren naar de executieplaats. Temidden van de dicht-aaneengesloten rif
lijkt het of hij daar weer op eigen benen staat. De
blinddoek wordt geweiaerd. Hij heeft immers zo lang
de dood in 't aangezicht gezien.
Op 12 Juni 1944 brengen de bladen het officiële be·
richt van zijn dood.
Gerrit Jan van der Veen was een humanist. één die
streed voor het Ópperste bestaan~recht van het individu. Hii hPeft de volle consequentie daarvan ge,lr:i-
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Gerrit Jan v. d. Veen, door Albert Helma11, Uitg'
De Spieghel, A msterdam.
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Hermanus Joseph Bfaauwgeer.s
G,boren 22 Juni 1918 te Coevorden.
Gc-[usi/lecrd 6 funi 1941.

oon van eenvoudige ouders, had Blaauwgeers reeds als kind het ideaal om marechaussee te worden. Als politieman vatte
hij zijn taak met grote ernst op. Hij begon zijn
loopbaan als hulp-marechaussee te Dinxperlo, alwaar hij bij het uitbreken van de oorlog in 1940
nog was. Reeds toen ontsnapte hij ternauwernood
aan het verraad van zijn chef, die lid der N.S.B.
was. Doch hij vluchtte naar Coevorden, werd
aldaar krijgsgevangen gemaakt en heeft daarna in
Groningen gevangen gezeten. Na vrijlating 'keerde
hij naar Dinxperlo terug, alwaar hij in Juni 1940
werd beëdiQd. In AuQustus d.a.v. werd hii overgeplaatst naar Groenlo. vervolgens naar Arnhem,
Amsterdam en Zeeuws-Vlaanderen. Speciaal tijdens
de st.:.king te Amsterdam toonde hij zich een man
van plichtsbesef.
_Meerdere malen heeft zijn chef zijn grote waardering uitgesproken voor het werk van deze jonge
politieman. Op 30 December 1942 trad hij in het
huwelijk en kreeg diezelfde dag Harreveld (gemeente Lichtenvoorde) tot standplaats. Zijn huiselijk leven was een voorbeeld van een echt diep
christelijk gezinsleven. Hij was trouw, aanhankelijk en liefdevof; een Katholiek, Christen uit één
stuk. Hij deed in stilte zijn plicht als goed Vaderlander en als volgeling van Christus, niet strevende naar eer co aanzien. Hoeveel .slapeloze nochten heeft hij doorgebracht, omdat hij onderduikers
aan een onderdak, kleding en voedsel moest helpen. Dreigde er gevaar dan waarschuwde hij z'n
jongPnS of bracht u zo nodig naar een andere
plaats. Dikwijls is hij als politieman m·eegegaan om
hen, die 'n overval op een distributiekantoor zouden
ondernemen, veilig ter plaatse te brengen en behulpzaam te zijn blj het bemachtigen van de zo
nodige levensmiddelenkaarten ten behoeve van
degenen, die door de tyrannieke bezetter van alle
rechten w~en uitgesloten. Hoe deed hij zijn best
om de z.warte handel te bestrijden. die afschuwelijke kankerplek in onze samenleving.
Toen hij gelegenheid kreeg behulpzaam te zijn
bij het transporteren van piloten, was hij onmiddelJijk bereid te helpen.
Bij het transporteren van een Engels piloot, welke
door de Duitsers gevangen genomen was, liet
Poulie bij Varsseveld de piloot uit handen van de
vijand ontvluchten en heeft ook Blaauwgeers bij
het verder transport hiervan zijn hulp verleend.
Poulie was in verband hiermede genoodzaakt onder te duiken en verbleef enige tijd in Lichtenvoorde.
Einde 1943 en begin 19+4 kreeg hij contact met de
bekende illegale werkers Lt. v. d. Boogerd,
Ruysendael (Zwarte Kees). Poulie en helaas ook
met de aartsverrader Willy Markus. Ook Blaauwgeers is van deze schurk het slachtoffer geworden.
Op 20 April 19-4-4 vonden verschillende arrestaties
plaats en werd o.a. ook Blaauwgeers gearresteerd
en weggevoerd. Dit betekende het einde van de
strijd, door hem gestreden zo lang hij kon.
Mede aan hem hebben wij onze vrijheid en het
behoud van onze vaderlandse eer te danken. Hij
heeft zich, met de dood voor ogen, gedragen als
een Chri~ten van de eerste rang, hetgeen zo duidelijk blijkt uit een brief van een medegevangene
uit de gevangenis te Vught, gericht aan Mevrouw
Blaauwgeers, waarin deze o.a. schrijft: .,Nu een
week geleden, hoorde Jo de vreselijke uitspraak,
dat hij U en kleine Hansje zou moeten missen.
Het leek allemaal zo onwerkelijk, ongelooflijk..... .
Zijn grote steun.was zijn geloof, het vaste vt:rtrou.
wen, dat zijn ziel regelrecht naar de hemel zou
gaan en dat hij U en Hansje even goed dicht bij
zich hield en hij boven in de hemel op U zou
wachten. Ik weet, dat hij in de laat~te ogenblikken
gebeden heeft om U moed en kracht te geven om
verder te leven. HIJ was zo dapper; zet Uw tanden op rlkaar en probeer een voorbeeld aan hem
te nemen.''
In de duinen bij OverduJn werd hij met zijn kame raden gefusilleerd en later in het massagraf nabij Bloemendaal bijgezet.
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Dat hij moge rusten in vrede.

Wilfem Hageman

Geboren 9 Mei 1895 te Maarsen.
Gefusilleerd 6 Juni 1944.

Johannes Wilhelmus Doppen
Geboren U September 1884 te Lichtenvoorde.
Overleden 8 Maart 1945 te Buchenwalde.

llcn die bode Doppen gekend hebben, weten welk een nobel persoon hij was. Komende uit een groot gezin, leerde hij reeds op
jeugdige leeftJl'J het timmermansambacht. Vol ijver
en toewijding was hij bij zijn broer werkzaam, tot
- hij opgeroepen werd voor de militaire dienst; na
enige tijd werd hij korporaal bij de grenadiers. Uit
deze tijd kunnen wij vermelden, dat hem bij het
Paleis van H.M. de Koningin o.a. de wacht werd
toevertrouwd, waaruit blijkt, dat Doppen bij zijn
superieuren het volste vertrouwen genoot.
Uit de militaire dienst teruggekeerd kwam hij weer
bij zijn broer, totdat hij, tengevolge van een noodlottig ongeval, waarbij hij de vingers van een hand
ernstig verminkte. genoodzaakt was een ander beroep te kiezen. In 1908 kwam hij als besteller bij
de posterijen en werd in 1911 overgeplaatst naar
Rhenen. Twee jaar later werd hij voor goed te
Lichtenvoorde aangesteld en trad toen in het huwelijk.
Hoe dikwijls :iagen we Doppen zelfs in z'n vrije
tijd naar het postkantoor gaan om de post voor
de vofgcnde dag rc-cds te sorteren of andere werkzaamheden verrichten. Met een opgeruimd gemoed
deed hij z·n pHcht; met voorbeeldige accuratesse
bewoog hij zich tussen z·n collega's en genoot van
allen een warme sympathie door zijn prettige omgang en dikwijls wijs advies. Tien maanden later
moest hij deze werkzaamheden onderbreken, aangezien hij in verbil!ld met de mobilisatie onder de wapenen geroepen werd. Na de mobilisatie
'J,4.'18 kwam hij weer terug te Lichtenvoorde. Met
z'n vriendelijk. opgeruimd karakter had hij voor
elkeen een vrolijk woord. Geen wonder, dat hij
zoveel' vrienden had
De tweede wereldoorlog brak uit. Het Duitse
monster overviel ons Nederland en bezette ons
land. Verbeten heeft hij toen gevoch~en en zonder
aarze)jng zich aangesloten bij het verzetsleger. Talloze jongens werden gedwongen werk te verrichten voor dl! vijand, doch hij wildë helpen om dit
zoveel mogelijk te voorkomen. Als hij met het
vriendelijk verzoek kwam om een plaats voor
een onderduiker. kon men eenvoudig niet weigeren. Tallozen heeft hij op deze wijze een veilig en
goed heenkomen bezorgd en hen gespaard voor
ellende, honger en misschien de dood.
Hoe vernuftig heeft hij de jongens gelegenheid gegeven te corre~ponderen, met gebruikmaking van
fictieve ,aèlressen en namen, welke hier niet bestonden.
Geruime tijd kon hij dit prachtige werk verrichten.
Op 20 Ap~il 194-4 werd ook hij door de Sicherheitspolizei uit een haastig gezochte schuilplaats
in zijn huis te voorschijn gehaald en met drie
Lichtenvoordse medeburgers weggevoerd,
Zijn vriend Poulic was op verraderlijke wijze door
de intens gemene Gestapo-agent Willy Markus
in de val gelokt.
·
Veel leed heeft hij moeten doorstaan in Arnhem,
de concentratiekampen Amersfoort, Vught, Or~
niënburg en tenslotte Buchenwalde. Wij weten
echter, dat het vuur in hem, door welke- Duitse
methode dan ook, niet uitgedoofd kon worden. Wij
zijn er van overtuigd. dat hij alles vol overgave en
met een weergaloze moed gedragen heeft, gesterkt
door zijn rotsvast Katholiek geloof. Wij wtten,
dat hij in zijn zware lijden vurig gebedee heeft
voor zijn groot gezin, en, God gesmeekt heeft om
kracht en genade om deze zware beproeving te
kunnen dragen. Steeds was hij een zorgvolle vader voor zijn gezin geweest en met een voorbeeldige vrome Godsvrucht heeft hij zijn kinderen opgevoed.
l! Maart 1945 overleed hij in Bucheowalde; oorzaak......... hartzwakte.
Deze dag betekende voor hem het einde van het
lijden om plaats te maken voor het eeuwig 9eluk.
Dat hij ruste in vrede!

A

p 15 Mei l 940 was van georganiseerd verzet nog ·
geen sprake. doch Jan Willem Hageman, als ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Eibergen
trachtte toen reeds alle Duitse maatregelen zoveel mogeüjk te saboteren.
Hij was als Christen en rechtgeaard Nederlander ren fel
tegenstander van het nazi-regime en stak zulks ook niet
onder stoelen of banken.
Reeds spoedig aansd'louwde de OD in de Gelderse Achterhoek het levenslh:ht. Hageman aarzelde niet en sloot
zich hier spontaan bij aan. Hij had nu een basis, waarop
bij verder kon werken.
.
Toen de Duitsers op grote schaal hun mensPnjacht begonnen te organiseren, ontplooide hij een actie om hun
de "prooi'' te ontnemen. Dit was de kiem van het later
zo bloeiende LO-werk in Eibergen.
Zijn schuilnaam ,.Kleine Jantje" typeert wel heel goed
zijn bescheidenheid. Hij was een kleine, niet opvallende
figuur. die er niet van hield interessant te doen. In alle
stilte ging hij zijn .gang. Deed. wat zijn hart hem ingaf te
doen. Daardoor juist werd hij de stuwende kracht van
de LO en het gehele verzet in Eibergen. Steeds stond
hij klaar, om met raad, maar ook met de daad, anderen
bij te staan. Verzet tegen de arbeidsdienst. strijd tegen
de arbeidsinzet, hulp aan Joden, onderduikers, krijgsgevangenen en piloten. sabotage tegen de P.B.- en T.D.besluiten, typeerden zijn gehele persoon.
In het najaar van 1943 kreeg hij via Henlc Helnen, de
drukker van ,.Trouw". contact met Zwarte Kees .uit
Aalten, die naar Eibergen gekomen was voor de liquidatie
\lan Kerkdijk en Hoks. twee KK-mannen uit Ommen,
die in de omgeving van Eiber.g en jacht maakten op onderduikers en Joden. Deze liquidatie is evenwel niet
doorgegaan, in verband met onvoorziene omstandig•
heden.
Bij deze eerste kennismaking werd ·Kleine Jan door
Zwarte Kees tevens gepolst over een te ondernemen
overval op het Distributiekantoor te Eibergen. Kleine
Jan had hier wel oren naar. Een afspraak werd gemaakt,
doch omdat de KP-ers de kist. waarin zich de bonkaarten
bevonden, niet open konden krijgen. werd de overval !lit,
gesteld. Op 8 December 1943 ging het beter. Kleine Jan
werd gechloroformeerd en gekneveld achtergelaten. Dank
zij hem vertrok de KP met medeneming v,an 2800 bonkaarten en 2200 tabakskaarten. De SD rook echter lont
en arresteerde Kleine lao_ op 8 December. Hij werd overgebracht naar Arnhem en op zijn eerlijk gezicht tien
dagen later weer losgelaten. Door deze arrestatie liet hij
zich echter niet afschrikken.
In Februari 194-4 kwam van Kleine Jan de tip door, dat
Borculo aan de beur,c: was om gekraakt te worden. Deze ·
overval werd uitgevoerd op 23 Februari d.o.v. en lever~
de een buit op van 30.000 bonlcaarten.
Het zou niet in zijn geest zijn, een opgesmukt verhaaJ te
schrijven over zijn venctsdaden. Het bovenstaande bewijst onomstotelijk, dat hij in alles zijn plicht als çiemeente-arnbtenaar ten vollP vPrMond,
Tengevolge van bet laffe verraad van Willy Markus,
werd hij op 20 April 1944 opnieuw gearresteerd. Dit ver~
raad werd gepleegd door dezelfde man. die hij tientallen
malen gastvrij in zijn huis had onthaald en met wie hij
zeer vertrouwelijke gesprekken gevoerd had.
Op 2 Juni 1944 werd door het Polizeistandgericht te
's-Hcrtogenbosch het doodvonnis over hem uitgesproken,
o.a. wegens deelneming aan de overvaJ op het Distributiekantoor te Eibergen op 8 December 19-43.
In de vroege mç,rgen van de invasiedag, 6 Juni 1944. werd
hij op transport gesteld naar Overveen. waar hij in de
duinen met 21 kameraden uit het verzet werd çiefusilleerd.
.
Wat moet een natuurvriend als Hageman dit getroffen
hebben: de grote overgang vc1u de do11kere cel naar de
lichte wijde duinen op die mooie zomermorgen. En dan
te weten. dit voor het laatst te zien.
Op de erebegraafplaats te Bloemendaal is hij begraven.
Kleine Jan, vergeten kunnen en zuTien wij je niet Het
leven, waar je nog zoveel van verwachten kon, heb j<:
geofferd voor de bevrijding van Je vaderland. Op de dag,
dat de geallieerde troepen landden op de kust van Normandië, riep de Heiland jou tot Zich, om je te belonen
voor je edelmoedige daden.
Wij buigen ons hoofd voor God, die het zo gewild heeft.
Je vrouw en kindert'o kunnen trots op je zijn, Mogen
zij de kracht en sterkte ontvangen, om dit grote verlies
Tr. W.
te kunnen dragen.

0

Oud-Stoottroepers
herdacht

MISVATTING

*

Herfs,nevels hmgen nog boven het Land van
Maas en Waal, toen Zondag, 12 October hoaderden oud-Stoottroepers naar Leeuwen-Beneden trokken om hun gevallen makkers te herdenken. Doch boven de nevels rees de herfstzon
steeds hoger en zette tenslotte het land tussen
ik rivieren, waarom eens zo·n bloedige strijd
gevoerd werd, in gouden glanzen.
Bij het schoolgebouw, waar eens het H oofdkwartier van het Regiment Stoottroepen gevestigd was, ligt het kleine kerkhof, waar de gevallenen hun laatste rustplaatst vonden. Daar
ataat deze morgen een zwart houten kruis met
de driekleur als achtergrond.
In de R.K. kerk draagt kapitein-aabnoezenier
Joosten een solemnele hoogmis op, terwijl kapitein-veldprediker Franssen een protestantse
kerkdienst leidt. Daarna trekt men naar de
begraafplaats, waar enkele onderdelen van het
huidige regiment Stoottroepen staan aangetreden. Daar voert als eerste het woord de voorzitter van het comité "Dodenherdenking", de
heer J. Cremers uit Rotterdam, die namens
de oud-Stoottroepers een krans legt. De regimentscommandant, Overste C. J. v. d. P utte
doet ditze!Ide namens alle manschappen van
het hu idige regiment. Kap.-veldprediker Franssen doet zulks namens de Stoottroepers m Indië en Burgemeester Oitters van Wamel namens
de burgerij.
Namens de Minister van Oorlog spreekt Kolonel J. Sitsen, die zegt, dat de idealen van hen
die vielen voor het vaderland. nog steeds de
onze zijn. We zullen niet rusten, zo zegt hij,
voor Uw doel, dat ook het onze is, bereikt zal
zijn: tot onze gebiedsdelen overzee met ons in
één Koninkrijk in vrede en welvaart zullen
leven.
A.ls laatste voert Kapitein Sjef de Groot, de
vroegere commandant van het Regiment S toottroepen, een herdenkingsrede.
Nadat de militaire kapel treurmuziek ten gehore heeft gebracht en het dodenappèl is gehouden, wordt de reve ille geblazen, waarna een
lange rij van belangstellenden bloemen op de
araven legt.
De indrukwekkende plechtigheid wordt besloten
met het W ilhelmus.
,.,

_,___________________

In ons nummer van 20 Sept. plaatsten wij ttn. •• Kraakje"
over het rot zinken bnngcn i.n Ocr. 1911: van een $Chip.
geladen met schocncrëmt. in de Ecm. Dat h ad alleen
de bedorling de aandocbt te vutigen op de g,appige
situatie. die ontstond. doordat de. inwoners van Ame.rs•
foort de volgende. dag doosjes me.t schoencrtmc uit de.
E«n konden opvi•sen. Hoewe\ zulks niet bedoeld werd.
bestaat de mogelijkhdd . dat men uit dit stukje de conclu~fc getrokken heeft. dat de:e. schocncrtme. door de
ErdaHabriek gefabriceerd was voor de Duitser,. De
directie. van de Erdalfabrîck heeft ons thans de gegcvtl)I
overgelegd. waaruit bhjkt. dat :ij juist de bedoeling
had deze producten uit handen van de Moffen te hou•
den . Er lag ,n die tijd «o Duitse be:etting in de fa.
brîck en men vreesde. dat allts. :owel machinccJeèn als
grondstofftn en producten. geroofd .:ouden worden. Men
beeft toen, om dn tt voorkomen op verschillende plaatsen btlangC"ljkt machines tn voorradtn vcutopt. Zo
was een belangrijke hoeveelheJd schoencr~mt. opgeslagen
tn het schip "Burgeme~sttr van Amersfoort 11·· van de
(Irma Hour::ager co Heineman. welk schip ligplaats
kreeg aan de Popullereosluis, waar het door de BS. dit
opdracht had het water van de Eem te blokkerto. tet
zinken wud gebracht.
Het verheugt on~ daarvan thans mededeJing ia ons blad
te kunntn doen, Wij hadden niet de bedoeling iets ten
nadel• van de ErdaHabriek te zeggen. De gelegenheid
om ten e.v. misvatting te voorkomtn, gd}ptn wij gaarne aan.

M en verzoekt ons opname van het
volgende:
Ondtr9etekenden:
A. Scbolten. Wttbouder dec gemeente Kampen. Voorzitter:
K. Kruhhof. Gemeente:ambtt.naar. Secretaris:
Os. G. v. Doorn. Hervormd Predikant:
A. J. Knipmei/tr. Hoofdambtenaar Noordoostpolder;
J. Kuil. \Vetboudtr der gemeente Kampf'n;
G. Spanhaak. Hoofdredacteur Str,Jd<nd Nederland:
J. Vos. Ru. Eerste Luitenant v. Alg. Dienst
een comm lssie gevormd hebbende om de :aak Sltbrand.
, dit in Kampen onder de burqtrij ve:el opspraak en onder
de voocmalige illegale g,oepeo grote moeilijkh,den heelt
veroor:aakt. aa:n een nader objectief ondcr::otk te onder"
werpen ~n ttn doel hebbende :o moge-lij k. de oorzaken
hiuvan weg te nemen:
vutstelltndc. dat :iJ daartoe geen enkele bevoegdheid ol
ncbtsgrond beziuen en dat zij hun we:rk:aamhtdert uft.!luittnd op ba,is van vrijwilligheid en ::onder daartoe
door iemand te z.ijn aangesteld. hebben aanvaard:
lt.
2e.

3e.
4e.

a.

b.

ATTENTIE!
Wie helpt ons?
Door de brand zijn we enkele exempla ren
u it ons eigen Zwerver-archief kwijt geraakt.
N u we w eer naar ons oude adres zijn verh uisd is dit plotseling gebleken.
Is er onder onze abonné's mogelijk iemand,
die voor aanvulling kan zorgen?
W e missen van de jaargang 1945, de num~
m er s 46, 47, 48, 50, 52, 53, 60, 62, 65, 69.
Van 1946 no. 4, 23, 25, 27 en
van 1947 no. 1, 8, 18, 20, 21, 22, 23.
D eze laatste zijn weliswaar n iet door de
br and verloren gegaan, doch wij hebben ze
moeten gebruiken tijdens de Mei-a ctie .
I nzendingen aan ons bureau.

CONSTATEREN:
dat onze Overheid geen geding meer beeft togen de
heren Siebrand:
dat zowel van pro- als anti:ijde de zaak ten dele
door emotionele handelîngen is vutcoebeld en beinvlotd:
dat :ij niet de volledige beschikking hebben kunnen
krijgen over alle terzake ditnendt stukken:
dat zij nochtans getracht hebben een io goed mogelij~ inticht fn deze: :.aak te verkrijgen:

ADVE RT E NTI E- RUBRIEK
FAMILIEBERICHTEN
Wij werden 9 Octo~er v~rblijd met de
geboorte van t.t!'n dochter en noemden
haar
JOHANNA
naar
on::e
onvtrgetelijkt
KP.ltidec
Johannes Post. welke ZIJD leven gaf om
ons te be,·rijden.
~
Familie H. Baard.
Neptunisstraat 52 Rood,
Haarlein.

Jl. LUIK staat a ltijd

voor U klaar.

DI VERSEN

*

Gevraagd

ELECTRO MONTEUR
met V.E.V., indien mogelijk liefst
tevens Radio Monteur.
Electro Techn. Bur. Spengen,
V inkeveen.

Luik's transportonderneming
Zaandijk

Tel. 81994

DRINGEND . Oud K P -er, stu dent, zoekt met vriend in A'dam een
gem. zit-slaapkamer z-p ., 1 bed aanw. Br. onder no. 426 Bur. v.d. blad
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PERIODIEIEN lM
HANDELSORUIWERI

AMSTERDAM·C.
TELEFOON 32239

N.V. Handelsdrukkerij VAN WIJK & Co.

- -1

De

OOSTZAAN

drukkerij
die

Telef. 203 (K 2984)

degelijk

drukt

CONCLUDEREN:
dat het algemeen rtc.htsgevod gedfend ware geweeit
door een openbare gerechttli/ ke behandeling:
dat :ij :leb geen volledig oordeel hebben kunnen
V'orm~n:

e.

Voor elk transport
hoe vreemd of taar,

Wij zoeken, zowel voor het Noorden als voor

dat de gt.broedus Sîe:brand In de be.uttlngstijd daden
hebbeo verricht. welke. op zich:elf genomen verkeerd

het Zuiden des lands, goed ingevoerde

zljni
d. dat daarentegen op grond vaa zeer vele vecklarin"
gen. ht:t optreden van genoemde here:n ten bate van
het Nedulandse volk en !n hot belang van de
illegallreit va~tstaat:
BESLUITEN:
de voormalige illegaliteit - en mtt baac de gehele KomperbevOlkîng te advisertn:
lt. elke actie in woord of geschr,ft, openlijk of bedekt,
welke bedoelt de Vaderlandse ge:indbeid van de
heren Siebro.nd in twijftl te t«kken of te propageren.
na te laten en i:o nodig te voorkomen en de beren
Sit.brand wede:rom in het maauchappe1ijk vukeer
ten volle te betrekken;
2e. dit besluit ter ken-nis te brengen ~an de bevolking
door middel van de pers.
KAMPEN. 29 September 19'17.
get. A. Scholten. Voorzitter.
~ get. K. Kruithof. Secrdarfs,
g<t G. v. Doom
get. A. J. l<nipmei/er
get. J. Kuil
Leden
get. G. Spanhaak
get. Joh. Vos

!
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Geef "De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage en laat hem(haar)
onderstaande bon ingevuld zenden aan de administratie van "De Zwerv&r''
Prins Hendrikkade 152, Amsterdam

Advertentie-acquisiteurs
Brieven onder no. 424 b~reau van dit blad.

·------------------------------Lt.-Generaal Mr. H. J. Kruis
"OP INSPECTffi", geb. f 3.90 (geillustreerd)
~ - - - -- -- - - , Wij leven mee met de jongens over zee,
wanneer we "Op Inspectie" lezen van
Lt.-Gen. Kruis, die in dit boek een boeiend r elaas geeft van zijn r eis door lndie,
overal waar Nederlandse jongens lagen .
Bij b est elling volgt omgaand toezending.
B ESTELB I LJET
O ndiergt-tek(':n.de wen_~t omga and traaco te- ootvangeD.

van

BLANKEVOORT'11 Boekhandel
Roosevtltlaan 62. Amtterdaru

_________

_,

.

TeL 91244, Pootgiro Hl995
lex . .,Op lrupectie", geb. r 3,90. Belaling aa on tv.
Naam

.u.,...................... ....... .......... .................................................. .

Adtto....................................................................- ..

Naam,
Adres,

.

Plaat,,

Wl'KAN

Provincier
Ingang abonnement ,

INLICIITINGEN VERSCllAFFEN?

•

Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bil aanbieding van een po1tltwttanUe betaald.
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-Ll:P-Stlcbtlng.
(Doorhalen wat niet verlangd wordt).

,·, ·. :· .. ~... b. .. .·, DE BOER
;VINK\
.Advertentie-cliché's,
' . -·
. ,,
. ..&~;··~
_;y· .. ,
· ·.. ·.-:·.: .. ·:·~.
1..\L. · · ·.: L.~~L~1J ·.1t1 1J. ·. ;;; zAANDIJ ~ (>:
· .,_··":·. ·.

·· · V'tOr;··· efl,; .Ut«!Ltt

•

·._._..._~:!TEL°. ..s1cià's,r~:;v,f

'',af

871 Stuart Mackay. Met een Halifax Heavy Somber vliegende van
Yorkshire op weg naàr Duitsland, is het vliegtuig boven de Priese
eilanden neerg eschoten en in zee gestort op 16/li Juni 1944. Hij
diende bij 77e Esquadron. Vermoedelijk met de andere leden der
bemanning op T exel beg raven.
.
Inlichtingen aan: P. J. Sitvast, Nieuwe Karselaao 67, Amstelveen.
872 Jacob van der Zouw, geboren 30 December 1900 te Coevorden,
D rente; groot 1.80, donkerblond, blauwe ogen; gehuwd; heeft 8
kinderen: laatste woonplaats Leeuwarden; 24 December 1942 vandaar vertrokken, vermoedelijk gearresteerd; sindsdien vermist.
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LAND.EL IJ KE ORGANISATIE VOOR HULP
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et zrtte ons aan het denken toen we lazen, dat
e~n militair1st als maarschalk Von Runstedt,
uit de Prumsche militaire kask, nu reeds Qt•
ruime tijd geleden in Neurenberg verklaarde, dat de
strijd van de verzetslegers bij internationale overeenkom.5t verboden moest worden, Hieruit blijkt weer,
hoe belangrijk de ,.illegale" strijd is gcwc.-est in Polen en de Sovjet-Unie. Voor West-Europ.i was ook
die in NL·dt>rland Vfln belang.
De geallieerde bevelhehbers en in het bijzonder de
Canadese militaire commandanten hebben niet onder
stoelen of banken gestoken, dat het verzet effectieve
militaire waarde heeft gehad ·als hulp voor de l,e
vrijding van Nederland.
De vraag moet nu gestl'ld worden of deze ~trijdniethode ook betekenis hedt in de toekom.~tige mod~rne
oorlog.

De ontwikkeiing van de moderne oor1og
De atoombom en andere supertechnis.:he middelen
zullen een verschuiving van de tot dusver c;o>voerde
oorlog naar infiltratie, spionnage en gueri!Jastnjd
ten gevolge hebben. De Amerikaanse generaal Lemar heeft al beweerd, dat met de moderne :x>rlogs•
mlddden na 40 minuten oorlog reeds beoordeelci kan
worden, wie de winn,1ar en wie de verliezer zal zijn.
Om zo gunstig mogelijke voorwaarden te scheppen
zal juist In vredestijd infiltratie in het land van de
toekomstige tegenstander p)ijats vinden en v>)oral t.fo
splonnage zal een grote rol spelen. De ovcrvalsoorJog zcond~r ultimatum of oorlogsverklaring zal re~d
worden. Maar ondanks al deze veranderingen van de
moderne oorlog blijft de veroveraar 11enoodzaa1<t
het land te bezetten. De kansen voor de verliezer en dit heeft de laatste oorlog duidelijk getoond en
bewezen - liggen In de middenphase van de moderne oorlog: de bezetting. Speciaal geldt dit voor kleine
landen, die vaak In het oorloQsgebeuren meegesleept
worden,
Saboteurs kunnen door de geweldige technische mogelijkheden steeds beter uitgerust worden. De sabotage-afdeling "Zaanstreek" bijvoorbeeld telc!,, niet
meer dan 60 leden, maar hun activiteit wa~ van dien
aard, dar de Duitsers gedwongen waren 500 man militaire politie van het front te halen ter bestrijding
van deze groep partisanen. Toch bleef het verzet
even sterk en iedere nacht gingen spoorlifnen in de
lucht of men legde mijnen en z.g. ~chokbommen werden op motorhoogte over de wegen gehangen om de
vijandelijke frontaanvoer te bcl..-mmeren.
De strijd in Nederland kon niet op de wijze van de
Pranse Maquis worden gevoerd, want er zijn bij on~
geen grote bossen, bergen en eenzame heuvelterreinen. zoals m Joego.Slavië, Frankrijk, België, enz. In
de lage landen aan de zee was het verzet meer een
strijd van burgers met vastberaden vrijheidszin en
zin voor recht.

----·--······- ·········-··············-···-·-·-..·-············----· . ..
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Loase • - -en 20 ceat

DE WAARDE VAN HET VOLKSVERZET IN
door
DE MODERNE OORLOG )f.
Andrée
Volk en Strijdkrachten,
De hiervoorgenoemde resultaten waren mogelijk door
een samen optrekken v.in verzetsbeweging en volk.
Deze historische werkelijkheid laat zien hoe belang•
rijk het i~. dat het militaire apparaat is afgestemd
op het volk, dat het moet dienen.
Democratisering in de goede zin van het woord en
een zekere maatschappij-aanpassing is noodzakelijk.
De kastegeest en eigenwaan moeten verdv.;jnen. Daarvoor in de plaats moet komen solidariteit met het
gehele volk, indien de democratiei.>n een leger will<m
vormen, dat overeenkomt met zijn aard en beantwoordt aan de eisen, die de strijd stelt. Vóór 1939
werden deze essentiële voorwaarden in veel landen
verwaarloo.~d - en toen later de proef op de som
kwam in een harde werkelijkheid, heeft deze verwaarlozing veel onnodige offers gekost.
In veel democratische landen en vooral In de kleinere moet nog zeer veel gedaan worden om de nodige voorwaarden voor het volksverzet te verkrijgen,
want hun technische middelen zullen over het algem1:en niet van zo grote invloed zijn als die van de
grote mogendheden. Bovendien is het in de moderne
oorlog zo, dat. afgezien van de techni5che middelen.
die landen strategisch de beste kansen hebben. welke
owr de grootste oppervlakte èn grootste territoriale
en moreel-politieke invloedssferen de beschikking hebben. Deze omstandigheid alleen al moet voor de kleinere landen een reden zijn hun kracht daar te zoe~
k<!n, waar hij mede ligt. Dat is in militaire voorberei·
ding op ve.rzet - technisch èn moreel - en daarbij
hoort als belangrijke factor: het burgerlijke verzets·
front. opkomend uit het v.olk in de nationale nood.

S trijdkrachten en Verzet.
Zonder een goede sociale orde in een land .i:al men
gei.'n effectief verzet mogen verwachten tegen modem politiewerk en de Vl'le onderdrukkingsmethoden.
Achter veel verraad en lafheid, die In de laatste oorlog in alle landen is voorgekomen. lag vaak de ge.
dachte: toen Ik werkeloos was heeft mijn volk en
regering mij in de steek gelaten; of de intellectuelen
zeiden: door het vriendjesgedoe en ondemocratisch
particularisme, kreeg ik met mijn capaciteiten géén
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ZONDAG IN CEL A 1 119.

Ic wist: Gij ziet altijd den nederige aan
En hem die op U wacht. en had dus zekerheid
Dat Gij mij in mijn nood niet leeg zoudt laten staan.
~ Maar mijn verslagen hart met vree ven•ullen op Uw tijd.
Maar wat 'k niet tvist: dat Gij hier zelf zoudt komen
En even neigen bij het ingaan door de lage deur.
Dat dan een gouden licht door 't venster in zou stroomen
En overtijgen heel de schamelheid met klank en kleur.

•

Dat dan in eerbied hoog de kale wanden zouden rijzen.
En spreken, driemaal heilig is U w Majesteit.
Het naakt gewelf .als met gevouwen handen U zou prijzen
Omdat t1an ouds en nu Uw wegen zijn barmhartigheid.
E~ ik? Bij brood en water stamel ik mijn beden,
V~er Avondmaal met heel Uw wereldwijde Kerk;
Hier wordt U w groote Naam door engïen en door mij beledPn
En aard en hemel looft U w onvolprezen werk!
Uit: ..Een Groninger pastorie in de storm,"
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kans, wat intere:;wert mij de nationale zaak7
Dit 11edrng .en dan onder die om:.1a11d111heden is natuurh1k met te rechtvaurd1gl!n. Maar ieder die de
SOciille rechten en de democratie hoog schat, moet
het als een schuld, als een aanklacht in de oren klinken. Wie onrecht doet, onrecht ontmoet!
De moeilijkheid in militair opzicht Is de O\."crgang van
legaal ea openlijk naar het ,,ondergrondse". Dat is
gebleken in vele landen, nadat de vijand de militaire
overwinning had behaald. al moet er bij gezegd woeden, dat nauweliiks ook maar ergens aandacht aan
deze "overgang" is geschonken. Daarom was het een
uitstekende gedachte van de Zwitserse generale staf
door het "réduit·nationaJ"· (een binnenste verdedigingsgordel in het hooggebergte) met zijn geheime
voorraden, verbindingen en dergelijke, z.g...illegale"
strijd voor te bereiden.
Ook semi-militaire schietoefeningen vóór en ná de
eerste oefentijd zijn belangrijk voor een bezetting!!•
tijd en houden de weerbaarheldsgeduchte in stand.
Wanneer Nederland in I9-tO overal plaatselijk goed
geoefende groepen had gl.'had dan zouden de para•
chutisten bij Den Haag, Rotterdam en bij de brug•
gen over de grote rivieren minder resultaten bereikt
hebben dan nu het geval was. (Zo Is het de trots
van een Zwitsers soldaat altijd zijn geweer en een
behoorlijke hoeveelheid munitie als vrij burger In
eigen huis te mogen hebben!)
Behalve de technische en mUitaire Is ook een çieestelijke voorbereiding van het volk nodig. Men moet
zich er van bewust zijn, dat volksverzet vreselijke
consequenties met zich meebrengt <1an geestelijk-mo•
rele druk en aan verliezen.
Reeds in de voorbijgegane oorlog waren de verllezen
bij de partisanengroepen en burgerbevolking dikwijls
hoger d,m bij de gereseldE> troepen. De Nederlanders
hebhen met hun 250.000 doden veel hogere verliezen
dan b.v. Engeland of de Vl.'renigde Staten.
Naast de kennis van de militaire tacltek en techniek
moet de partisanen-commandant politiek goed geschoold zijo, en zeer bewust een eigen menin!l hebben
om lr1d1ng te kunnen !Jeven maar toch we~r zoveel
als mogelijk rekening houden met wnt er leeft in andere volkskringen dan de zijne. De oorlogen zullen
steed~ meer een ideologisch kMakter krifgen en daarom moet de comm:indant daar vanaf v.etcn. Ook een
grote kennis van het eigen land. van de tegenstander en ee-. goed Inzicht in vitale punteh van een lle.,o
drijf en van het verkeer enz. is belangrijk. Opgemerkt moet worden, dat de psrche wm de arbeider
begref){'n moet worden. want juist samen met hem
mo,•t verhinderd worden. dat de machines weggeroofd worden, dat de oorlogsproductie voor de vijand
vlot verloopt. enz. In vet.:- democratische landen is
de verhouding tu•:,en officieren, soldaten en volk
nog niet rijp voor zulke dingen. Het i~ echter bultenqewoon belangrijk tot meer beqrip voor elkaar te
komen. De eerste eis voor beiden - militairen en
volk - is, met het gehele volk te Jevtn, te strijden
en lijdt.'n, ook in het dagelijks bestaan.

Bezinni ng.

r

Het g.iat er bij de voorg,1ande beschouwingen niet
om een versnelde ont'lll.;kkelin11 naar een nog "lota•
lere" oorlog, maar hierom, dat de mensen zich er-op
moeten bezinnen, wat de democratieen m deze verscheurde wereld, die nog vol met Hitlergedachten Is,
te verwachten hebben als zij doen, alsof er niets aan
de hand is. Reeds in de laatste oorlog moest vttl
gedaan worden, wat nauwelijks voor mogelijk gehouden was. Te veel offers, ellende en moeite heeft
dit alles gekost, eenvoudig omdat çieen goede of
helemaal geen VOQrbereidingen waren getroffen. Laten we daarm op ooze hoede zijn. Dat zal de
moeite waard blijken!
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• Dit artikel uit "La Tribune de Gen~ve" geven we
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EMIGRATIE
8. NIEUW ZEELAND
Nieuw Zeeland is o.i. - ~ondanks de grote afstand
van ons vaderland - een zeer aantrekkelijk immi•
gratieland. Helaas echter zijn ook voor dit land de
mogelijkheden vooralsnog zeer beperkt. De diverse
na-oorlogse factoren, die bij het behandelen van dè
overige landen reeds eerder ter sprake kwamen, spe•
len ook hierbij een niet onbelangrijke rol. Evenals
bij andere landen, moet men op het ogenblik voor
immigratie in Nieuw Zeeland de steun hebben van
familie of relaties in dit land. Over deze mogelijkheid zullen niet vele Nederlanders beschikken.
Nieuw Zeeland heeft ongeveer l.ï00.000 inwoners,
waarvan ruim de helft inboorlingen zijn. Men houdt
tt een eenvoudige levenswijze op na; er zijn weinig
grote steden en de meeste inwoners wonen op het
land. De godsdienst is evenals in Engeland (Nieuw
Zeeland is een Britse Dominion) voornamelijk Protestant (Anglicaans). Ongeveer 13% is R.K. De ontwikkeling van de welvaart is met grote sprongen 9egaan. Dit is in hoofdzaak te danken aan de grote
overzeese handel en uitvoer van wol, zuivel e.d.
Er is momenteel een tekort aan arbeidskraehten, hetgeen echter geen verwachtingen mag wekken als zouden industrie-arbeiders in grote getalen worden toegelaten. De Regering voert ee·n voorzichtige immigratiepolitiek en selecteert streng.
Nieuw Zeeland biedt goede plaat~ingsmogelijkheden
aan arbeiders in de kledin9industrie en aan verplegend en huishoudelijk personeel.
Men laat thans vrijwel nog uitsluitend Britse onderdanen toe.

9. SURINAME EN NIEUW GUINEA
Bij de bespreking der mogelijkheden van emigratie
naar Suriname, reserveren we gaarne enige ruimte
voor een brief, die ons i.v.m. dit onderwerp van één
onzer lezers bereikte:
,Jn het nummer van 2 Augustu..~ van "De Zu•er-

ver" schrijft "Frits" over emigratie. Dat Bt'tikeJ
heeµ mijn volle instemming. Toch meen ik een ènkele opmerking te moeten maken. ..Frits" schreet
o.m.: ,.Het was God., becJpf'/,.,, ,
sen bij elkaar blijven wonen en slechts gedeelten
van zijn wereld zouden bevolken."
"Neen, de ganse aarde moet worden vervuld P.n
fot ontwikkeling {lehracht."
Ook met dit aangehaalde ben ik het volkomen eens,
mits er maar niet uit _qelezen moet worden. dat de
Nederlanders, die gaan emigreren, zich nu ook zoveel mogelijk over de ganse aarde dienen te ver•
t.prciden. Tot nu toe gebeurt dat maar al te ved, "
zeer ten nadele van de Nederlandse volkskracht.
Men gaat naar Frankrijk, Canada. Zuid-Afrika.
Australië, Brazilië enz. en daarmede is men voor
de Nederlandse staat en uiteinde/ijk ook voor de
Nederlandse stam verloren. De aangehaalde landen zijn dan ook in 't al9emeen tegen de zo <IC·
wenste groepsimmigratie. De enkeling wordt het
spoedigst opgenomen in de nieuwe natie. hij moet
zich direct aanpassen. Met een groep duurt dat in
de regel langer.
Ware er nu geen andere mogelijkheid tot emigratie dan naar de aangeduide landen, me11 zou er
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Onzt spt-tialc. jachtvcr~lagg~·c:r i, n,i:1-ar Limburg geweest, Om tie 1wiJnen . WJJ duchtt.11 tr c.ers1 nir:t over,
om r:en g~1ukkig gcuouwd man, die t·n~ bove.oditn
uiterst sympathtck i.s ( :iJn broer in Atocnka stuurt htm
ttQe.fmaug Philfip ~1Qtrt<t; ) tf'ti gerieve. va11 het op sen~
sahe bclu.stt publiek in het gc,·.tar tt .Stort~o.
Men Wttpl tt'::u.lottt geen paarlen , ·oot de .:;,1,:1inen. M;;iar
,oen de grote dagbladen kolornmcn~,;ol ,;1an deze zwijn, ..
pan gjogt.n •:ijdrn. kondm wij onmogcUjk. uchterbJ1j,·e.n •
Dies 2on<!e.n
met ctn traan in het oog en een op
hn laat~tc.- inome.nt Joigtscbooldt PbillJp Mocris tu~sen
de vingen. on~e 1Jltde.wttltet oaar het Zuidtn.
Hij ging aJs een man, heJadf'n mu tf'n klein model
pant.:te.rkan.on en ren Sd~t munitie.
Twee dagen van marteJ t ndc on:tktthtld verliepen. Toen
keude hij we.et en op zijn gelunt I.ig ctn verheven glans.
. Ik heb a,ét h•n go•proken", :oi bij !,er. . . Mtt wie",
waagden '4lj "c-n ,.,:aar ,, jt ge:wee.t?" .,Mijn gtwte.r··
ea htj lathit; sch.amp-er, ttn•dil hij een we:gwtrpc.ndt
bewcg,ng m,,aktt. ..hobl Ik h,b d• :wl;n•n gesproken
tn mijn ogen :ijn optngegaan:· •. Dan heb ;c: gt;:wijnd"
:.ti ttfl d« onzen, maat nitm;1nd lachte.
• .Zij :ijo met ticnrallrn ovlr dt gttn.s Qckomcn. hondt:t•
den zullen volgen. Zij :1JD ge:koaaen; niet uit ang~ '\'oor
munitit-ootploffi.ngen. maat uit Jotsvttbondtnheid. Onit
HCIJJandse: v~rke.r,!'I wordrn ge1u:1echt en o:tdrrdruk,. Zij
worden guyrannitend door de (c,nuoleurc:- en brdoh·tn
ondn vecg-unningcn t'tl pap1ercn. Zi1 leve:1, "ndt"rgcdokc:n
in kleine: donkere: bokkt"n. omdat :ij gttn legitimatie"
brw,Jze:n hebben. Er is hier geen vt1Je- \'ätkcn~~tnat mt"er.
Dat mod vuaodere,,.. OJJit"IC. varkens. v-1.rke:,s v.in htV
zelfde gumaan,e: bloed, kom,~n om bun ra~~f.J'jOttn te:
btvrijdenf De opmar~ is tetd9 begonn:cn: varken~ van
Nederland. Uw bevrijder> komen!"
Uitgeput hid<l h,j or: een diep< stilte volgd• ......
Dan draaide hij zkh om tn Jif'p op handen ~n vocte,n
knotrend weg ~
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D11 arlikû is het slot van de
publicaties verschenen in de
no's 3/, 37, 42 en 43.

vrede mede moeten hebben.
Er is echter binnen het eigenlijke rijksgebied ruimte te over. Men denke slechts aan Suriname. Het
land is ,f maal zo groot als Nederland, doch heeft
nog geen 200.000 inwoners, waarvan dan nog
pl.m. 50.000 in Paramaribo wonen. Men kan dus
vrijwel spreken van een onbevolkt, een leeg la11d.
En dat moet gezegd worden van een land, hetwelk
zeer vruchtbaar is en waar verschillende mineralen
worden gevonden. Dat moet gezegd worden van
een land, hetwelk van 1667 Nederlan'lls bezit is. In
de 18e eeuw had het even een bloeiperiode, doch
daarna- was het gewest voortdurend noodlijdend
door gebrek aan arbeidskrachten, kapitaal en ondernemingsgeest. De kgenwoordige bevolking is
een mengelmoes. Er zijn pl.m. 2000 blanken. voorts
de oorspronkelijke bewoners, de Indianen, verder
bosnegers en contract-emigranten uit Brits-Indië.
Java en China. Het onderwijs is in het Nederlands, als gevolg waarvan men met de Nederlandse taal daar vrijwqJ overal terecht kan. Het
is dus de meest Nederlandse kolonie, omdat de
voertaal Nederlands 1s. Zal dat echter zo blijven,
dan dient het Nederlandse element met kracht versterkt te worde11.
De Nederlandse Regering heeft een welvaartsplan
voor Suriname ingediend, welk plan door de beide
Kamers der Staten Generaal is ,rnnvaard. M,•n 1.vil
dus eindelijk na eeuwen eens gaan aanpakken.
Er schijnt echter overwogen te worden om nog
meer vreemde arbeidskrachten aan te trekken. met
name worden inwoners uit Madagaskar genoemd.
Voorts schijnt het in de bedoclinn te li9gen om
enipc duizenden verstrooide Joden toe te laten.
Misschien is hef nodig, maar rl'il men er een Nederlands gewest van houden, dan lijkt het mij toch
beter enige dui=enden Nederlanders op te nemen.
Volgens deskundigen is het land uitermate geschikt
voor Nederlandse boeren en tuinders, doch slcclits
bij doorvoering van ee11 planmatige en gemechani~eerdc landbouw.
Waar het land practisch leeg is, kan er dus de
{lroep.<-emigratie ten volle worden toc_qepast. Men
kan de eigen gewoonten enz. dan blijven volgen
en de nodine gezondheidsmaatregelen treffen.
!-Ict wil mij voorkomen. dat de 11ele boeren- en tuinderszonen. en dat vooral de 011cl-illepalen. hier een
wc.11 kunnen vinden voor hun vitaliteit en voor hun
einen belang. Van Suriname is tt•at moois te maken. men blijft bove11dien Nederlander en eindelijk zou Nederland dan ten opzichte van daf gewest zijn roeping gaan vervullen, die ceeds zo ern
lang werd verwaarloosd."
De G.
De- schrijver van deze brief raakt hiermede wel een
probleem. dat in veler harten leeft. Het valt niet te
ontkennen. dat Suriname - en we zouden het nog
willen uitbreiden met Nieuw-Guinea niimte in
overvloed biedt aan een .,overschot" in ons volk.
Wij hebben daar 16 maal meer land in oppervlakte
d.:m alleen in Europa (Suriname is 4 maal Nederland
en Nieuw Guinea 12 maal Nederland). Gebrek aan
land kan dos zeker voor ernigrëttie naar andere dan
onze eigen gebieden. geen steekhoudend argument
zijn. En zo is het, voor zover wij dat kunnen nagaan,
eveneen~ gesteld met de grondstoffen.
Het rapport. dat onlangs door de bedoelde commissie van deskundigen aan onze ReS)ering is uit9ebracht,
biedt naar het oordeel van insiders. voldoende waarborpen voor het ·we!sla9en win uitvoerige daarin ontwikkelde plannen.
Een goed vader ziet vooruit. waar het de toekomst
van zijn kinderen betreft. Vooral als het er veel zijn.
Men mag de vraag stellen of onze Regering op dit
punt een goed vader is.
O.i. wordt het dringend tijd, dat onze Rcgerin9 vooruit ziet en zich niet laat leiden door zorgen over
aanvankelijk hoge kosten.
De gelden. die hieraan moeten worden besteed, zullen straks ruimschoots bun renten opleveren.
Een volk, dat mannen opleverde, die de Zuiderzee
weten te temmen, zou dat geen pioniers meer kunnen
opleveren voor deze opdracht?
Er naan reeds geruime tijd 500 pioniers gereed om.
onder auspiciën van het "Ned.-Nieuw-Guinea-Exploratie-ComitP" naar Nieuw Guinea te vertrekken. Deze
expeditie zal. na11st verrichting van wetenschappelijk
werk, gaan onderzoeken of daar vestigings- en bestaansmogelijkheden zijn voor Nederlanders en IndoFuropeanen en of er kans bestaat op een renderende exploitatie.
Deze expeditie zal een enorme taak te vervullen krijgen. Naast grote mogelijkheden op commerciëel en •
wetenschappelijk gebied. wordt hiermede een zeer actueel landsbelan9, n.l. het opnemen van ons bevolkingsoverschot. gediend.
De uitzending van deze expedit ie wacht slechts op
een beslissing van de Regering. Zodra de Regering
het verlossende ja-woord spreekt kan aan de voorbereidingen de laatste hand worden gelegd.
Er zijn in het verleden vele lapmiddelen toeClepast.
Dat onze Regering - demoods h1:, particulier initiatief - thans de wijsheid en de moed hebbe, de mogelijkheden op Suriname en Nieuw Guine.... op Qrootscheepse wijze aan te pakken!
.,FRITS "

·DE DOOD

WENKT IEDER UUR
Wij ontvingen bericht van het plot~eling overlijden
van de heer A. H. Kousbroek, één onzer LC!>medewerkers te Utrecht.
De heer Kousbroek heeft steeds een zeer actieve
ptaats ingenomen in het verzetswerk van de OD en
de LO.
Onmiddellijk na de bezetting van ons land door de
nazi's voelde de:z:e beroepsmilitair zich geroepen de
strijd voort te zetten tegen de drieste vijand.
Reeds van het begin af had hij de methoden van de
Duitsers door.
Hij was een der mede-oprichters van de OD in
Utrecht, maar de passieve taak van deze organisatie
bevre·d igde hem niet. Daarom begon hij met zijn
groep wegen te zoeken om de vijand actief te kunnen
bestrijden.
Naar objecten behoefde bij niet te zoeken. Al gauw
kwamen de Joden en later de andere onderduikers,
die geholpen móesten worden ,J!n voor wier gezinnen
gezorgd moest worden. Ook het verspreiden van
illegale bladen was zeer belangrijk
Onder zijn leiding groeide de verzetsgroep krachtig
en de organisatie omvatte weldra een groot deel van
de stad Utrecht; later sloot hij zich met zijn hele organisatie aan bij de LO, waardoor het verzetswerk in
Utrecht gecentraliseerd en volledig ingeschakeld
werd in het landelijk werk van de LO.
.. Bitter". zoals zijn meest bekende schuilnaam luidde.
was geen man, die :z:ich op de voorgrond plaatste 'Of
opviel. Hij deed zijn werk in alle eenvoud en stilte.
Er ging altijd ru~t van hem uit. Door zijn kalm en
bezadigd optreden wist hij de extreme groepen
bij e1kaar te brengen en meningsverschillen bij te
leggen.
Na de vorming van de BS werd hij tevens commandant van een van de stadskwarticren, waar zijn capaciteiten als militair tot hun recht kwamen.
Hoewel hij veelvuldig door de SD werd gezocht, wist
hij door zijn onopvallendheid uit de handen van deze
gevaarlijke instantie te blijven en kon hij zijn werk
steeds voortzetten. Zo heeft hij ook de vreugde van
de bevrijding mogen smaken.
Na de bevrijding had hij een leidende functie in het
werk van de Stichting 1940-1945.
Thans is hij, na een langduri9e ziekte. die hem langzaam maar zeker ten grave voerde. van ons gegaaa
tot de Troon van Hem, Die over ons oordeelt.
Zaterdag werd hij uitgeleide gedaan door zijn vele
verzetsvrienden, alsmede door vele burgerlijke autoritPitco. •

Nadat in de R.K. St. Geertruidakerk een gezongen
uitvaartdienst was gehouden begaf de stoet zich naar
de R.K. begraafplaats.
Aan de groeve voerden verschillende bekende .figuren uit de voormalige illegaliteit het woord.
Weer is een van de oude getrouwen van ons gegaan.
Wij zullen echter met het werk, dat aan zijn hand
ontvallen is, voortgaan.
WIM.

Een -Groninger Verzetsfilm
D, Filmcommi<sie der G(roning<c 10.l.W vertoont op Donder,
d.ig 6 November a.!t., de..! avond<11 om 7 uur- in _bet Lu10T...
Thcate:,- in de HuenMraat te Groningtn. d~ pnaiuc va-r, dr:
film , .Ver:e:t". Deze fihn wud gt:hcd door ama.ttun g,~peeld
en Qpgc:no me.n. De opnamtn hebben al!t In d~ Pro-.dndc. Gro...
ningen p}aab gevonden .
Ot:• film g,elt t<n beeld van bistotl•ch< feit•n uit d• juu
!91~-1915.
Plni'\t!'kaarttn kunnen worden aangtvraagd aan het Bu.reau drr
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Aaltense onderduikers
Het bestuur vao het Comitt "A.R.O." bericht aan haar lcdtn,
dat etn schrij,·en is ontvangen van de Secretarie van H.M . d~
Koningin. waarin Hare Maje:~tdt Haar dank bttuiAt voor de
gevof'lcn~ van aaoh~nkcliikhcid en trouw. waaraan het Cot0ltt
in het ttlt-gtam op de reünie uitdrukking bee:ft grgev<n.
Ilart Majesteit verzocht het be!tuur Haar dank aan ;slJe Aalttn!e
oud~onderduikers te wHICtl overbrengen .

LKP,.,reünie Rotterdam
Op ! S November a.s. bc,udt de KP in het Oi•trlct Rotterdam
in "St. Homobonus"' :ian dr Vlaltnb\.lrgttwcg etn reunat-tiY<>nd,
waarvoor alle Ie.den en O'ltdtwerktn van de: v.m. KookpJoegt'fl

te Rotterdam ?iin uitgenodigd.
Het ltgr In de btdothrtg dt:zt: ttr~tt rtünic-avood na de oorlog
door te brengen in een detls uÓ.3tige. J,tls "roHJkt. st,mmrng,
De uit de oorlog•p<riodc bekende Heer A. den Ooolaard un
,.Radio Oranje." zal op de:t. avond srrektn. rc.twijl tc"ens l'.'en
ton~cl~tbets. g:oocheltoê:rtn e:n wat populaire kf.-.s~itk.r: en Ji<hte:
mu:1tk op het programma voorlcomc:n. Et-n tangc p.lut~ ~al
gtJegenhtid bitdtn om - ondtr het 9e-not van ef'n ke,,p k?rfte.,
<t·n gfa.!- bier of dc:rgelijke. -

de vric.nde-n uit d_,- bt";ctrtog-c;,1are.n

u·c-f'r een, te OQtmotttn e.n d.:- otJde "ritnd~..:hap te hct.-.ti!Jlrn.
Ongeveer hall twaalf :al de bi1••nkoinst bcslottn worden. 2odat
dtge..nen, die buitt:R Rou~rdarn wonen, nog r,tt tram of ..;utobut
hun woonplant~ kunnen btrtHttn.
Om alle ko<ten te d<kktn. 1s hot noodzakelijk gebltk<n, dat

per persoon J 1.- wordt bij9cdragc.n.
ltdcn ca medc.werlc.e-rs kunn~n vl,or ;1ch:e1f tn t~o
fnaoducé uitnodigingen önt,·angi?n en w.t uil.slu.ite.nd door
~chri!tdijkt a(l.n\·rage onde.r na,Juiting van / 1.- pu pt:r!loon of
UC"rtinn van he.t ve,~chuldigdc bedrag op postrekening 7 JM:2
ten nan:,~ ven A. Kramer, Honingudijk 45 te Rotttrdaff'-O0:.t
on<lf'f \:ermrlding van de bc~temming I Rcûnic-,wond KP-Röt"
t('rdam" , U krijgt dan dt uitnodiging per po!'lt totge~ondcn.
De aan\'ragcn moeten v6 6r l Novrmbe:r Ytrzonden lijn,
Alle~n

.. HANS".
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De we,: ter11;;,.'t Is wel de vierde Zondag, dat we er uit moeten", zegt Sgt. Hofman tegen zijn mannen,
"maar het is deze keer maar een kleinigheid, we
zijn om twaalf uur weer thuis."
En zo trok het peloton, met een vrije Zondagmiddag in het vooruitzicht, zingend Salatiga uit.
De opdracht was: kampong Soemberedjo doorzoeken.
Voor een peloton is een kampong van twee kilom eter in h et vierkant wel wat groot, maar na
veel sjouwen en zweten kwamen ze toch tegen
het .gestelde tijdstip klaar. Toen weer vlug op
de wagens, de carriers voor beveiliging voorop
en op huis aan ..... .
Het mocht echter niet zo zijn.
Juist m een van de vele bochten van de weg,
plotseling een hevige knal, er fluit ons iets om
de oren en het is gebeurd. Een van de carriers
is op een mijn gelopen. Snel gaat het peloton
het ztjlerrein in om te voorkomen, dat deze plotselinge opeenhoping een schietschijf wordt voor
snipers en andere helden van de Tentara.
Intussen h eeft de mijn zijn w erk verricht. De
carrier-commandant ligt zwaar gewond naast
zijn vernield voertuig. De overige inzittenden
zijn er gelukkig met de schrik afgekomen. Door
de hospitaalsoldaten wordt vlug de eerste hulp
verleend en een van de andere carriers ratelt al
weg om de dokter en een gewonden-wagen te
halen. Het peloton zoekt nog eens het zijterrein
af en legt dan een beschermende ring om de
plaats des onheils. Een half uur later is de dokter
met de gewonden-wagen en de carrier al weer
terug. De dokter doet zijn werk en al spoedig
kan de gewonde afgevoerd worden.
Ook is er reeds een takelwagen van de Brigadewerkplaats gearriveerd om meteen de vernielde
carrier weg te slepen. Deze mannen van de werkplaats schijnen dit werk meer gedaan te hebben,
in minimum van tijd is men klaar. Het peloton
is al weer verzameld, en klimt op de wagens,
klaar om te vertrekken ..... .
H et mocht echter nog eens niet zo zijn.
Terwijl iedereen toekijkt, hoe men die grote
tien-tons takelwagen door de bocht wil laveren,
plotseling weer een hevige knal en andermaal
is een mijn ontploft. Weer heeft zij haar moordend we~k gedaan en· liggen er een aantal mannen tegen de vlakte.
Ditmaal heeft een mijnenzoeker, die reeds door
de eerste mijn uit de carrier was geslagen, de
grootste klap geil.ad en blijft zwaar gewond
liggen.
Weer gaat het peloton het terrein in en weer
wordt er een beschermende ring gelegd.
Met een razende vaart rijdt een jeep opnieuw

Ds D. A. v. d. BOSCH
orige v.ieek Donderdag zond de NCRV
een Gedenkure uit, die gewijd was aan
de nagedachtenis van Ds D. A. van den
Bosch en die gehouden werd in de Julianakerk te 's-Gravenhage.
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naar Salatiga om hulp te halen. Weer komt de
dokter met zijn gewonden-wagen, 4'\oet weer zijn
werk en de tweede gewonde wordt afgevoerd.
De takelwagen wordt met nieuw aangevoerd
materiaal van een nieuw wiel met een nieuwe
band voorzien en is spoedig weer klaar om weg
te rijden. Intussen heeft echter ook de natte
moeson van zich doen spreken en heeft de ondernemingsweg in een glibberige massa veranderd. Maar toch, na lang laveren, lieren en zwoegen, zijn alle wagens weer in beweging gekomen. Het peloton zit ook weer op de wagens
en rijdt achter de zware wagens van de werkplaats aan.
Maar nog is de pechvolle dag niet ten einde.
Reeds bij de eerste bocht moet gestopt worden
en dan blijkt het, dat de voorste wagen door
gladheid en duisternis in de greppel naast de
weg is gegleden en zo vast zit als een huis. Opnieuw komt het peloton in actie en zwermt nog
eens een zijterrein in om haar stellingen in te
nemen. Doch met dit verschil, dat het nu stikdonker is en dus dubbel scherp opletten, dat het
nu een ander onbekend terrein is, en nu ieder even
koud van de regen en dat nu allen na een hele
dag vasten, danig hun maag beginnen te voelen.
Nog eens wordt er contact gezocht met Salatiga. Er zal een peloton voor aflossing gehaald
worden en tevens een andere takelwagen om de
eerste uit de greppel te trekken.
Zoals altijd duurt het wachten lang, maar eindelijk toch dringt er een geluid van motoren tot
ons door. Nu zal de aflossing er wel gauw zijn.
Maar neen, het blijft maar ver, ver weg. Totdat
plotseling door de boomtoppen om ons heen een
lichtbundel doorbreeltt. Dus komt het toch dichterbij. Maar weer stopt het, en tergend blijft de
lichtbundel boven onze hoofden in de bomen
hangen. Weer wachten.
•
Dan begint langzaam de lichtbundel te zakken
en kruipen twee felle koplampen van achter het
heuveltje -voor ons omhoog en is binnen enkele
minuten de aflossing een feit geworden.
Het was toen half tif 's avonds.

DE PAKKETTEN-COMMISSIE
Naar wij vernemen heeft de pakkettencommissie haar
onderzoek geëindigd.
Deze commissie had tot taak na te gaan of door de
betrokken Nederlandse instanties (Rode Kruis,
Regering in Londen) indertijd voldoende aandacht is
besteed aan de voorziening van pakketten voor de
politieke gevangenen en aan de repatriëring dezer
gevangenen.
Over deze werkzaamheden gaan sinds de bevrijding
veel geruchten. Het zal alleen al daarom goed zijn,
dat er opheldering verschaft wordt over het optreden van de autoriteiten, die over de middelen en
mogelijkheden beschikten, om het leed van. onze
landgenoten in de concentratiekampen te verzachten
door het zenden van Rode Kruispakketten en om een
snelle repatriëring te bewerkstelligen, terwijl van
beide zo bitter weinig terecht is gekomen.
Wij moeten eerlijk bekennen, dat we met grote aarzeling dit onderwerp aan de orde stellen. De conclusie van de commissie zal misschien zo ernstige tekortkomingen aan het daglicht brengen, dat bij velen
onzer lezers, die nauw bij de verschrikkingen van
het concentratiekamp betrokken waren. de vraag zal
opkomen of niet een vriend of familielid in het leven
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gespaard had kunnen blijven, indien de verantwoordelijke personen hun werk beter verricht hadden. En
dan zal weer het troosteloze, als...... als, in hun
hart opkomen, dan zal de berusting plaats gaan maken voor ernstige verwijten.
't Is goed, dat men zich op de eventuele conclusies
van de commissie reeds thans geestelijk voorbereid,
opdat men, wanneer deze gepubliceerd worden, zijn
vrede en rust daardoor niet laat roven.
Wie zich gesterkt heeft in zijn leed. moet ervoor
waken zijn leven niet te laten verbitteren met verwijten aan landgenoten, die tekort geschoten zijn.
Men komt er niets verder mee om weer los te woelen, wat langzamerhand tot rust gekomen was. Er
verandert door de conclusies van de commissie niets
aan de feiten en indien men zich daarmede verzoend
heeft, dan doen juist zij, die er het nauwst bij betrokken zijn, goed, geen aandacht aan genoemde conclusies te besteden.
Wij dringen daarop aan, omdat zeker publiciteit gegeven zal worden aan het rapport der commissie en
omdat zulks in een democratische staat ook behoorlijk is. Als er fouten gemaakt zijn, dan mogen die
niet verdoezeld worden.

De voorganger, Ds Fred. J. Broeyer, dankte
in zijn gebed God voor hetgeen Hij ons in
Ambtsdragers als Ds van den Bosch gegeven
heeft. Na het gemeenschappelijk zingen van
gezang 50 : 3, één van de lievelingsliederen
van Ds van den Bosch, werd het tekstwoord
voor deze avond gelezen:
"Gedenkt Uwer voorgangeren, die u het
woord Gods gesproken hebben" (Hebr. 13 : 7) .
In zijn toespraak wees Ds Broeyer erop, dat
wij zo snel leven. Het ligt voor de hand, dat wij
vergeten; vergeten ook hen, die zulke trouwe
getuigen zijn geweest zoals hij, die wij vanavond hier herdenken. Maar dat is ook niet
belangrijk, want het gaat niet om de persoon. Het is geen kerkelijke heldenverering,
maar het belangrijkste is datgene, wat God
do.or hen gewrocht heeft. Als wv aan Ds van
den Bosch denken, dan denken wij aan een
zondig mensenkind, maar God deed Zijn werk
door hem. Geen heldenverering dus en daarom is spreker ook zo dankbaar voor het
boekje, dat Mevrouw van Lijnden-Van den
Bosch over haar vader geschreyen heeft. Het
is geen martelaarsbeschrijving, het is alleen
de levensloop van een mensenkind, waarbij de
nadruk is gelegd op het einde. Zuiver en
menselijk is de figuur van Ds van den Bosch
ons in dit werk getekend. Menselijk, wa11t we
lezen, hoe ook hij verlangde naar meer voedsel, toen hij hongerde in het kamp Amersfoort,
hoe hij verlangde naar de vrijheid, naar hen,
die hem dierbaar waren, hoe ook hij aangevallen werd in zijn geloof. Dit is de enige en
juiste voorstelling van een gaaf mens, die geen
martelau wilde spelen, het martelaarschap
nooit heeft gezocht. Maar de ellende en het
verdriet, de geestelijke en lichamelijke noden,
die hem door God op zijn weg werden gebracht, hebben hem geleerd zich te buigen
en vol overgave de weg te gaan, die hem werd
aangewezen.
Dit gedenken moet ons ·aansporen om ook die
houding te vinden, als wij tegenover onze
eigen zorgen staan. Zoals Ds van den Bosch
door God trouw is gemaakt, zo wil Hij ook
ons trouw maken. En niet alleen voor de enkeling staat hier het voorbeeld van het leven
van Ds van den Bosch; het is tevens een
aansporing voor de strijdende kerk tot · een
meerder spreken en getuigen in het dagelijks
leven. Denkend aan hem, die wij hier gedenken en aan allen, die met hem waren in de
zware uren, kunnen wij het weten, dat \'VÏj in
de grootste ellende mogen zien op Jezus
C,'hristus en dat geen gevangenschap of vervolging ons zal weerhouden te zingen: Delf
vrouw en kinderen 't graf, neem goed en bloed
ons af. Het brengt U geen gewin, wij gaan
ten hemel in en erven koninkrijken.
De herinnering aan de figuur van Ds van deu
Bosch doet ons beseffen, wat wij in hem verloren hebben. Een spreker, die schitterend
het Woord bracht, in dit kerkgebouw, op huisen ziekenbezoek, op catechisatie, ja, zelfs in
gevangenissen en concentratiekampen. En wat
hebben wij met dit woord gedaan? Hebben wij
gedacht aan onze · voorgangers en aan het
woord, dat zij gesproken hebben? Als dit
werkelijk zo is, als wij die kracht gesmaakt
hebben, dan gaan wij zien, dat er naast het
verlies van een figuur als Ds van den Bosch
een winst is, dat er Eén is, die blijft, toewenkt
en aanspoort: Jezus Christus, die dezelfde !..si
en blijft. Dit weren geeft ·ons kracht.
Komt sterkt opnieuw de moed
De wandelstaf geheven
Om hemelwaarts te streven
.Zo wordt het einde goed.
De rest van deze dienst werd gevuld met mu•
ziek en declamatie uit het boek van Mevrouw
A. M. C. van Lijnden-Van den Bosch,
,,Dominée D. A. van den Bosch", waarop wij
later in een meer uitgebreide bespreking
terug wîllen komen. Uit de enkele gedeelten,
die wij beluisterden, kwam echter reeds dui•
delijk zijn figuur naar voren: een groot mens,
een waar Christen.

.

Maar hoger en grotef nog is de les, die wij
leren uit zijn leven.
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EEN VERGJSSJNG?

I

n de ·wiskunde wérkt men graag met definities. En
de bedoeling van zo'n definitie is dan om de _b etekenis van een woord duidelijk te maken. Dat mag
voor de wiskunde noodzakelijk lijken, in het gewone
leven geloven we in den regel, dat we woorden ook
wel zonder definities kunnen begrijpen. Die woorden
zijn immers zo "gewoon'' en hun betekenis zo ,,vanzelfsprekend".
Maar toch, als je van tijd tot tijd eens bij een wo0rd
stil staat en er eens over gaat nadenken, dan raak je
opeens in twijfel.
Neem nu eens dat hele gewone woord "medewerker''.
Dat is, zou je zo zeggen, iemand die meewerkt. Ja,
waaraan? Dat hangt ervan af. Een medewerker van
de Stichting lijkt op het eerste gezicht · iemand, die
meewerkt aan de Stichting. Ma.ar als je daar nu eens
je gedachten over laat gaan, dan komt opeens die
twijfel boven . • Dan komen er ook vergissingen.
Toen in het begin van dit jaar het Amsterdamse
Stichtingsbestuur de werkzaamheden voor het komen- _
de jaar ging bekijk~n, was er nog weinig reden om
aan dat woord medewerker iets ongewoons te vinden.
Toen leek het ook gewo~n om een rekensommetje te
maken, b.v. zo: er zijn in Amsterdam te weinig c1:m~ tribuanten. Als er meer moeten komen, ( en dat moesten er!) dan zouden we de medewerkers kunnen vragen. Dat zijn er ruim 600. En als dan iedere medewerker b.v. één keer in de maand een nieuwe contribuant aanbracht, dan zouden er in een jaar tijds meer
dan 7000 contribuanten bij gekomen zijn. En als dan
iedere medewerker eens drie vrienden of vriendinnen
vroeg om hetzelfde te doen, dan kon je die zevenduizend weer met drie vermenigvuldigen en dan waren
er een heleboel ~nieuwe contribuanten.
Hoe je je in een gewoon woord kunt vergissen!
Op 1 April 1,947 telde Amsterdam 3700 contribuànten: In Mei waren er velen, die vergeten waren,
dat ze een jaar geleden al beloofd hadden om in Mei
194 7 opnieuw aan de Stichting te betalen. Eind Mei
waren er dus veel minder dan 3700 contribuanten.
Dat zou nog zo erg niet geweest zijn, als die 600 of
drie maal 600 in de- maand er maar bijgekomen waren,
maar op 1 -October waren er 4005.
Zie je, dan ga je twijfelen.
·
En als dan de "medewerkers" bij twintig of vijfentwintig tegelijk uitgenodigd worden om eens een
avond over die twijfel en over liondocd andere dingen
te komen praten en je ontmoet er die ene avond 5
of 6 en soms totaal één hele, dan is dat niet erg geschikt om die twijfel weg te nemen.
· Ja, er "zijn medewerkers, die medewerken; die in -de
-loop van dit jaar voor meer dan duizend gulden aan
nieuwe contribuanten wierven.
Maar er ·Zijn toc.h ook van die h~el erg ondefinieerbare, twijfelachtige. En als het er dan uitziet, alsof
die de meerderheid vormen, dan sta je stil, dan denk
. je na over dat woord "medewer1ier" en wat dat wel
betekenen mag.
·
. Druk, o, druk, te druk hebben wij het allemaal. Maar
hoe zouden zij zich voelen, die m~dewerkers, die niet
opda,agden, die geen enkele nieuwe contribuant kwameI,1 melden, tegenover hun bejaarde collega, · die _zich
kwam verontschuldigen, dat al die Amsterdamse bovenhuistrappen hem toch wel wat te machtig werden,
maar ...... nieuwe contribuanten kwam opgeven. Of
tegenover die Amsterdamse tramconducteur ( of heeft
die het niet druk?) die in een week tijds 2682 toeslagkaarten op de trams verkocht? Laten zij die · kam- pioen-contribuantenwerver in Betondorp eens tegen. werpen, dat de mensen zoveel bezwaren maken, dat
de tijden zo slecht worden. Hij zal het lijstje tegen. werpingen met twintig uitbreiden, maar: bij elke het ·
-antwoord erbij.
· Ja, medewerkers van de Stichting zijn mensen, die
· meedoen aan _het werk van de Stichting.
Maar soms sta je bij dat woord toch wel eens stil .e n
: denk je na én twijfel je.
Of is dat toch een vergissing?

l

door G. H. Ligterink

IX
DE LAATSTE KANS.
In de loop van de voormiddag komt het bevel, dat ze zich·
moeten aankleden. Ze gaan op transport naar Amersfoort, zo
wordt hun aangekondigd.
Weinig bemoedigend vooruitzicht! De meesten weten, dat hun
niets minder dan de doodstraf wacht, als er geen mirakuleuze
, uitredding komt. Niettemin wordt hun sombere stemming nog
gedrukt door dè mededeling, dat Amersfoort hun bestemming
is. Het meest beruchte kamp van het land! Het roept het schrikbeeld op van kwelling en uithongering. Dat kan erger zijn
dan de dood ..... .
Enkele van de gevaarlijkste gevangenen, zoals de K.P.-ers" wor_d en paarsgewijs geboeid. Dick en,,o--Gerrit moeten hun armen
strekken om samengekoppeld te . worden.
E _e n soliede, met zeil overdekte vrachtauto rijdt voor, om hen
te vervoeren. 't Is een stel duivels, _dat toezicht heeft bij het
instappen. 't Gaat ruwer toe, dan bij het inladen van slachtvee. Ze worden stuk voor .stuk tegen de trap
op geschopt en
.
geranseld, zodat ze voor in -de wagen op een hoop tuimelen.
Achterin de wagen zijn aan weerskanten een paar· banken ge• plaatst. Op elk bankje nemen drie S.D.-ers plaats, die als geleide meegaan, terwijl er nog één naast de chauffeur plaats
neemt.
Niemand schenkt er eerst veel aandacht aan, we_lke richting
ze rijden. Als ze een dorp passeren, zien enkelen tot hun verwondering, dat het Elst is! De mededeling, dat ze naar Amersfoort gingen was dus bangmakerij. 't Is hun nu meteen duidelijk,
waar ze wèl naar toe gaan: Vught! Die ontdekking geeft een
kleine opluchting.
Ze staan dicht opeen; het grootste deel is onttrokken aan het
gezicht van de bewakers. Deze schij11en trouwens hun taak nogal
gemoedelijk op te vatten.
Ze zitten te soezen, het geweer tussen de knieën. Als ze opkijken, staren ze over de weg, wuiven tegen een paar meisjes,
die daar echter niet op reageren en schenken maar weinig aandacht aan de gevangenen. Op· die manier kunnen deze met elkaar
spreken en consignes doorgeven. Ze komen tot dé afspraak, bij
.

elk verder verhoor niets los te laten. Op begenadiging zullen
ze toch wel niet behoeven te rekenen! Door te antwoorden kunnen ze niets winnen en misschien voor anderen het gevaar \Tergroten. Het parool is dus: zwijgen ten koste van alles! Ze stemmen daar allen wel in toe; toch schijnt bij velen alle energie
tot verzet met één slag gebroken. Ze zien hun toestand absoiuut hopeioos.
Op weg naar de executieplaats - wat voor zin heeft hun verzét eigenlijk gehad? 't Ligt aan scherven en niemand zal er weer
aan dürven beginnen. Hun vrouw, huri kinderen, familie en
vrienden blijven in droefheid en eenzaamheid achter ...... I;>e vrijheid -- een droombeeld hebben ze nagestreefd! De wer~elijkheid is, wat ze nu ervaren: verpletterd te w:orden onder de
voet van meedoge}!loze tyrannen ..... .
Kleine Jan ziet de koppen harigen en de wanhoop in de ogen
van zijn vrienden. Hij neemt het woord.
t
"Alla jongens, kop omhoog! We hoeven gelukkig voor niemand
de ogen neer te slaan. We hebben e~rlijk en dapper ons best gedaan! De zaak waarvoor we gevochten hebben, was groot en
heilig. 't Ging om de vrijheid van ons volk, 't ging om Koningin
en Vaderland! Pie zaak is het waard ·o m er voor te leven maar
ook, als 't moet, er voor te sterven." Daar heb ik mijn leven
graag voor over. We hebben ' onszelf niets te verwijten. Eerlijk
en trouw hebben we onze plicht gedaan. Laten we de vijand fier
in de ogen kijken! We zijn nooit lafaards geweest en ik hoop,
dat geen van ons dat ooit wordt! Mo~dig blijven, jongens! Kop
hoog!"
' ·
Dat is Jantje! De woorden van de kleine verzetsman wekken
weer de ingesluimerde energie, vooral bij de jongeren.
Dick en Gerrit proberen zich van de boeien te bevrijden. Met het
N.S.B.-speldje, dat Henk op <le achterkant van zijn jas-revers
heeft zitten, trachten ze het slot te openen. 't Lukt niet; het
speldje is .te zwak. Gerrit heeft een spijker gevonden en die in
z'n haren gedraaid. Je kon nooit weten, hoe die t~ pas kon
komen. Hij heeft al eerder een Duitse krijgsgevangenschap doorgemaakt en ervaren dat je met een scherfje of een spijker in
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,,Keel i~ dood.

Wij zijn op weg n_aar Vught.'•

•
noodgevallen soms wonderen kunt doen.
De spijker doet dienst, maar blijkt te dik. Het palletje wil niet
wijken. Dick heeft een klein zakmesje in zijn sok verstopt. Dat
blijkt uitstekend geschikt voor de operatie: het slot valt open
- ze zijn los.
~
De K.P.-ers moeten aldoor aan Oom Jan denken. Hij weet waarschijnlijk niets van hen en zal in de grootste bezorgdheid zitten.
Hij móét het weten. Hij moet veiligheidsmaatregelen nemen voor
zichzelf én voor anderen misschien. Ze komen op 't idee om kleine
briefjes te schrijven, 't Is een wanhopig middel. Zullen ze
gevonden worden en door wie? Hopend op een wondere bestiering doen ze het toch. Papiersnippers met korte zinnetjes fladderen langs de weg:_,,Kees is dood. Wij zijn op weg naar Vught."
Nijmegen. Nu wordt er een ontvluchtingsplan opgemaakt. 't
Moet zó uitgevoerd worden, dat ze allen ontkomen kunnen. Er
is maar één weg: de bewakers overvallen. Daarvoor zijn minstens
zes onversaagde kerels nodig. Elk neemt er één voor zijn rekening. Op een afgesproken sein werpen ze zich op de S.D,'ers
en wurgen ze ..... .
Wie moet de leiding nemen? Daar zal alles vanM hangen. De
~arechaussees zijn ~iervoor de aangewezen personen. Met z'n
zessen, de K.P.-ers, Dick en de beide wachtmeesters kunnen ze
ongemerkt opschuiven tot ze in de achterste rij komen te staan.
Dan een gunstig moment afwachten, met de bewakers afrekenen,
de. auto laten stoppen en de chauffeur dwingen hen naar een
bepaalde plaats te brengen.
Het plan is uitvoerbaar, het heeft zelfs een goede kans en het is
wellicht ook de enige kans ...... De auto rijdt over de Maas brug.
Nog 30 km. tot Den Bosch. Nu moet het gebeuren! Dertig kostbare levens staan op het spel!
Maar de twee, waar de ontwerpers van het plan hun vertrouwen
op hadden gezet, zijn niet te bewegen. Hun courage schijnt verlamd door alles, wat er de laatste vier en twintig uur' gebeurd
is. Zich nog weer · met alle merg inzetten om het leven te herwinnen - daarvoor hebben ze er reeds te radicaal afstand \•an
gedaan. Ze zien geen heil in de onderneming ..... .
Zwarte Kees!! In deze spannende ogenblikken denken de jongens
aan hun vei::Ioren strijdmakker~ Als hij hier nu aanwezig was, dan
ging het er op los! Dan lag de vrijh;id vóór hen ...... !

--

•
.. Een troep wilde zwijnen drong door tot de binnenstad van Maastricht. Politie•
mannen en militairen slaagden erin zeven wilde zwijnen te doden ...

(Krantenbericht).
Een wonderlijke wereld. Voorheen zaten de politiemannen achter
de zwijntjesjagers aan, nu worden de politiemensen zelf zwijntjes-jagers.

•

.,Scheepvaart uitgesloten van de luchtvaart."

(,,Trouw").
Een pak van ons hart. Stel je voor, dat de "Willem Ruys" en
andere oceaanstomers straks over je hoofd zouden ronkeb.

•

Een broek, een kamer, een radio, een lamp?
Plaats een Podje. ·

(,.Strijdend Nederland").
Wij plaatsen ook wel eens een potje, voor onze jongste spruit dan
altijd. Maar de broek, de radio en de lamp laten wij daarbij altijd
buiten werking. Alleen de kamer, de beste kamer dan altijd, komt
erbij te pas.

•

Manolete, de beroemde toreador, is bij een van zijn laatste gevechten omgekomen.

(,,De Tijd").
Voelt U de tragiek? Dat Manolete juist bij één van zijn laatste
gevechten moest omkomen.
Toch willen we gaarne precies weten of 't nu bij 't voorlaatste of
het allerlaatste gebeurde.

•

Een meneer en mevrouw in Amerika kregen van de week hun derde tweeling sinda
October 1915. Iedereen i~ zeer gelukkig en meneer kreeg van z'n baas een toneelkijker cadeau .

(,,Volkskrant").
Snapt U 't? Wij niet! Wat moet jè nu met een toneelkijker als je
drie tweelingen hebt? En binocle lijkt ons meer geschikt. Dan kun
je· tenminste nog eens een oogje dichtknijpen .

•

Hoop,,ol verschiet.
Er zijn twee standpunten terzake van de voormalige verzetsbeweging, Het• onze i11
, .. .. .oplossing der ex-illegalen in het maatschappelijk leven .....•

(H. v. R. in "De Zwerver").
Dit is inderdaad de meest radicafe oplossing. Scheikundigen voor!

,, .

•
•

Ik zweef de we~eld rond

Als hij zich over de zijkant laat zakken kan hij de uiterste punt
van de plank bereiken . . .
I

Het verlangen om te léven, de dorst naar de vrijheid, brandt fel

op in de harten van de jonge kerels! Ze hebben zich niet voor
niets van de boeien ontdaan. Ze willen elk risico nemen - sterven kunnen ze maar eenmaal. .....
De Duitsers trekken dromerig aan hun cigaret ~ ze hebben geen
vermoeden wat er broeit.
Joop, die nogal dicht bij hen staat, heeft ?e portefeuille nog in
zijn jaszak. Hij probeert er ongemerkt de foto's uit te halen om
die te vernietigen. Er zijn er bij van mensen, die gt!vaar lopen.
De Mof krijgt het toch in de gaten. Joop moet de portefeuille
afgeven en 'de S.D.'er legt ze bij zich op de wagenvloer. Even
later weet een andere gevangene toch de foto's er uit te halen
en laat ze door een gleuf in de vloer verdwijnen!
Jan en Gerrit staan voor in de ~agen. Ze beginnen het strak
gespannen zeil aan de zijkant los te maken. Het gaat lang niet
gemakkelijk; 't zeil zit erg strak, zodat ze hun nagels scheuren
en hun vingers doof knijpen. Het karwei kost veel tijd en ze
naderen Den Bosch reeds als er. een gat is van een halve pieter.
't Zeil klappert; de wagen heeft een grote snelheid. Zullen de
bewakers het horen? Maar de auto maakt veel lawaai en ze
kijken over de straat, waar het al drukker begint te worden.
Jan heeft de kansen berekend. De eeplank van de cabine loopt
ver door naar achteren. Als hij zich over de zijkant laat zakken,
kan hij de uiterste punt van de plank bereiken ......
('\Vordt vervolgd.)

•

Een vuur, dat met om zich heengrijpt, is g~en vuur.
Een blad, dat door zijn lezers niet wordt verspreil!, is geen
blad.
Zo is het gelukkig met ons weekblad niet gesteld.
Integendeel, ,,De Zwerver" mag zich nog steeds in een flinke
groei verheugen.
Dat deze groei is te vergelijken met een vuur, dat · om zich
heengrijpt, zouden wij echter niet durven beweren.
Men moet eens ee(l goede brand hebben meegemaakt om de •
kracht van het vuur te leren kennen.
Die kracht moet ook worden ontwikkeld om de groei van ons
weekblad te bevorderen.
Daarvoor is thans de tijd aangebroken.
De gezellige najaarsavonden zijn r-eeds begonnen en de win-teravonden staan voor de deur.
Wil het werkelijk echt gezellig zijn, dan moet "De Zwerver"
in ieder- huis op tafel liggen.
Om dit ideaal te verwezenlijken moeten wij allen een steentje
bijdr-agen.
We menen niet te veel te vr-agen, wanneer wij voorstellen
hiervoor in de komende weken alle zeilen bij te zetten.
De propaganda-actie in de maand Mei van dit jaar heeft ons
voldoende be weien, à.at onze abonné's iets kunnen en willen
ber-eiken. Bovendien biedt een propaganda-actie met "De
Zwerver" altijd dit voordeel, dat ons blad zichzelf propageert
door zijn bijzonder aantrekkelijke inhoud.
Veel propaganda-woorden zijn dus niet nodig.
Daarom voegen we er ditmaal ook niet veel meer aan toe.
Alleen nog dit: Ieder, die in de periode 31 October-30 November minstens 5 nieuwe abonnementen afsluit, ontvangt een
bandomslag voor het inbinden van een jaargang van "De
Zwerver" gratis.
Om dit te bereiken luidt de opdracht: Allen aan de slag, onder het motto: ,,Ik zwerf de wereld rond".

•

•

' - - - n het na1aar van 1939 trekt een jong predikaotsgezin uit Amsterdam naar de eerste eigen
gemeente, hoog in het Noorden van het Groningerland; een gemeente. bekend om haar
sterk communistische inslag. Een land, waar
her zwaar zal zijn de ploegschaar te trekken
door stugge en weerbarstige grond. Maar het
zijn jonge mensen, de nieuwe "domie" en z'n
vrouw, beiden idealisten, bezield van heilig
vuur, vertrouwend op bun God "Die het ook
----..__ maken zal". Er is arbeid te over in het land
aan de Dollard. Véel moet van de grond af
worden opgebouwd. En er wordt geploegd en çiebouwd, gezaaid eii geoogst.
Weer is het' herfst geworden in Groningerland. De
herfst van 1944. Wat is er veel gebeurd in die luttele jaren. De jonge "domie" is er niet meer. Slechts
enkele jaren heeft hij zich geheel kunnen geven voor
het werk in de plattelandsgemeente, die hem beriep.
Toen kwam er een andere gemeente. die een beroep
op heel zijn persoon eo al zljn krachten deed; e-en
gemeente, die van hem vroeg. dat hij ook het eigen
leven en het geluk van zijn gezin voor haar in de
waagschaal · zou durven stellen; een gemeente. die
niets te geven had en alles vroeg. Het was een gemeeute van verdrukten en verdrevenen, van vervolgden ten dode toe; een gemeente, zonder pastorie en
zonder tractement. Als een çietrouwe dienstknecht
volgde hij die roepstem. Hij wordt een zwerver, wie
het zijn in eigen huis en bij eigen gezin ontzegd wordt,
een opgejaagde, die çesondanks overal en altijd weer
denkt aan en werkt voor hen, die als hij vervolgd en
belaagd worden. Maar de ·dag komt, dat men hem
losscheurt van deze gemeente der omzwervenden en
verjaagden. De deuren der gevangenis sluiten zich
achter hem en ze gaan ei:rst weer open om hem door
te laten voor de gang naar de executieplaats. Het
bericht van de geboorte van zijn tweede kindje bereikt diezelfde dag de gevangenis. maar niet meer de
vader, die door Zijn Vader werd thuisgehaald. •

Een <j,u,ningo

Zo wonen dan nu, in de herfst van 1917, een predikantsweduwe met haar twee kinderen nog in de gemeente, waar de arbeid van hun man en vader zo
schielijk afgebroken werd. Och, deze domineesvrouw
is één van de velen, wie eenzelfde lot beschoren
werd. Maar er is iets meer. Zij werd reeds tijdens
het predikantschap van haar man officieel als evan•
geliste aangesteld om naast hem te kunnen arbeiden
en toen zijn plicht hem elders nep, kon zij iu vele opzichten zijn werk voortzetten. Dat doet zij ook nu
nog.
Eén van "domie'"s liefste wensen was nog eens tot
de stichting van een kerkje in Drieborg. het volkrijkste deel der gemeente. te kunnen komen. Het
werk, de onafgemaakte taak, zijn niet blijven rusten.
De vrouw van "Domie" heeft in zijn geest en op zijn
wijze het werk aangepakt en voortgezet. Er is reeds
een fonds gevormd van 9000 gulden. doch alleen de
bouw van een leerkamer voor evangelisatie- en jeugdwerk en een zij-vleugeltje, bestemd voor kleuterklas,
kosten al f 16.000. En dan moet het kerkje er nog
komen. Dat kerkje komt er. daar zijn we zeker van,
als we zien met hoeveel ijver en moed dit werk
wordt aangevat.
Mevr. J. A. Ader-Appels. de predikantsweduwe,
schreef een boek. waarvan de opbrengst ook aan het
Os Ader-fonds. ·waaruit de bouw van dit kerkje bekostigd zal worden, ten goede komt. Dit boek: ,.Een
Groninger pastorie iö den storm., ( uitgave: Kirchner, Amsterdam). dat omstreeks 10 November zal
verschijnen, vertelt eenvoudig en roerend van de ge,
beurtenissen welke zich in de oorlogsjaren rond de
Ned. Herv. pastorie van Bi.'erta plaats grepen. Het
werd een aangrijpend relaas. dat zuiverder dan wij
het tot nu toe ergens vonden. weergeeft wat de drijf~ren warm van ons Christelijk volksdeel bij hun
hulp aan Joden en onderduikers.
Mevr. Ader schreef hier over het werk van haar man
en van haarzelf. Daarin lagen twee grote gevaren.
Het eerste was. dat zij nergens anders oog voor wu
hebben, dan voor de belangrijkheid valJ zijn werk;
het tweede. dat zij er licht toe had kunnen komen in
een zeker zèlfbeklag te spreken van alle moeite en
leed. haar door dat werk wedervaren. Daarvan vinden we echter geen spoor. Niet. dat daaraan wordt
voorbijgegaan, doch er wordt over gesproken zonder
de minste verhovaardiging of bitterheid. De kleine
vreugden en de humor krijgen evenzeer hun deel als
de zorgen en de nood. Door vreugd en verblijding,
door kommer en nood heen is er de rustige ven·ulllng
van een taak, die God van zijn kinderen vraagt. Natuurlijk zijn er- dan ogenblikken. dat men meent nu
wel genoeg gedaan te hebben, dat men ook eens een
~;;,ic
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beetje aan eigen geluk wil denken, maar dan jaagt de
nood de verdrukten
weer voort op de weg, die
God wijst.
Het is een innig-vroom boek, maar nooit door het
howden van sermoenen of bet opplakken van etiketjes met pakkende leuzen. Het is vol levenswarmte,
diep-menselijk, eenvoudig en tegelijk aangrijpend.
Nergens vinden we symptomen van effect-bejag. maar
ongekunsteld. hoewel gezien door het oog van een
scherpe opmerkster. worden ons verhaald de dingen
van alledag. zoals men ze kan zien uit een vriendelijke dorpspastorie.
Dat treft al direct bij de kennismaking met de kerkvoogd en enkele kerkeraadsleden. Ze zijn niet praterig, die Groningers, maar als er geholpen moet worden, staan ze klaar. Ze kijken wel raar, als "domie"
op een Zondag niet, zoals gewoonlijk, in toga op de
kansel verschijnt. doch in een doodgewoon colbertje.
Maar niemand maakt na de dienst daarover een
opmerking. Ze wachten tot "domie" de verklaring zal
geven. 't Was een beetje een raar verhaal. vond dominee, maar 't moest toch gezegd. Er was een ware
muizenplaag in de pastorie en met een volkomen gemis aan respect hadden de kleine knagers zowel iu
de fluwelen kraag als in de zoom hun knaaglust botgevierd. De kerkeraadsleden kunnen natuurlijk het
lachen niet laten, maar zijn er toch mee begaan. Ze
sjouwen aan met muizentarwe, een komt er met
een rattenklem en een ander met een hele zak vol
kleine knipvalletjes. En de Kerkvoogd ~egt: ..Kiik
eens. het is eigenlijk helemaal onze schuld, want wit
hadden u moeten waarschuwen, dat het hier iedere

herfst zo is met die muizen. Morgen t<omt de timmerman om bij u alle kieren en gaten dicht te stoppen ~ en die toga moet op kosten van de kerkvoogdij gemaakt worden."
En dan die kostelijke raa.d van 01 Vrouw Courts en
01 Geertje, die, als het eerste kindje geboren i.s,
zonder zich van iemand iets aan te trekken, zo maar
buiten bezoekuur het ziekenhuis binnenstapten en dan
hun wijsheid luchtten over stuipjes en kindermeel. Hoe
kwam u eigenlijk binnen, zegt de zuster streng . .. Deur
die deure", zei Courtsje ondeugend. .,l'Camer zeum'
tien Boo'm, 'ar Domie zegt en dou wazz:e die d'r gain
eine bie neudig. our. En ·wie kenn'n w~ werum ook
wel allennig vinden. Gaist mit, Geertje?"
,.Domie" laat zich in de tuin een schuilkelder bouwen. Dat is niet zo'n mirakel. want Embden fiçit niet
zo heel ver weg en de bombardementen worden steeds
zwaarder. Maar in die schuilkelder komt een permanente bewoner: een clandestien varkentje. En 't is'
de moeite waard te lezen wat zich zoal om die
schuilkelder en z'n bewoners straks afspeelt.
Maar 't is niet de enige nieuwe bewoner van de
pastorie. want op 't zolderkamertje !tornt, zonder dat
iemand van de dorpelingen het weet. een loods ken•
nisje uit Amsterdam zich vestigen. En even later zijn
ze daar aJ met z'n tweeën. En waar ruimte voor twee
is, kunnen er ook drie zijn, of vier. En als het mo~t,
straks: acht. Doch ergens ligt een grens. ook al heeft
de spekleverancier in de schuilkelder dan ook een
metgezel gekregen.
(n 't donker. na aankomst van de laatste trein. heeft
"Domie" z'n gasten steeds thuis gehracht. Maar er
zijn er zoveel. die wachten op een huis, waar ze beschermin11 en onderdak kunnen vinden. En die h11izen zijn niet zo gemakkelijk te vind~ri. De nieuwe gemeente, die der vervolqcien. laat "Domie" steeds minder los. Hij komt steeds minder thuis. vindt anderen,
die met hem het werk voor Joden en onderduikers

willen aanpakken. Dan slaat ergens een stop door.
Er wordt een medewerker gepakt. En overhaast moeten de "schuilmensen" elders worden ondergebracht.
Als het gevaar geweken is, komen ze weer terug, om
zich straks weer elders te moelen versteken. De
spanningen nemen toe tot in het schier ondra!felijke.
En dan vraagt de mens zich af tot boe ver zitn verantwoordelijkheid gaat.
De aarzelende vraag komt: .. Zou je wel.. .... 7" En
het antwoord: ..Moet ik niet?"
Als je toch zelf kunt bepalen hoe groot de zwerven•
de gemeente zal zijn, waarvoor je kunt zorgen, moet
je dan maar steeds uitzien naar nieuwe lasten?
.,Denk aan de mensen, die zich aan me vastklampen. Zou je die laten stikken?", zegt "Domie".
Maar dat betekent voor de vrouw van de dominee,
dat, naast de zorg voor "de gemeente op zolder",
ook de zorg voor de kerkelijke gemeente steeds zwaa1·der gaat wegen.
leder krijgt z'n eigen strijd, z'n eigeli moeilijkheden,
z'n eigen plichten. Maar de steun van het vertrouwend samenzijn na het volbrengen van een moeilijke
opdracht valt we.g. De weg tot elkander ligt versperd. alleen de wetenschap, dat de weg naar boven
niet te barricaderen is, geeft moed en kracht.
Er komen overvallen, eerst elders in het dorp, straks
op de pastorie. Gelukkig wordt er niets ontdekt. Maar
de eerste onderduikels, die maandenlang op de pastorie verbleven, zij1;1. op een nieuw duikadres 11egrepen en via Westerbork naar de gaskamers van Polen gezonden. Dat doet onzegbaar pijn. Omdat het
zoveel offers en zorgen gekost heeft om hen te helpen
en te redden.
Ds Ader loopt intussen met grootse plannen rond. fiij
- de pacifist - heeft het plan het kamp Westerbork te kraken en zo een groot aantal mensen van
deportatie en de dood te redden. Hij heeft er 200
man voor nodig. Twee Duitse officieren zijn er voor
gedeserteerd en zullen uniformen leveren. Een Nederlands politieman, Klaas Rodermond, die in het ge•
heim voor de N.S.B. werkte. had Domie's vertrouwen weten te winnen en toen dat zo een paar weken geduurd had .en Domie hem alles had verteld.
heeft hij hem verraden en hem aan de SD uitgele•
verd voor een handjevol sha11 en de belofte op promotie.
Begin Augustus 1941 wordt hij te Haarlem, gelijktijdig met de beide Duitsers en een derde medewerker,
gearresteerd en overgebracht n.iar de gevangenis aan
de W eteringschans te Amsterdam. Aanvankelijk ziet
zijn zaak er hopeloos uit en de etrste brieven. welke
bij uit de gevangenis weet te smokkelen, 11etuigen
er van hoe Ds Ader eigenlijk reeds met dit leven
heeft afgerekend. Daarna echter komt er een wen- •
ding ten goede in de zaak, welke hem nieuwe hoop
verschaft.
De brieven en gedichten, welke hij in de gevangenis
schrijft. tonen ons. hoe sterk deze man aan het leven
hecht, maar ook. hoe God hem de overtuiging schenkt
dat, hoe en waar ter wereld hij ook zou moeten sterven. God altijd bij hem zou zijn.
In die laatste dagen vao zijn gevangenschap wordt
een tweede zoon geboren. Hij zal het niet meer we•
ten. Leeg en verlaten ligt dan de pastorie, waarom
zoveel stormen hebben gewoed. De Duitsers hebben
haar leeggeplunderd en · het gezin de toegang ontzegd.
Is het een wonder, èlat dan de stem van de gevangene in zijn cel klaagt:
't Is niet om mij. dat ik die muren uit wil duwen.
Naar ruimte hijg en schreeuw om reclit!
'k Weet mij verward in een onmcedopend kluwen
En ken het deel, dat mij zal worden toegelegd.
't Is niet om mij: 'k heb fel en taai aestreden.
Bij dag noch nacht befl_Cerd naar rust;

'k Heb in het lijden der gedoemden meegeleden,

En vaar nu heen, naar verre, l•reemde kust.
Maar 'k moet -nog zoveel diepe dingen zeggen
Aan haar. die altijd op mij wacht;
.
Ik vioet een kindje in zijn bedje leggen
En kussen het een zacht goe' nacht!
Maar hoe sterk die aardse banden ook mochten zijn,
reeds in zijn cel mocht hij het neerschrijven.
En nu: Gij zult mij niet verlaten in mijn dood,
Maar mij - als nat de nevels zijn en koud het vale
morgenrood .l n eindeloos erbarmen voor eeuwig bergen in
Uw schoot.
Vooral het laatste deel van dit boek hebben we met
diepe ontroering gelezen. Het is een aangrijpend
schoon getuigenis. Wij kunnen de schrijfster van dit
boek niet dankbaar genoeg zijn, dat zij deze dingen
- waarvan het toch moeite zal 11ekost hebben ze
aan de openbaarheid priis te geven - aan ons ge•
schonken heeft.
Os Ader is gestorven. Maar zijn werk wordt voortgezet. Wij kunnen onze dankbaarheid voor dit boek
nooit beter tonen dan door het onze bij te draqcn
aan de totstandkoming van het kerkje te Dreiborg,
een hartewens, waaraan D.s. Ader zelfs in gevangenschap nog uiting gaf.
AD.
Giften voor het Ds Aderfond$ kunnen gC'stort wor•
den op girono. 337465, t.n.v. mevr. ]. A. AdecA ppcls. Drieborg.

IN MEMORIAM

Gerrit Wiechert Kleissen
Geboren 9 September 1917
Gefusilleerd 6 Juni 1911.
oen de tweede wereldoorlog ontbrandde
diende Gerrit Kleissen als capitulant bij
het Nederlandse leger. Als zodanig leerde
hij de vijand onmiddellijk op de juiste wàarde
schatten, als een onsportieve en onbetrouwbare
tegenstander van Nederlands geestelijke- en staatkundige vrijheden. In de nazomer van het jaar
1941 werd hij benoemd tot douane-beambte aan de
Nederlands-Belgische grens te Zundert. Hier kwam
hij spoedig in contact met verschillende groeperingen van de illegaliteit, welke toen nog in haar
kinderschoenen stond. Vele kleine organisaties
werkten los naast elkaar en enkele reeds io een
ruimer verband. Desondanks moet men de diensten,
door deze groepen aan het Vaderland bewezen,
niet onderschatten. Vooral aan onze zuidgrens
ontwikkelde zich een levendige illegale bedrijvigheid. Gedreven door de geloofsovertuiging en vaderlandsliefde stortte Gerrit zich in het werk. Al
spoedig kreeg hij een enorme verantwoordelijkheid.
Geallieerde krijgsgevangenen, patriotten, joden en
piloten werden in groten getale door hem over de
grens gebracht. Daarnaast kreeg hij werk te verrichten voor "Trouw" en werd hij tevens nog
koerier bij de Nederlandse Inlichtingen Dienst op
het traject Breda-Antwerpen-Brussel. Af en toe
reisde hij met documenten tot ver in Frankrijk. Zo
werden vele personen, die voor de geallieerde
oorlogsvoering van groot gewicht waren, door
hem naar contactpunten in het 'onbezette .gedeelte
v an Frankrijk begeleid.
Dat deze werkzaameden een groot deel van zijn
diensttijd in beslag namen, spreekt vanzelf, temeer
toen zich bij dit alles nog werkzaamheden voegden voor een organisatie, welke werkte onder de
naam "Vrij Nederland", maar welke met de bekende "Vrij Nederland"-organisatie vermoedelijk
niets had uit te staan. Gelukkig toonde de directeur van de belastingen te Breda zich bereid om
door een speciale regeling van zijn dienst hem gelegenheid te geven zijn volle krachten aan het Vaderland te wijden. Daarmede waren de moeilijkheden echter nog niet overwonnen. De grensbevolking is altijd van een merkwaardige geaardheid
geweest. Behoefde enerzijds aan de goede patriottistische gezindheid vlm de meei;ten niet te worden
getwijfeld, anderzijds waren ze veelal verankerd
in een grenshandel-traditie. welke een zekere ruimheid van geweten vereiste. Het duurde dan ook
niet lang of het vervoer van bedreigde personen
naar het Zuiden begon tot ergerlijke misstanden
te leiden. Vol verontwaardiging berichtte Gerrit
aan zijn ouders, dat hij ontdekt had, dat er soms
door Joden voor hun transport wel twintig tot
dertigduizend gulden moest worden neergeteld voor
zjj hun reis naar de vrijheid konden aanvan.gen.
Zij, die het werk uit overtuiging verrichtten, kwamen hiertegen vanzelfsprekend in het geweer.
Langdurige onderzoekingen werden ingesteld. Jn
Amsterdam, Brussel en Frankrijk werden verdachten gehoord en ergerlijke misstanden · traden aan
het daglicht. Dit alles kon Gerrit en enige van zijn
naaste medewerkers echt('r niet weerhouden. Het
werk werd nu aanzienlijk bemoeilijkt door de ontstane spanningen langs de transportlijnen. Ook de
Duitsers werden steeds actiever en voortdurende
patrouilles van de SD en de Feld-Gendarmerie
"beveiligden" onze grenzeif: Waarbij oog gevoelJd
moet worden de waakzaamheid van een deel der
prensambteoaren, dat "loyaal" zijn plicht bleef
doen en van deze "Gerbrandy-oorlog" niets moest
hebben en zich zelfs niet ontzag hun strijdende
coll~ga·~ voortdurend de voel dwars te zetten.
Door verraad lukte het de Duits('rs tenslotte de
transportorganisatie op te rollen. waarbij, zoals
ht't zo vaak is gegaan, de klappen het hardst aankwamen onder delJenen, die de verfoeilijke geld-
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practijken steeds hadden bestreden. Ook één van
Gerrit's naaste medewerkers was onder de slacht~
offers. Gerrit wist van deze arrestatie, maar zette
de strijd zonder aarzelinlJ voort. Het accent v3n
zijn bemoeiïogen werd ou nog meer naar het werk
van de Nederlandse Inlichtingen Dienst verlegd:
Toen hij in het vroe.ge voorjaar van 1943 met
een tas met documenten. welke hij in Antwerpen
in ontvangst had genomen, naar Breda kwam om
ze aldaar over te dragen aan de chef van de Inlichtingen-Dienst-Noordbrabant, arriveerde hij daar
tegelijkertijd met een andere koerier uit België
eo tijdens de ontmoeting vertelde deze, hoe hij in
Wernhout getuige was geweest van een ovérval
van de SD op de woning van een zekere douanebeambte Kleissen. Gerrit zweeg, maar wist genoeg.
In Wernhout verkeerdèn echter zijn jonge vrouw
eo zijn moeder, die daar juist enige dagen op bezoek was, in doodsangst, daar hij ieder ogenblik
kon terugkomen en dan de val achter hem '1:ou
dichtslélan. De pastoor .9tuurde langs alle wegen
jongens met fiC'tsen uit om hem te waarschuwen.
Zijn huis bleef vier dagen en nachten onder bewaking der SD, maar Kleissen keerde niet in
Wernhout teruçi. Over Nijmegen reisde hij naar
een hem bekend vertrouwd adres io Aalten. Daar
trad hi_i.toe tot de KP van Zwarte Kees, terwijl hlj
tevens contact opnam met de LO. Zijn werknaam
veranderde hij nu van "Walter" in het pseudoniem van Gijsbertus Lensink, onder welke naam
hij m het bevolkingsregister werd ingeschreven.
In de roemrijke KP van Zwarte Kees kreeg
"Gijs" de gelegenheid zijn prachtige staat van
dienst te voltooien. Hij nam deel aan distributieovervallen en wapentransporten. Wegens zijn goede
kennis van de Engelse taal was hij tevens · de
aangewezen man voor hr,t verzorgen en vervoe~
ren van geallieerde piloten.
Half April 1944 haalde hij uit Arnhem zijn broer
op, welke met een vriend ui t Duitse gevangenschap had weten te ontvluchten. T oen bun haar
wat bijgegroeid was, werden ook zij opgenomen
in de KP.
De grote vr('ugde van de ouders over de ontsnapping van hun jongste zoon was echter slechts van
korte duur. Enige dagen later, op 20 April 1944,
viel ook Gerrit ten offer aan het afgrijselijk verraad van Willy Markus. Een ogenblik scheen
het nog alsof hij door een wonder gered zou
worden. Tot driemaal toe liepen de Duitsers langs
de zuurkast, waarin hij zich had verborgen. Toen
vielen er in de kast een paar flessen om en werd
hij gearresteerd,
Nog éénmaal deed zich de mogelijkheid van ontsnappen voor. In de vrachtwagen, waarin zij naar
Vught vervoerd werden, zaten aan de achterzijde
een a.tntal zwaar bewapende Duitsers. Eén der
menseu had in zijn haren een spijker verborgen,
waarmede Gerrit de boeien van zijn kameraden
wist open te peuteren. Het lukte om het zeil aan
· de zijkant van de wagen iets los te maken. Vier
wisten er veilig af te springen. Toen Gerrit eo
Heinen, die midden in de rij van zes zaten aan
de beurt waren en op straat waren terecht gekomen, bevonden zij zich tussen twee Duitse
wachtposten voor een bezet gebouw. Na een hevige worsteling en schietpartij werden zij opnieuw
gevangen genomen.
Op de zesde Juni 1944, de dag, waarop de Geallieerden de grote invasie aanvingen. ·waarnaar
het geknechte Europa zo reikhalzend had uitgezien, vond hij in de duinen te Overveen de dood
voor het Duitse vuurpeloton.
Met hem viel een Nederlands verzetsstrijder, die
zich tot zijn daden geroepen voelde door zijn po~
111tief christelijke overtuiging. ~en man, die reeds
na zijn wonderlijke ontsnapping aan de overval.
op zijn huis te Wernhout aan zijn ouders schreef:
"Denk dus niet aan mijn moeilijkheden, want ik
heb ze niet!"
Een rtian, die wist. waarom hij leefde en wist
waarom hij stierf. Omdat zijn dien•t in deze wereld was volbracht.

J.

C ornelis C oenraad Pou1ie
Geboren 5 Juli 1919 te Den Helckr.
Gefusilleerd 6 funi 1911 te Overveen,
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n dan zie ik hem weer voor me. Een
slanke figuur. Opgewekt. een zonnige
natuur. Spontaan, altijd klaar om te helpen. Nimmer deed men tevergeefs een beroep
op hem.
In l 910 als marechaussee benoemd - aan- •
vankelijk zelfs oppasser van de beruchte polltiecommandeur Feenstra, als hoedanig hij reeds
spoedig zijn congé kreeg ~ werd hij begin
1943 in Varsseveld gedetacheerd.
Elke vreemde marechaussee werd met een
schuin oog bekeken. Zou hij goed zijn? Poulie
was goed, Hij was "actief" goed. Weldra zien
we hem io de LO-groep van Varsseveld opgenomen. Hij voelde zich in Gelre's Achterhoek
volkomen thuis. De welbeproefde raad, zich
slechts aan één illegale taak te wijden, was
voor een dynamische figuur als Poulie ,.lucht".
Bonkaarten. Onderduikers helpen. Joden verzorgen. Wij kennen dat alles wel.
Mijn contact met hem liep vrijwel uitsluitend
over Wim, doch ik herinner mij, dat Wim ook
eens met Poulie bij mij kwam. Dit was vóór de
overval op het distributiekantoor te Varsseveld, eind 1943.
Ook Poulie had daarin zijn aandeel, door de
politie van het gemeentehuis te distantiëren,
bij onraad te waarschuwen en mede te helpen
bij het uitpakken en versjouwen van de buit.
Het was 4 Januari 1944. Er was een Amerikaam, vliegtu1ç; neergestort. .,Piloot ernstig
gewond ·, 20 luidde het bericht. Poulie, Wi~
en ik er heen. Veel publiek er bij. Het viel gelukkig wat mee met de piloot. Wij vervoerden
hem naar het Raadhuis, waar hij werd ondergebracht eo een uur later kwam Wim bij mij
met het bericht: Poulie wil er met de piloot
van door. Ik vroeg Poulic bij mij te komen, om
hem op de consequenties te wijzen. Als het lukte was het prachtig. Als het mislukte, zou het
offer dan niet te groot zijn? Hij bleef echter
bij zijn voornemen, ook omdat hij moeilijkheden had met het onderbrengen van Joden en
toch wilde onderduiken. Toen hij afscheid
nam mocht ik nog een ogenblik van hart tot
hart met hem spreken. Hij was zulk een spontane, eenvoudige jongen.
Ik heb hem na zijn vertrek niet meer gezien.
{Tijdens het transport van de piloot, welke
per auto geschiedde, pleegde hij een "overval"
op dit transport en verdween met de pileot).
Als onderduiker werd hij opgenomen Jo de
Knokploeg van "Zwarte Kees" (op 23 Februari 1944 distributiekraak Borculo) en kwam
daar in contact met de beruchte SD-ageot Willy, die hem naar Engeland zou brengen, doch
in plaats daarvan uitleverde aan de Moffen,
die hem via Kleef naar Vught brachten.
Na vreselijke martelingen werd hij op 6 Juni
1944 in de duinen bij Overveen gefusilleerd.
Ook Poulie had het offer van zijn leven gebracht.
Eén van de velen.
Wij zouden zijn blozend, fris Jongensgezicht
nooit meer zien.
In 1946 werd een H . Mis voor hem opgedragen.
Pastoor Ahsman schreef "het Wilhelmus" .na
op :tljn bidprent:
"ais een Helt sonder vreesen
,.zijn edel bloet ghewaegt"
maar ook de troo5trijke woorden:
,.Hij stierf voor zijn land,
,.Hij leeft in 't Eeuwig Vaderland".
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Begin Uw deelgenootschap in de SPIEGEL-SERIE
met dit. sterke, bewónderenswaardige boek!
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~w~l~am
Elchte~~~n~g nrtu
kaveld, werd de HeP.rlijkheld geregeerd door
een Ambachtsheer, die gewend was om ln statie
te leven. RIi woonde In het huls Klein .Jeruzalem,
waarbinnen het blonk van zilver en koper. Aa n
de wanden van de kamers hingen geschilderde
portretten van zijn voorvaderen, gedost In blinkend kolder en het gelaat overhuifd door de pluimen van een goud beslagen helm. De boeren in de
Alblasserwaard weten dat, want in de voormalige
polderkamer hingen tot voor enige jaren nog twee
van die schilderijen, geschonken door verre, verarmde verwanten van dien heer. En Laurens
Wildeman, die naar eigen zeggen, geesten bezwe.
ren kan en krulden trekt tegen alderhande barre
kwalen, bezit van zijn vaders vader nog een boek,
waarin klaar beschreven staat, hoe 't dien Ambachtsheer Samuël Everweijk vergaan is.
Zo begint "Water over Holland" door .J. W. Ooms,
het nieuwe deel van de Spiegel Serie. En wij zijn "
dadelijk geboeld door dit ware epos van de taaie
strijd der ooeren van de Alblasserwaard, tegen
de wassende rivieren. Een boek geschreven
in de traditie van de beste werken van Herman
de .Man. Met meer dan 20 prachtige tekeningen van de kunetenaar G. Douwe. Een
kostelijk bezit !
Dit Is het tweede Spiegel Serie-boek dat na
de oorlog verschenen Is. Als eerste zag de
ontroerende lamllleroman ,,Levenssymphonle" door Willem Kramer het licht.
Nu staat het derde deel op stapel; een
nieuwe triomf van de auteur K. Norel,
de historische r oman "Doctor Frans"

ZENDT
ûEEN GELD!
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Weest zo goed mij in te schrijven
als abonné op de Spiegel.Serie,
voor minstens 4 boeken.
U verplicht U, mij 4 boeken uit
de Spiegel.Serie te zenden tegen
de speciale prijs,
Ik zend U nu geen geld, maar betaal na ontvangst van elk boek.
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125 Gangbare artikelen op Reclamegebied wachten op QO,?de
vertegenwoordigers. Wij kunnen
plaatsen enkele ernstige werkers
voor: Brabant, Limburg en Zeeland. Soli. roet foto aan: Studio
Lelox Eindhovenseweg 8,
Geldrop.
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C.V. DRUKKER ~ RIJNSTREEK"
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Het gemak, het plezier en de besparing ·van bijna ~O 0 / 0 op
Uw boekengeld, zullen U ongetwijfeld doen besluiten tot
de rijen der Spiegel-Serie abon~é's toe te treden. U behoeft
nfot anders te doen, dan de bon in te vullen en te verzenden of aan Uw boekhandelaar te overhandigen. Er behoeft
geen intekengeld of welke andere bijdrage ook, betaald te
worden. U betaalt pas na ontvangst van het boek.
De uitgever verplicht zich U alle in de Spiegel-Serie te verschijnen werken toe te zenden tegen de alleen voor abonné's geldende
prijs van slechts f. 2.25 voor de thans verschenen boeken.
De redactiestaf stelt de serie na uiterste selectie samen, zodat
de Spieg~l-Serie uitsluitend goede boeken bevat.
De boeken zijn op royaal formaat uitgevoerd, zij zijn typografisch
uitmuntend verzorgd enzijniogebondenmetechtlinnen rug. Verzendt nevenstaande bon nog heden; de oplage is niet onbeperkt
en taUoze vrienden van het goede boek gingen U reeds voor.
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Zwerft niet
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A. LUIK staat altijd

voor U klaar.
*

(/)

luik'stransportonderneming
Zaandijk

Tel. 81994

Wy vragen nog steeds:

FRINS en KRAAY's
Zuivc.- en Poclicrsbcdrijf
De speciaalzaak in de Zaanstreek
voor kaas en fijoe vleeswaren.

KOOG a id ZAAN

-

TEL. 3280

*

OFFSETDRUK
STEENDRUK
CARTONNAGE

Houtwarenfabr. _P. nens, Oostzaan
Kantoor en lobriel: ,
Noordeinde C 12 · Teleloon 347 (K 298tt)
Wte heelt lnlere11e voor, heften, wteltie•, kegela,
1trlJkboutheflen, bollonllulljes. yoyo·s,

SPEELGOEDEREN, HUISH ART., TECHN. HOUTW.
WIJ vervoordlgen allfl op bel gebied van hout.
Fobrlkanten o.a. van de bekende JUMBO-CAW.
Vraagt olter1e

hoe vreemd of .raar,

*
• Geschoolde en geoefende werkkrachten In de scheeps- en machinebouw.
• Werkkrachten uit andere beroepen ter omscholing.
• Jongelui voor opleiding aan onze bedrijfsschool.
Aanmelding van 7.30 tot 9.30 u. elke Woensdagavond in het A.M.V.J,
Gebouw, Vondelstrast 8 of dag. van 9-:S uur bij de
Afd. Personeel van de

NEDERLANOSCHE DOK EN SCHEEPSBOUW
MAATSCHAPPIJ (v.o.f.),

LITHO "ZAANLANDIA"

DRAAI- EN
FRAISWElUt

N

maar ça raar

•

ZAANDIJK

~

Voor elk transport
(./)

Zendt de bon naar het Bureau De Spiegel-Serie te Wageningen of gaat er mee naar Uw boekhandelaar.

met Uw bonnen

Hölterhof 327

Enschede

z

•

r-

*

CA.TUREN.

MASSA. HOUTWAREN

Cornelis Douwesweg 1

Amsterdam-N.

Geet "De Zwerver·· aan een van Uw kennissen ter Inzage en laat hem(baarJ
onderstaande bon Ingevuld zenden aan de admlnlstràtie van "De Zwerver"
Prins Hendrikkade 152, Amsterdam
Naam,
Adres,
Plaats,
Provincie:
Ingang abonnement :
Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bil aanbieding van een post ·
kwitantie betaald.
Gironummer 109588 t.n.v. LO.·L~P-Sttcbttng.
(Doorhalen wat niet verlangd wordt).
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Wij, WILHELMINA, bij de gratie GODS, Koningin der

ONS
KONINGSCHAP

Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

•
E wet, houdende tijdelijke overdracht van het
Koninklijk Gezag; de benoeming van H.K.H.
Prinses Juliana tot Regentes en de plechtige
eedsafleggintJ in de bij uitstek historische Ridderzaal ·
te ·s-Gravcnha;ie, hebben bij vernieuwing het volle
licht doen schijnen op de bijzondere positie, die het
Huis van Oranje-Nassau te midden van ons volk en
in ons staatsrecht inneemt.
Bij vernieuwing, omdat die speciale plaats tijdens de
vijandelijke he-zetting - bij het gemis van het Oranjehuis - en na de bevrijding - bij de gelukkige her•
eniging tussen Vorstenhuis en volk - reeds zo beider
en klaar aan de dag is getreden.
Indien ooit, dan is toen overduidelijk gebleken, wat
wij in ons koningschap bezitten.
Indien ooit. dan is toen aan het licht gekomen,
dat het nationaal-socialisme wel de mond vol had
over liefde jegens het Huis van Oranje, doch in
wezen, zodra het er op aan kwam liefde met woorden door liefde met de daad te honorer~n. het Oranjehuis vijandig gezind was. ,.Het fascisme", zo heeft
de hoogleraar Paul Schotten indertijd terecht opgemerkt, ,.verlaagt het koningschap tot ornament; de
democratie met haar geestelijke kern: de persoonlijke
vrijheid, wordt zich de waarde van het koningschap
als het onze steeds meer bewust.:,
Het koningschap een ornament.
Het is niet de enige minachtende vergelijking, wa;:irmede men in de loop der jaren de persoonlijke invloed
van. de drager der Kroon heeft gedisqualificeerd.
Bladert men de in het verleden op dit punt verschenen
litteratuur door, dan ontmoet men benamingen als
.,vliegwiel", ,.mandataris" en "kegeljongen",. dáár,
waar men het oog heeft op de drager der koninklijke
waardighe\d 4tn op de invloed, die deze op het staats•
leven uitoefent.
Oefent de koning werkelijk invloed uit op de gang'
van zaken in het staatsbedrijf?
Tot juist begrip van de vraag en van het daarop
te geven antwoord, dient men zich allereerst een jui"t
beeld te verschaffen van de aard onzer staatsinrichting. Ons land is een monarchie. d.i. een rechtsge•
meenschap, aan het hoofd waarvan een monarch, een
vorst, is geplaatst. De monarchie als staatsvorm is
absoluut. wanneer de monarch het staatsgezag alleen, d .w.z. zonder inmenging van zijn onderdanen,
uitoefent. Deze absolute monarchie bestond indertijd
in Rusléllld onder het Tsaren-régime. Nederland daarentegen is een grondwettelijke of constitutionele monarchie. omdat in ons land het staatsgezag door de
' Koning gedeeld wordt met het volk. In welke verhouding dit geschiedt, m.a.w. welke de rechten en
plichten zijn van beide machten tegenover elkander
en in het verkeer met de onderdanen, is geregeld
in een grondwet of constitutie. Naar een beroemde
een der grootste
formulering van Thorbecke staatslieden, die ons land tot dusver heeft opgeleverd - moet de constitutionele monarchie beschouwd
worden als ,;n verband van elkander wederkerig
bept>rkende organen, aangelegd om in vrijheid samen
te werken". Slaat men nu de Nederlandse grondwet
op, dan treft men daarin allereerst een aantal bepalingen aan, welke rechtstreeks betrekking hebben op
de persoon des Konings. Daar zijn vooreerst de tot
in détails afdalende voorschriften nopens de troon•
opvolging. Wij memoreren in dit artikel slechts het
bestaan daarvan, zonder in onderdelen af te dalen.
Slechts zij te dezer plaatse aangestipt, dat onze staatsinrichting niet kent het 'koningschap bij keuze, doch
dat de Kroon der Nederlanden erfelijk is opgedragen
aan het Huis van Oranje-Nassau. Eerst wanneer hetgeen voorlopig niet is te voorzien - het Oranjehuis geheel is uitgestorven. kan, naar door de grondwet te stellen regelen, een troonopvolger worden
benoemd.
Volgt men de bepalingen onzer çirondwet in betrek•
king tot de persoon van de Koning op de voet, dan
treft men vervolgens richtlijnen aan inzake het in,
komen van de kroondrager en de overiçie leden van
het Koninklijk Huis; voorts betreffende de voogdij,
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In naam van H.M. Wilhelmina, bij de gratie GODS
Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,
enz. enz. enz., Wij, Juliana,. Prinses der Nederlanden,
Regentes van het Koninkrijk .

door J. VAN DER HAAR
het regentschap en de inhuldiging van de Koning.
Behalve het inkomen uit de domeinen 11eniet· de regerende vorst een jaarlijks inkomen ten laste van
's Rijks kas van één millioen gulden. De gemaal Vi\ll
de regerende Koning is in het genot van een jaarlijks inkomen van tweehonderd duizend gulden. Dit
is ook de toelage van de Koningin-weduwe, de
Prins van Oranje - zolang hij niet gehuwd is -.
van de dochter des Konings, die de vermoedelijke
erfgenaam is van de Kroon (Prinses Juliana) en van
Haar gemaal ( Prins Bernhard). De Koning is meerderjarig als zijn achttiende jaar vervuld is. Over een
minderjarige Koning wordt een voogd benoemd bij
een wet, over het ontwerp, waarvan de Staten-Generaal in verenigde vergadering beraadslagen en besluiten. De voogd behartigt de particuliere belangen
van de KoninQ. Een Regent daarentegen neemt d<>
plaats in van de · staatkundige persoon. Zo bepaalt
de grondwet, dat gedurende de minderjarigheid van
de Koning het koninklijk gezag wordt waargenomen
door een Regent. die eveneens benoemd wordt bij een
wet. op dezelfde wijze tot stand te brengen als ie
wet, die de voogdij over de Koning regelt. Mede
wordt het koninklijk gezag aan een Regent opge•
ch-agen, ingeval de Koning buiten staat geraakt om de
regering wa.tr te nemen. Tenslotte wordt - gelijk
onlangs gebeurd· is - een Regent aangewezen, ingeval de Koning krachtens een wet, waarvan het
ontwerp door Hem wordt voorgedragen. tijdelijk Je
uitoefening van het koninklijk gezag heeft neergelegd.
De inhuldiging en de beëdiging van de Koning vinden plaats .,binnen de stad Amsterdam, in ene ope~:
bare en verenigde vergadering der Staten-Generaal.
Tot zover de grondwettelijke regelen. welke betrekking hebben op de persoon van de Koning.
"Van de macht des Konings" spreekt ons onder deze
titel de zesde afdeling van het tweede hoofdstuk onzer
constitutie.
Bijzondere aandacht verdient hier het eerste der artikelen, waarmede d.eze afdeling aanvangt. artikel 55.
luidende: .. De Koning is onschendbaar; de ministers
zijn verantwoordelijk." Sedttt 1848 vestigt dit artikel
de koninklijke onschendbaarheid en de ministeriële
verantwoordelijkheid.
Spreekt onze grondwet over "de Koning", niet als
persoon, maar als drager van het gezag, dan dient ·
dit begrip - en voor een juist inzicht in de draagwijdte van het koningschap is dit belangrijk - steeds
te worden opgevat als "onverantwoordelijke Koninçi
mét verantwoordelijke minister".
In deze hoedanigheid heeft de Koning in de allereerste
plaats een aandeel in de wetgeving. Hij heeft het
recht van initiatief (het recht om wetsvoorstellen bij
de Staten-Generaal in te dienen); het recht van sanctie
(het recht om een door, de Staten-Generaal aangenomen wet al of niet goed te keuren) en het recht om
een eenmaal door hem gesanctionneerde wet af te kondigen, door plaat$ing in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden.
Deelt ·de Koning de wetgevende macht met de StatenGeneraal, de uitvoerende macht berust bij Hem alleen.
Onder "uitvoeren" moet worden verstaan het nemen
van die maatregelen, werke nodig zijn om de wetten
te kunnen doen naleven.
Tot die attributen der uitvoerende macht behoort het
vaststellen van algemene maatregelen van bestuur.
Dit zijn . Koninklijke besluiten, die bestemd zijn om
algemeen en blijvend te werken en die in de regel een
nadere uitwerking inhouden van een bepaalde wet
(bijv. het Arbeidsbesluit tot nadere regeling van <Ie
Arbeidswet). Daarnaast kent men de Koninklijke
besluiten ter voorziening in een incidenteel .geval,
als hoedanig bijv. gedacht kan worden aan een
K.B. tot benoeming van een lid van de rechterlijke
macht.

Hiermedê zijn de attributen van de uitvoerende macht
des Konings geenszins uitgeput.
,
We denken hier - en bepalen ons tot een gedeelteaan het benoemingsrecht van
lijke opsonuning verschillende ambtenaren; het opperbestuur der buitenlandse betrekkingen; het sluiten van tractaten met
vreemde mogendheden; het oppergezag over zee- en
landmacht; het opperbestuur over Nederlands-Indië,
Suriname en Curaçao; het opperbestuur der algemene geldmiddelen; het verlenen van adeldom en van,
ridderorden; het verlenen van gratie, amnestie en
abolitie.
Uit het bovenstaande moge blijken, dat de Koning
staatsrechtelijk belangrijke en uitgebreide bevoegdheden zijn toegekend, mits men - wij herhalen het
hier - het begrip "Ko.ning" opvat als onverantwoordelijke Koning mèt verantwoordelijke minister, binnen
het kader van het in Nederland gevestigde parlemen~
taire stelsel.
En heeft. zo herhalen wij nu onze vraag. die Koning,
waarvan hierboven sprake is, invloed op het staats•
bedrijf?
)e ministeriële verantwoordelijkheid brengt mede, dat
ue Koning in het merendeel der gevallen zijn persoonlijke visie zal hebben achter te stellen bij die van Zijn
minister. Hierin schuilt echter, naar het ons voorkomt,
eer een versterking dan een verzwakking van het
koningschap, omdat juist, in dit staatsrechtelijke
systeem een grote waarborg schuilt voor de hand•
having en bevestiging der rechten en vrijheden der
onderdanen. Zou de persoonlijke wil des Konings in
aangelegenheden. rakende het staatsbestuur, domineren,
het gevaar van een vorstelijk absolutisme zou çieensZins denkbeeldig zijn. Doch juist tengevolge van de
in ons land gegroeide constitutionele monarchie zijn
de rechten des volks in de hoogste mate beschermd.
En dáárin - in de bescherming der onderdanen ligt de niet genoeg te waarderen betekenis van het
Koningschap . .,De Koning", zo heeft indertijd iemand
eens gezegd, ..is Hij, die geen eigen leven meer heeft,
doch Zich geheel met dat van Zijn volk vereenzel•
vigt. Daarom is Hij "majesteit", omdat Hij volkomen
dient. Hij leeft niet voor Zichzelf..... .
Is het niet onze Koningin, die ons door elk woord.
dat Zij spreekt; overtuigt, dat ook Zij in het dienen
de taak der koningen vindt?" De taak van een vorst
is niet gelegen in het heersen, maar in het dienen.
En in ons door de historie gegroeide staatsbestel komt
met name die dienende functie van het koningschap
ten volle tot ha::ir recht. In onze democratie - wij
bedienen ons hier weer van een beeld van Scholten
- heeft de Koning zijn eigen, Hem door God opgelegde taak. Scholten bedoelt hier met democr'.'-tie
niet meerderheidsmacht. noch minder massa-regenng,
maar die vorm van staatsleven, waar de vrijheid
van de persoonlijkheid wordt geëerbiedigd en waar
het volk de mogelijkheid heeft op de çiang van het
staatsleven een rechtmatiçie invloed uit te oefenen. De
grote betekenis van het koningschap in ons door
partijstrijd veelszins verscheurde land, is juist. dat
onze Vorstin zich daar streng boven gesteld heeft.
En het is deze houdinçi, waardoor Zij de liefde
Harer onderdanen heeft gewonnen. Men denke nogmaals aan de bezetting. toen ook die groepen in ons
volksleven. wier beginselen in het verleden minder
monarchaa>- waren afgestemd, zich in liefde en trouw
hebben oeschaard rondom de troon van onze Konin•
gin, in Wie ons ganse volk zag het symbool bij uitnemendheid van onze vrijheid, die luist in de bezettingstijd, toen de beschermende invloed va-n ons
koningschap ontbrak, zo met de voeten werd çietr.eden,
In dit alles ligt de grondbetekenis van het grondwettelijk koningschap in ons vaderland.
Eo eerst wanneer wij dit beseffen; eerst wanneer wij
inzicht krijgen In de hoge waarde van een koningschap "bij de gratie Gods"; eerst dan zullen wij. in
.,.:weerwil van de vele ontbindende en destructieve
elementen, die ons staatkundig leven in beroering
brengen, een stil en gerust leven kunnen leiden, in
alle godzaligheid en eerbaarheid.

ij zitten hfor nu van 26 Augustus j.l. af voor
op de onderneming. Direct na de actie op
W goed
23 Juli hebben wij een bezoek gebracht aa111
Kadipaten. Op de weg naar hier werden wij inderdaad
met blijdschap begroet. doch her bleek later toch wel
min of r11eer uit bangheid te zijn, dat een duim ter
verwel~oming omhoog gestoken werd. Bij onze aen•
komst op de fabriek, was al het volk vertrokken. Ze
hadden de hele boel in de steek gelaten. Dit had m.i.
twee oor;:aken, n.l. vrees voor ons leger en vliegtui·
gen, die verkenningen deden boven dit gebiea, maar
ook vermoedelijk, een vooropgezet plan i>an de znn.
arbeidersorganisatie met coTT1munistische inslag, die de
order :uilen hebben gegeven bij actie het werk onmiddellijk te staken. Ze hadden grote geldsommen
bijeengeóracht om het volk bij stakinn van het werk
toch te kunnen blijven uitbetalen.
Deze taaiste oor=aak is vermoedelijk wel de door•
slaggevende, temeer daar het hoofdkantoor van deze
organisatie op deze fabriek gevestigd was. Als embleem werd op hun gebouw en brieven ook de sikkel en hamer gebezigd en zij stonden in nauw con•
tact met het R.epubl,11:einse leger.
Nu waren de leiders alhier personen, waarmee ik
zelf jaren lann gewerkt heb en zij blijven voor mij
nog mensen, van wie men niet bepaald gevaar te
duchten heeft. Heel weinig ontwikkeling en meer een
stomwen volgen van wat de .hoofdleiders hun bevalen.
,
Diezelfde mensen van hiec /o.a. de /nd. admini•
strateur) zeiden ons al direct bij aankomst. dat het
hun het beste leek weer samen te werken.'
Ik heb menig gesprek met de administrateur nehad;
inzicht in de politiek had hij helemaal niet. maar hij
was de man. die volkomen berekend was voor zijn
werk als Hoofdlaborant. Ik zou zelfs willen zeggen,
dat hij ook wel als chemicus zou voldoen.
Hij is een typisch verte(lenwoordiger van het een•
voudige volk hier. Ik heb als fabricagechef steeds
met hem gew~kt. Deze man nu heeft het toch non
, voor elkaar gebracht de fabriek in bedrijf te stel•
Ten en daar neem ik inderdaad mijn petie voor af.
Ge:l.ien de gerinne middelen. die er waren. was het
voor hem dubbel moeilijk. Oppervlakki!l zou ie dus
zeggen: ,.Ze kunnen het toch ook wel". maar dat
is nu iuist verkeerd.
Wij hebben aan allerlei dingen kunnen merken, dat
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een ieder maar precies deed, iuear hij zin in had. Al·
les is volkomen zonder leiding gegaan. Bovendien
werd er door iedereen gestolen, zoveel als maar mogelijk was. De zaak zou OQk inderdaad op de fles
zijn genaan, indien deze niet in vertrouwde handen
was gebleven.
Misschien denkt men nog, dat ze economisch inzicht
hadden en dat alles door hun centrale organisaties
goed geregeld was, maar hiervan was niets te bespeuren.
Ook zou men nog kunnen denken. dat ze een of ander "antikapitaaf' zouden vormen. Neen, niets van
dit alles. Om een voorbeeld te noemen: Op een moment kregen zij geen geld om te werken. Toen hebben ze maar suiker verkocht tegen winsten van 300
-400%.
Hiermede wil ik maar zeggen, dat al hebben ze bekwame mensen, zij de zaak toch niet in handen kunnen nemen. Hun begrip van eerlijkheid wijkt af van
het onze. Verder hebben ze een hekel aan verantwoordelijkheid. Dat geldt zelfs voor de hoogste
functies. Een bepaalde order wordt gegeven, zonder verder na te gaan of deze goed wordt uitgevoerd,
met het gevolg. dat de schuld feitelijk komt te liggen bij de laagste man, die dan de verantwoording
moet dragen. maar deze lapt het op zijn beurt helemaal aan z'n laars.
Een echt typisch Indische indolentie, die er maar niet
een. twee, drie uit te krijgen is.
En r1at is heus niet alleen in ons bedrijf. maar komt
ovet·at voor, ook in hun leger. Vandaar dat niet het
minste gezag onder hen aangetroffen wordt. Daarom
hebben ze ook nog zo zeer de W estcrse leiding nodig. Dat betekent natuurlijk niet, dat wij ons za .,11perieur gevoelen; verre van dat, en die houding is
.
nu ook ~el verdwenen.
Wel hebben wij steeds de fout nemaakt hen niet In
de ware zin des woords op te leiden en daarom mogen wij nu niet zeggen: ze leren het nooit. Persoon•
lijk voel ik dit ook als een grote fout en die moeten
wij allen goed trachten te maken. Dat moet m.i. een
van de voornaamste beweegredenen zijn voor allen,
die naar dit land naan. Als Christen vooral moet het
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HET ANTWOORD IS: JA

Bij de derde verjaardag
van het
Regiment Stoottroepen

D

E anjer, die in een jeneverglas, half gevuld
met water, voor dit notitieblad staat. is geplukt
op een bergweide tussen de Merbaboe en de
Telemojo. Die rode anjer plooit zich open, grillig
van gedachte, vurig van zin.
Semarang, di!t zoveel maanden lang om ons heeft
gesmoord, verschrompelt in de geur van één anjer.
Zo dikwijls droegen we de leliekrans van papier ·
achter een dode naar het ereveld.
Zo dikwijls sie?den we de feesttafel me papieren rozen.
Hier, in dit jeneverglas, leeft één anjer, zo vurig als
de gedachte aan onze zes-en-dertig doelen en als
de wil, die alle levenden bindt. Die éne anjer is het
zegel op onze daad.
Ja, dit klinkt gewijd of dwaas. En toch ..... .
Werd ieder van ons niet afgesloten in zichzelf, toen
hij - hoe lang geleden? - moest onderduiken. vluchten, zwijgen?
.
Met een vreemde besprak je soms een aanslag of een
overval: zo laat, op die hoek, zes patronen.
Wat waren we verrast, toen we eindelijk openlijk, de
anderen ontmoetten. en we met duizenden in één 11emeenscbap werden samengevoegd om met een laatste
slag de horde weg te vegen. die ons allen had verdrukt. Technisch werd deze daad een onvoltooide
mecano-proef, maar onze dran11 stortte zich uit als
het offensief van Bretagne tot de Maas.
Zo ging een jaar voorbij.
De aarzeling, die sommigen bevinQ - waarom zouden we ons land, dat onze gevangenis was geweest,
en waarin een ieder nu weer vrij zijn weg kon 11aan,
/ verlaten? - werd overwonnen, omdat het geweten
ons dreef: wat we met inzet van eigen veiligheid bevochten haden op eigen grond, moesten we ook
buiten deze grens bevechten, ook overzee. We gingen
scheep.
Aan boord ontsprong. met de radio-berichten, de eerste twijfel.
Mogen we ...... ? Het antwoord lag 11ereed: we waren
de erkende landmacht van ons eigen volk en voerden
de opdracht uit van de Regering, die door dit volk in
vrijheid was gekozen. Maar '\\1]. die 11eleerd hadden
te besluiten, een ieder voor en ln zichzelf, mochten
wij ...... ?
Zelfs het contact, dat wij gedurende zeventien maanden elke dag weer moesten leggen met de troep
tegenover ons in het voorterrein, leerde ons het antwoord niet. Pers en radio. jawel, we hadden te goed
ervaren hoe willekeurisi deze middelen konden worden benut. Wel zat ergens in ons allen het besef verborgen, dat wij wisten, wat wij deden, zoals een ieder
dit vroeger, wist, in bet verzet. alléén. Maar een
leder zocht nu naar het tastbare bewijs van ons recht.

*

Citaat
uit een Indische brief

een ereschuld betekenen. Hoe veel hier ook door
Nederlanders verricht is op allerlei gebied ren
bate van het volk, toch mag de oude toe~
.stand niet weer keren. Wij zien nu zo heel duidc•
lijk wat een grote tekortkomingen er zijn t.o.v. op·
leiding van het Indische volk voor allerlei beroep.
Noem b.v. het inlijven v~n hen in ons leger. Was dat
vroegtijdig . gebeurd, dan was m.i. de strijd tegen de
Jappen nog wel wat anders verlopen. Maar ik moet
er al weer bij zeggen: hoe had ons kleine land dat
ooit kunnen opbrengen?
Zo vind ik vele Indische verlangens, gezien uit een
Christelijk standpunt, volkomen rechtvaardig. Daar•
om is het nu voor ons allen de tijd om dat tekort zo
spoedig mogelijk aan te zuiveren. Dat is van Godswege onze roeping hier.
Eerlijk en oprecht in vertrouwen daaraan te bouwen, en ·dan zonder daarbij op de voorgrond te :;tellen de vraag of er wel materiële winst aan verbonden is. De winsten zijn er geweest en nu moet door
de grote concerns het offer nebracht word,m.
Deze samenwerking moet echter niet aarigevangen
worden met de huidige republiek. Van haar is wel
gebleken, dat z6iet wil. Daarom met andere goed·
wil/enden in zee, die ons vertrouwen en die wij ver-.
trouwen. Ik hoop zo van harte, dat dit vertrouwen
komt. maar ben vaak zo bang, dat er door de grootindustrie toch weer een lijn gevolgd wordt, die weer
u•antrouwen zal opwekken.
Een schone taak is er hier voor ons weggelegd en
ware het maar dat allen er van doordrongen zijn,
dat het er één is van Christuswege.
Het stopzetten van de actie heeft inderdaad roet in
het eten gegooid. Toer( wij hier kwamen was de
houding van het volk daardoor een afu•achtende.
Mede door de valse propaganda van Djocja, denkt
het volk. dat de Republiek de zaak weer in handen
krijgt. Ik ben er van overtuigd, dat in deze streek
900/0 met ons r:vil samenwerken. omdat ingezien wordt,
dat het met de republiek niet gaat.
Maar ze zijn nog genoen nationalist om in hun hart
te blijt•en hopen, dat er nog 1000/o Merdeka komt;
want ze zijn nog , te dom om in te zien. dat dit een
grote chaos moet worden.
Er wordt op de fabriek en een paar riettuinen vlak in
de buurt gewerkt met mensen uit de fabrieksdessa. Deze
lopen geen gevaar, dank zij de militaire bezettinn
hier op de fabriek. In ons verder areaal is het non
volkomen onveilig, niet alleen voor ons, maar ook
voor het volk. Het zijn slechts enkele personen in de
dessa's, die terreur uitoefenen. Maar dan ook een
terreur van brandstichten en afslachten. En dat treft
speciaal die personen, die voor. ons werken of op
cnigf?r/ei wijze met ons in contact staan. De benden
staan helemaal niet in verbincling met de T.R.I., masr
opereren op zichzelf. Dessa-bestuur is nog nergens
aanwezig, dus jullie kunne(! wel nagaan, hoe de zaken verlopen.
Enige tijd geleden b.v. kwamen 2 dessa-hoofder. ziçh
bij ons melden voor samenwerking. Ik kende ze heel
goed en was zeer in mijn schik om de eerste opbouw
te kunnen beginnen. Later bleek. dat d,;;ze 2 heren
nog volkomen in de greep van de republiek zaten.
Ze hadden ontvoeringen van hun eigen mensen op
hun neweten en werden op hun beurt door onze mivele uoorbeelden.
litairen we(lgewerkt. En zo ziin
lul/ie begrijpen wel, dat i:n het optreden van onze
militairen ên de terreur van de extremisten het volk
volkomen de kluts kwijt doet zijn. met het flevolq.
dat van enine vooruitna,1g neen sprake is.
Het volk blijft er,q lauw onder dit alles en dat is nu
juist hun verkeerde mentaliteit. Je zou verwachten.
dat. als weer een der hunnen afgeslacht wordt. zij
er alles aan zouden doen. hetzij door ons te waarschuwen, of zelf er op in te gaan. om een dergeliike
terreur de kop in te drukken. Intenendeel. Ze blijven indolent. Wii hebben een grootse taak om hen
hiervan al te helpen. Je wordt er dikwijls bewonen
van. als ;e weer hoort. dat het volk door einen
schuld de dupe is Pan de huidige omstandiqheden. •
}let moet voor ons allen wel een zaak van qebed zijn
oF God bijstand schenken wil, want naat dit zo door.
dan valt dit mooie land en volk ten prooi aan ellende en chaos.
Een troost. dat God toch nooit de onderpanq van
Zijn schepping, dit land dus ook. zal bedoelen en
daarom moaen wii nelovig aam>aarden. dat Hij niet
het werk Ziiner handen zal lnten varen. Dat (leeft
bii al deze moeiliikheden. blijdschap tot c>oortnaan.
Wat de oplossing zal zijn, is voor ons allen non een
groot raadse:l. Ik voor mij zie ook maar als eni9e
weg, Djoc;a uitschakelen en met andere goedwil•
·
D.
lenden in zee gaan.
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We vochten zeventien maanden op ieder kampongpad, maar het niemandsland zweeg.
Nu, na de stoot, de verstrooiïng van de vijand, en
onze zwerftocht door dit land, hebben we eindelijk
het volk van Java bereikt. De puinhopen? De verwilderde bossen? De gebroken bruggen? N,;e, verwoesting geeft evenmin het antwoord als een vuurgevecht.
Langs de versperde wegen komt dit volk ons tegemoet. Vrijwillig - wij kennen de zin van dit woord
- ruimen zij de bomen van de weg, gooien de tankvallen dicht. Zij wijzen ons de brandstichters en de
mijnenlegers en elke man, die de rust kan verstoren
in hun dorp. Zij ontvangen ons als gasten in hun
bijeenkomst, wannee. een loerah wordt gekozen vf
een èie!.Sa-hoofd.
De kampong Tjandiredjo ligt aan de grens van
Salatiga. Toen wij ons in Salatiga legerden, liepen
kleine patrouilles door het randgebied, nu hier, dan
daar, ook in Tjancliredjo. In een van die eerste nachten werd de loerah van deze kampong door vijf .gewapende mannen ontvoerd.
Drie weken later trokken we over de bergpas naar
Kopeng. N::i afloop van de actie werden de gevangenen geregisteerd. Daar stond de loerah van Tjandiredjo. De ontvoerders hadden hem hier verloren,
in de verwarring tussen hun vlucht en onze komst.
Hij ging met óns terug naar Tjandiredjo. Zijn volk
zag hoe hij op de passar kwam. Men wees. men
wenkte. men lachte. Toen zei de loerah van Tjandiredjo. de Javaan tot zijn dorp: - De repoeblik
was een straf van Allah. De belanda bestuurt ons
beter dan de Javaan. Allah heeft ons door de belanda
verlost.
De anjer, die een vrouw van Kopen!! plukte op het
veld en op deze tafel bracht, is het "Ja" waarop wij
twee jaar hebben gewacht.
Wij, de zes-en-dertig doden, die vielen, en de levenden, die verder gaan.
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D.AMPL.AN

p I November is een aanvang gemaakt met
ie verkoop per vierkante centimeter van het
Oamterrein. De actie tot verkoop zal zeer
;;roots opgezet worden, en· het bedrag, dat men
daardoor in korte tijd uit het Nederlandse volk hoopt
te pompen, raamt men op 6 millioen.
De actie, die van 1 November 1947-1 Februari
1948- loopt, heeft door haar originaliteit en beoogde
wijze van werken alle kans van slagen.
De Stichting 1940-'45 is bij de baten van deze vierkante centimeter actie nauw betrokken en daarom is
het goed zo duidelijk mogelijk uiteen te zetten, hoe
de verhoudingen li11.9en.
Eerst iets over de historie.
Er is indertijd door de regering een Nationale Monumentencommissie opgericht, die tot taak had te beslissen over de vraag, waar in Nederland nationale
monumenten zouden komen en indien nodig te voorzien in de middelen voor de oprichting van deze
monumenten. (Bedoeld zijn de ongeveer 10 nationale
monumenten.)
In de eerste plaats is toen het zeer geslaagde idee gelanceerd om te voorzien i.o de middelen door de verkoop van het terrein, waar het national~ monument
bij uitnemendheid zou worden opgericht. Zo zou het
Nederlandse volk zeer nauw betrokken worden bij
het op te richten monument, omdat het de grond,
waarop het monument zal worden opgericht, zou betalen en daardoor in eigendom verkrijgen.
De consequentie van dit plan was echter. dat bij een
geslaagde actie de baten veel groter zouden zijn dan
nodig was voor de op te richten monumenten.
Het werkcomité van de commissie, dat de Stichting
1940-'45 een warm hart toedraagt. heeft daarom
voorgesteld het resterende bedrag ter beschikking te
stellen van de Sticlrtinn 1940-'45 en van een aantal organisaties, die andere oorlogsslachtoffers . verzorgen, zoals de militaire en de zeeliedenverzorgmgsorganisaties.
•
Daarnaast is niet lang geleden eveneens door de re•
gering de Oorlogsgravensfichfing opgericht. Deze
Stichting had tot taak zorg te dragen voor de herbegrafenis van verzetsmensen, die hier of in _Duitsland
omgekomen zijn, (voorzover dat althans nodig en mogelijk is). en vervolgens de blijvende verzorgin11 van
die graven.
. .
.
Deze Stichting stelde zich voor 5 m1lhoen 10 te zamelen, terwijl de Regering beloofde harerzijds de helft
van het ingezamelde bedrag te suppleren.
.
Ons volk zou dus ongeveer in dezelfde periode v,a
collectes een offer moeten brengen voor de Stichtinll
19i0-·45, het Prlnses Margrietfonds, het Karel
Doormanfonds. een vrij grote serie militaire verzorgingsorganisaties, de nationale monumenten en de
oorlogsgraven. En dat betreft dan alleen nog maar
de collectes. die in verband staan met de bezettingsIl
tijd.
·
Het is duidelijk. dat het succes van al deze co _ectes
gering zou zijn en dat de burger aan de doeleinden
van deze co\Iectes geen touw meer zou kunnen vastknopen.
·
Het lag dan ook voor de hand al deze 'collectes te
combineren. en daarbij was het vanzelfsprekend, dat
het Damplan als basis gekozen werd.
Nu zijn er. v.'êlnneer verschillende plannen met elka.~r
in overeenstemming gebracht moeten worden. alt11d
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ZO ZIJN ER .....
Oe.:~t dagen be:ochten we et:n oud•llltgale werker. dit
in de be:etung$jttrc:n :eet verdi~nJttliJk werk verrichtte
voor étn ooz.er vervals1ngsce:ntn,les. Z1Jn buis In Ot.a
H.lag werd la. die tiJcf 9tbombacdecrd en al :ijn. bezit·
tlnyc4 gangen verloren. De door h~m gtJede.n Jchade
..,..,d, allts op buis van de waarde 10 1939, opgegeven
aan de Schade-tnq\ltte.-commiuit. En nu wachten hij en
iijn vrouw op hu tijdstip, dat :e eindthJk etns een uit•
k~t1og daarvoor zulltn ontvangtn. ln afwachting daarvan wo"nen ze in een buis. dilt gutoffecrd 1$ met enkele
legerdekens, drie stoelm. een v,Jdbtd, een bij:ettafeltjt
en eert burt.autjt.
Wat ons bet me.e.st trof. was de wij:e, waarop de.ie.
men.n o. dlt alles droegtn, Ze waren, bij al hun armoede:.
gelukkig met het weiolge. wat tt weu bt:atl'D, En hoe•
nee .,:•e :ulks ook bewondttden. we werden toch verbitterd toen we hoorden, boe hij bij inloco,atlc bij de
Sc_hade-tnquftt.-commisslt ttn antwoord ontving: Belt U
Oin,cL,9 maar e<ns op. En Dlnsdas,,: Belt U Vrijdag nog
c<n, op. En Vcijdaps, Bolt U Maandag nog eens op. Om
dan op Maandag te hottn, dat men zijn gegevens niet
had kunnen vinden.
Dt.:e me11se.n zijn wel teleurgtsteld. maar niet ve.rbittud.
Hoevden :ouden. ond« dtullde omst~ndi9hedtn, zulks
durven :.c-gg,o?
MiHchicn kent gt ook :ulke gevallen ln Uw omgeving.
Ttac:h1 htn tr ht1pen. om erger te "'oorkomt-n.
Wij ,ullen trachten het ambtelijk apparaat te activeren.
om.dat deze mtnsrn gth•,lpe-n worden. In an_dere geval•
lrn k.unt gij mîs.schltn itts bueiktn. Maar laat te niet
aan bun lot ove-r. dtt oudt vtrttt11vrltndcn.
Be was tent e.en onrechtvaardige rechter. die uittindtliJk
recht deed. omd~t men hem het hoofd b,ak door telkeru,
tc-cug tt kome-n. Zo tulle-n ook wiJ vo!.)r onit vrienden
de ambtenarij .mi!-SC'bitn tot activiteit kunnen brengen •
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wrijvingen en moeilijkheden; die zijn er thans ook geweest.
De eerste moeilijkheden betroffen de verdeling tussen
de verschillende verzorgingsorganisaties. De tweede
was een wrijvingspunt tussen de Stichting 19i0-'i5
en de Nationale Monumentencommissie inzake het
bedrag, uit te geven voor de monumenten. De Stichting meende, dat, de zorgelijke tijd in aanmerking
genomen, te veel tijd zou worden besteed aan de
monumenten.
De eerste moeilijkheid is reeds spoedig opgelost en
over de tweede is onlangs in principe een afdoende
overeenstemming bereikt tussen de Stichting en de
Monumentencommissie.
Ernstiger zijn de moeilijkheden roet de Oorloçis·
gravenstichting. Deze Stichting heeft namelijk geen
idee van de verplichtingen, waarvoor zij zal komen
te staan en daarom heeft zij zo hoog mogelijk gemikt. Het bedrag van 7½ millioen, dat zlj nodiçi
meent te hebben, is gebaseerd op een aantal van
25.000 graven en op een verzorging daarvan tot in
lengte van dagen. Het is niet moeilijk na te gaan,
dat men met 1 /io van het aantal te bezorgen graven
dichter bij de waarheid zal zijn. En in verband met
de financiële nood van ons volk is het ook niet te
verantwoorden, dat men reeds thans het bedrag· poogt
bijeen te brtngen om de graven altijddurend te verzorger!, af\ftzien van de vraag of deze onbeperktheid
op zichzelf wel juist is.
Dit doet natuurlijk niets af aan onze warme sympathie voor de gedachte om de oorlogsgraven, die wel
verzorging behoeven. in een georganiseerd plan te
betrekken.
Er is intu;,sen een zekere hardnekkigheid terzake van
deze begroting in de Oorlogsgravenstichting çievaren, en die hardnekkigheid zou in een gecombineerde collecte, met name door de Stichting 1940'45 betaald moeten worden.
Daarvoor heeft het hoofdbestuur natuurlijk gepast, en
het heeft tenslotte dan ook slechts in een gecombineerde collecte via het Damplan berust, toen de verze•
kering werd gegeven, dat een onafhankelijke commis•
sie de verdeling van de ,baten zal bepalen aan de
hand van de verplichtingen van de verschillende organen.
.
Deze commissie zal bestaan uit· de voorzitter van
de Rekenkamer, de Vice-President van de Raad van
State en de President van de Nederlandse Bank.

•

Tot zover de historie. Oe verkoopactie is dus 11estart en het is van het grootste gewicht, ook voor
de Stichting 1940-'15, dat zij in de komende maan•
cjen slagen zal.1)
f-foewel een geslaagde actie zeer belangrijke baten
voor de Stichting 1940-'45 zal opleveren. mag niet
verheeld worden. dat met name de Stichting anderzijds een offer zál moeten brengen. Alle betrokken
organisaties hebben beloofd in de komende maanden
hun individuele acties stop te zetten. Tot iets dergelijks moest de Stichting 1940-'45 zich redelijkerwijze ook wel verplichten. Dat was voor haar i~tussen veel moeilijker dan voor de andere orgamsaties, omdat zij op het punt V1ln het inzamelen van
geld een continue-bedrijf is, terwijl er bovendien voor
b.v. de acties onder grote bedrijven en voor speciale
collecten, plannen op stapel stonden of ~.el. reeds
in uitvoering waren.
Overeen(lekomen is in ieder çiev,al, dat de Stichting
1910-'45 de contribuanten-actie en de kalend~rverkoop gewoon zou voortzetten. Er wordt echt"r
een ernstig beroep .gtdaan op de besturen en de mede·
werkers om alle andere plannen of reeds in uitvoe•
ring zijnde acties deze drie maanden stop te zetten.
Dat is. het kan niet ontkend worden. een groot
offer. Niet in de eerste plaats in financieel opzicht,
want het Damplan zal ons anderzijds bl'lan11rijke ba•
ten opleveren. Het is· vooral een offer ten aanzien
van al het werk, dat besteed is aan de voorbereiding
van inzamelingsplannen en dat zullen zij, die er voor
gewerkt hebben en die er het dichtst bij betrokken
zlln, sterker voelen, dan wie ook.
Toch zal het die kant uit moeten en we doen een
beroep OP besturen en medewerkers om in het licht
van het bovenstaande te overweqen. dat het onder•
breken van sticl1'1ngsacties en -plannen noodzakeliik
is. Zelfs als daardoor nlaatselijk of in een bepaalde
streek een verlies oeleden zal worden.
Het heeft natuurliik qeen enk<>le zin om vooraf te
zegqen. dat de Stichting er door het Damplan uiteindelijk financieel beter af zal komen en iets derqel!iks zal zrlfs achteraf niet te beoalen ziin. Ik kan
slechts een persoonlijke verw:=ichtlnq uitspreken en zij
Is ·deze. dat de Stichtinçi 1940-'45 dnor de,;e gecombineerde actie er niet minder op zal worden in fi.
n::.ncieel opzicht.
Maar zelfs al zou dit in qeringe mate hPt qev'll ziln,
dan oog moet men overweqen, dat de andere doeleinden. waarvoor in hoofdzaak qecollrcteerd wordt. de
monumenten en de oorloqsoraven. evenzeer een ver·
nlichtinc, voor de ex-illeoalitPit betekenen.
Zii heeft de plid,t zich oolr ~::iarvoor In te soannen.
opdat ons nageslacht niet alleen aan het monument.

dat WtJ m de Stichting 1940-'45 op1iericht hebben.
maar ook aan stenen monumenten en aan een goede
verzorging van o,9rlogsgraven kan zien, dat wil onze
verantwoordelijkheid begrepen hebben en deden, wat
binnen ons vermogen lag.
Doe daarom al het mogelijke Uw stichtingsplann,-11
tijdelijk te onderbreken. voorzover die in de weçi
staan aan de verkoopactie. En wanneer er een beroep op U gedaan wordt om op enigerlei wijze voor
het welslagen van het Damplan Uw medewerking te
verlenen, weiger die medewerking dan niet. maar ged
U van harte. opdat het plan zal slagen en daardoor
ook de financiële zorgen van onze- Stichtinçi 1940'45 zal verlichten.
·
H. v. R.

Van de Redactie.
Wij ontlenen aan een rondschrijven van de N.M.C.
nog de volgende gegevens over de actie:
De Nationale Monumenten Commissie begint haar
actie op Maandag, 10 November a.s. Van die dag
af zullen allerwegen de plaatselijke comité's de certificaten verkopen welke getuigenis zullen afleggen
van de daad, die iedere Nederlandse vrouw en man
voor dit prachtige doel moet verrichten. Voor elke
vierkante centimeter, die men zich aanschaft, wordt
een bewijs verstrekt. Certificaten worden uitgegeven
in verschillende waarden tot / 1000.-. Die van hogere bedragen worden op naam gesteld. Bedrijven,
groepen, clubs enz. kunnen eventueel collectief een
aantal vierkante centimeters kopen. Hiervoor ont•
vangt men dan eveneens een op oaam gesteld certi•
ficaat.
•
Wat de giften vau bedrijven enz. betreft. heeft Mi•
nister Lieftinck bepaald, dat die giften voor de heffing van de vennootschapsbelasting steeds als be·
drijfskosten zullen worden aangemerkt.
Leger en vloot zullen alle medewerking verlenen om
de actie tot een succes te maken. Luitenant Admiraal
lielfrich. de bevelhebber der· Zeestrijdkrachten. heeft
in een dagorder aan alle schepen en inrichtingen in
Nederland en daarbuiten het marinepersoneel opgewekt steun te verlenen aan de actie. Hij schrijft o.a.:
"De strijd tegen de overweldigers in alle delen van
de wereld en in het vaderland zelve, moge reeds enige jaren achter de rug zijn. de herinnering aan die-genen, die daarbij het leven lieten en evenzo aan al
diegenen, die daarna en nu 0011 bun leven hebben gelaten om de restanten van deze gruwelijke oorlog uit
te wissen, laat ons niet los. De plicht hun offer in·
dachtig te blijven en te eren is er een van het gehele
Nederlandse volk". Alle commanderende officieren
en hoofdeu van dienst worden verzocht aaq deze ac•
tie hun volledige medewerking te willen verlenen.
Er wordt in overweging 1iegeven aan boord. van ieder
schip een kleine commissie te vormen. bestaande uit
één officier, onder-officier en schepeling. die zich
daartoe vrijwillig beschikbaar stellen. Deze groep
moet op baar eenheid de nodige voorlichting geven
over het doel van de adie en een vrijwillige inzameling houden, uitgespreid over de tijdsduur van de
actie:
Wat het leger betreft, is aan de Garnizoenscomman•
danten verzocht alle steun te verlenen door onder·
deels- of kazernegewijs commissies te doen vormen,
bestaande uit et>n officier, een onderofficier en een
soldaat, welke commissies zich met de inzameling zullen belasten. Voor elk onderdeel of kazerne-complex
zal daarna een certificaat worden 1iekocht ter grootte
van het bedrag. dat door het betreffende onderdeel is
bijeengebracht.
De dichter M. Mok heeft voor de Nationale Monumenten Commissie het volgende gedicht geschreven:

STEEN EN BROOD
Waar woorden zwijgen, zullen stenen spreken
van wat in barre dagen is volbracht.
De zelfverloochende scheppingskracht
der strijders vindt een onaanrandbaar teken,
dat in de ogen van het nageslacht
eenmaal herinnering doet openbreken:
,, Wij leven nog, doordat zij zijn bezwe,~en,
verbeten staande voor een overmacht •
Een steen voor hen, en brood voor al degenen,
die eenzaam achter bleven in de tijd.
Wij willen hun de zel&uheid verlenen.
dat in dit land ge"?,,..J,:ind van honger schreit,
wel!.-s vader is gevallen in de strijd,
waaruit de nieuwe vrijheid is verschenen.
Bij de Wereldomroep kwam 'een bestelling binnen
voor twaalf "aandelen" van het derde eskadron pantserwagens huzaren vap Boreel Staf peloton te Ta•
lang Ojuma.._ op Zuid-Sumatra. Er bel>taat ook bll
de Nederlanders in het buitenland grote belangstelling.
.
.
De verkoop van de vierkante centimeters zal geleid
worden van het Centraal Bureau uit, dat gevestigd
Is aan de Vossiusstraat 27 te Amsterdam. Het gironummer is 163000. Inschrijvingen kan men ook doen
vla vele banken en postkantoren. De plaatselijke co·
mîté's, waarvan de burgemeesters voorzitters zijn, behandelen de actie locaal.
1) Het b te betreuren. dat htt Weckc.omhf dt actie me-ende temoeten optntn met de organisatie van een sterrit oaat Am.tt«...
dt1m en wel op ten Zondag. Door de keuze van deze d.Jg ui
het comité v~tcn van ztcb vcrvrcemdt'n. vcci::en WiJ,

•
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ONZE MEDEWERKERS
Vier zijn er die ontkomen.

Ben medewerker schrijft ohs:

E

r is een probleem in onze Stichting 1940-1945, en wel een
groot probleem. Wij gaan er 1'·1. van uit, dat iedere bonafide oud-illegale werker gebonden is aan een belofte ten
opzichte van zijn gevallen illegale vriend. Dit betekent, dat,
wanneer het goed is, hij medewerker is van onze Stichting
1940-1945.
Onze Stichting wil zijn een werkgemeenschap van oud-illegale
mensen, die zich ten doel gesteld hebben de belangen te behartigen van hen, die door daad en houding hebben bijgedragen
aan het binnenlands verzet en bijstand behoeven.
Om dit doel te verwezenlijken, zijn in alle plaatsen van ons land
de illegale werkers bij elkaar gekomen en hebben hun plaatselijke afdeling van• de Stichting 1940-1945 opgericht, daarvoor
een bestuur gekozen en men is aan het werk gegaan.
De nagelaten betrekkingen van de gevallen verzetslieden zijn
.opgespoord, het uitkeringsbedrag is door het plaatselijk bestuur
vastgesteld, de verzorgers der gezinnen zijn aangewezen, en
de uitkering wordt maandelijks aan het betreffende gezin gebracht. Tot zover is orize Stichting in die plaats klaar.
De grote moeilijkheid is echter, dat dit werk meestal afgedaan
wordt door het plaatselijk bestuur plus enkele medewerkers,
terwijl vele anderen, die zich ook als medewerker gemeld hebben, maar eens per jaar opgeroepen worden om mee te werken aan een te houden collecte.
Het is erg moeilijk, om voor deze medewerkers meer werk te
vinden. Het gevolg daarvan is, dat zij zeer zelden, hoogstens
enige malen per jaar bij de inzamelings-actie, met hun _bestuur
bij elkaar komen, waardoor zij het gevoel krijgen, dat zij
eigenlijk alleen maar geschikt zijn om te collecteren en verder
niet.
In vele gevallen zijn zij zelfs totaal onbekend geraakt met de
ontwikkeling van onze Stichting 1940-1945, met het gevolg, dat
• de liefde wat gaat verkoelen of, dat men denkt; ,,Ze kunnen het
ook wel zonder mij", wat weer tot resultaat heeft, dat, wanneer
het bestuur hen nodig -heeft voor een inzamelings-actie, . zij hieraan niet mee willen werken. De vraag: ,,Hoe krijgen wij onze
medewerkers ingeschakeld ? " is zeker niet eenvoudig te beantwoorden.
·
Het werk, dat onze besturen in hun plaats- moeten verrichten,
leent er zich veelal ook niet voor, om dit met alle medewerkers te bespreken. Het lijkt ons b.v. niet goed, dat de vraag:
,.Hoe hoog zal de uitkering voor dat en dat gezin moeten zijn?"
aan een medewerkers-vergadering wordt voorgelegd. Er zijn
veel vertrouwelijke zaken, die in het bestuur moeten blijven.
En toch, wanneer in onze Stichting 1940-1945 niet ee:n oplossing voor dit probleem gevonden wordt, lopen wij de kans, dat
wij vele oud-illegale werkers van ons vervreemden en dat het
werk in de plaatselijke afdeling in de toekomst gedaan zal
moeten worden door één of enkele bestuursleden.
Wij geloven, dat de oplossing van dit probleem voor een groot
gedeelte al gevo~den kan worden door een goede voorlichting
over het Stichtingswerk aan iedere medewerker.
Men zou door een eigen medewerkersblad hen op de hoogte
kunnen brengen van belangrijke bestuurs-besluiten, zowel van
die van het Hoofdbestuur als van de Districtsbesturen.
Daarnaast zou men een rubriek kunnen openen, die bestemd
was voor plaatselijk nieuws. Iedere plaatselijke secretaris zou
hierin mededeling kunnen doen van acties, die in zijn plaats gevoerd zullen worden en van de resultaten, die bereikt zijn.
Men zou er een vragen-rubriek in kunnen opnemen, waarin
medewerkers zowel als plaatselijke besturen hun vragen en
moeilijkheden behandeld zouden zien.
En zo zullen er allerlei andere zaken kunnen worden béhandeld,
die de interesse hebben van de medewerkers, waardoor dit blad,
mits onder goede lèiding, de mogelijkheid schept, dat de band
tussen de medewerkers en ook wellicht ·de plaatselijke besturen
van de Stichting 1940-1945 versterkt wordt. Wanneer men zich
hier eens ernstig over beraadt, lijkt ons dit plan uitvoerbaar.

Lenig als een kat wipt Jan over de kant. Hangend aan z'n vingers tast hij met z'n tenen tot hij de plank heeft. Hij drukt zijn
lichaam stijf tegen de wand en wacht tot de chauffeur vaart
mindert:
De agent voorin heeft niets in de gaten. Hij kijkt door de voorruit en ·praat met de chauffeur. 't Spiegeltje zit links en kan
niets verraden.
Ze naderen een spoorwegovergang. De bomen zijn neergelaten.
Er staan veel wachtende mensen. Jan maakt alvast één voet
vrij en is gereed voor hèt moment.
Daar is het~ De rem werkt. · Hij springt - veert op en is binnen
een paar seconden tussen het volk verdwenen.
Voor de wagen, na het passeren van de overweg, weer op gang
is gekomen, hangt Gerrit al op de treeplank. Hij zet af en loopt
meteen al tussen de · voetgangers op het trottoir, het gezicht
naar de huizen gekeerd. Op goed geluk af opent hij de deur van
een woning en stapt er binnen.
De groenen hebben "keine Ahnung"; hun ogen zijn op het aldoor
wisselende straattoneel gericht.
Dick zweeft al aan de buitenkant en ziet uit naar een gunstige
kans. Maar de wagen loopt weer in een behoorlijk tempo. 't Is
een ruime straat met aan de ene kant keurige huizen, aan de
andere kant plantsoen. Met een snelheid van 60 km. davert de
wagen voort. Straks komen ze op de straatweg naar Vught en
zal de chauffeur de snelheid nog opvoeren. Dan komt er misschien
geen kans meer. Dick overweegt dit en besluit niet langer te
talmen.
Hij waagt de sprong - zijn voeten raken de grond - zijn lichaam
suist met een vaart nog enkele meters dóór - een smak ..... .
achter een boom blijft hij liggen.
Joop heeft zich naar de opening gewerkt. Een onstuimige drang
naar vrijheid bruist in z'n jagend bloeq. Als een klit hangt hij

Tot zover onze medewerker. Wij komen op dit voorstel nog nader
terug.

WIE VOLGT 7

*

De Stichting ontving f 100,- van h,et Marine-Opleidingskamp
te Hilversum. De schenker tekende hierbij aan:
"Dit bedrag is bijeengebracht door• jeugdige marinemensen op
een ontspanningsavpnd in het Marine Opl. kamp te Hilversum.
Ik verzoek U dit bedrag in "De Zwerver" te willen vermelden en
SJ.ls oud-illegaal werker hoop ik, dat dit navolging mag vinden
bij Land- en Zeemacht."

Hij &pringt letterlijk op een 1'aar. Duil$e uniformen ••••

De KP van

LOERT
GS DEWEG
Zwarte Kees

door G. H. Ligterink
SLOT.

•

aan de wagen, die almaar in 't zelfde tempo voortschiet langs
bomen en huizen.
Joop bidt om een kans. Hij zou te pletter slaan tegen de straatstenen...... Plotseling schrikt hij hevig: er naderen twee Duitse
soldaten. Hij verwacht, ·dat ze hun .hand zullen opsteken en de
chauffeur waarschuwen. Bij intuïtie doet hij het enige wat hem_
misschien redden kan: hij buigt zich ver naar voren, alsof hij
iets wil zeggen tegen de kerels in de cabine ......
De soldaten '1le1_?en echter geen notitie van hem en sjokken onverschillig door. Een pak van Joops hart. Achter hem worden ze
ongeduldig. Er staan meer candidaten gereed, die dringen: ,,Opschieten - spring dan toch!"
Maar Joop kan de wagen niet loslaten; hij weet zeker dat hij
tE;. pletter valt. In radeloosheid _blijft hij maar hangen, totdat
onverwacht de snelheid snel mindert. De weg buigt om een
plantsoen heen. Hij waagt de sproog! Joop is prachtig neergekomen. Hij heeft zich in evenwicht kunnen houden en overziet
de situatie. Dadelijk komt de wagen door de bocht heen en
staat hij weer in 't gezicht. Dat wordt een critiek moment. Hij
is terecht gekomen achter twee meisjes, die druk met elkaar
staan te babbelen. Aan de overkant van het pl9-11tsoen verheft
zich een imposant openbaar gebouw.
Joop kruist zijn armen en staart naar de machtige gevel, de
zuilen en het ornament, als een toerist die geboeid wordt door
een prachtige architectuur. De auto rijdt op korte afstand voorbij.
Joop blijft staren zonder iets te onderscheiden, toch bewust van
zijn kbmische figuur: een schooier op half weggelopen sokken
en met een grote scheur in z'n broek.
De wagen verdwijnt uit het gezicht. Hij is gered voor 't ogenblik en duizelt van 'teluk.
Waar ~u heen? Zo !7&UW mogelijk een pastorie opzoeken.
Op z'n sokken loopt hij een straat in.
De wagen raast voort langs de Vughter straatweg. En de bewakers merken niet, dat er vier gevangenen ontbreken en de
vijfde aan de wagenrand bengelt.
Daar is het gele Duitse naambord al: Vught.
Er is geen tijd meer te verliezen, want binnen staan er nog heel
wat die hunkeren naar hun kans.
Als de gang weer vertraagt en de wagen vlak langs de troqtoirba,nd rijdt, zet Henk af.
Heeft hij in de ontzaglijke spanning de situatie niet voldoende
kunnen overzien? Hij springt letterlijk op een paar Duitse uniformen ...... ! Ze grijpen hem vast en schreeuwen naar de bewakers achterin . de wagen.
De auto stopt. De Duitsers razen van woede en ranselen de
ongelukkige de wagen weer in.
Enkele minuten later g~eren de sirenes alarm.

Jan h eeft aan een paar deuren vergeefs om hulp gevraagd. Dan
treft hij een wakkere vrouw, die hem vooreerst in haar gezin
opneemt. Jan krijgt fOlop cigaretten en al rokend krijgt hij zijn
kalmte terug.
Door middei van haar zoon weet hij bericht te krijgen naar zijn
vrouw en Oom Jan. Deze heeft de Jobstijding echter al gekregen en is direct op onderzoek uitgegaan. Het pijnigt hem, dat
hij niets meer voor zijn jongens kan doen.
Na een dag of vijf gelukt hét Jan ongehinderd Nijmegen te
bereiken, waar hij Oom Jan terugziet.
Gerrit is het gelukt Den Bosch uit te komen en heeft in een kerk
een veilige schuilplaats gevonden, waar hij de razzia over zich
heen kon laten gaan. Johan uit Berkhuizen, medewerker aan de
Trouw-groep, weet hem na voorzichtig zoeken te vinden en korte
tijd later nemen Gerr~t en Jan weer hun intrek in het oude
keetje onder de elzen. In felle verbetenheid werpen ze zich weer
op hun taak. Het verraad heeft een vreselijke ravage aangericht.
Met grote voorzichtigheid wordt door Oom Jan het gescheurde
net in Hameland hersteld.

Nu IS.

Het blijkt dat Dick zijn gevaarlijke val te boven gekomen ia.
Hij Ol'ltwijkt naar het zuiden van 't land, waar hij zich bij een
verzetsploeg aansluit.
Ook Joop ziet kans van pastorie tot pastorie boven de grote
rivieren te komen en z'n vroegere vrienden te bereiken.

**

In de vroege morgenuren van de zesde Juni, toen de eerste
afdelingen van het geallieerde bevrijdingsleger zich wierpen op
de kust van Normandië, vielen de schoten, die aan het leven
van twee-en-twintig trouwe Nederlanders een eind maakten.
Onder hen bevonden zich ook leden van de Hamelandse verzetsgroep, die op 20 April door gemeen verraad in handen van de
vijand vielen, met uitzondering van Oom Gert en .de beide Steenvoorters Martinus en Anton, die aan een militaire rechtbank
werden overgeleverd. Voor de boer van Dennenborst werd op
't laatste ogenblik de straf veranderd in levenslange internering.
De volgende dag brachten de bladen de bekendmaking van hun
doodvonnissen. Bij de achterblijvende families en verzetsvrienden was er wel niemand geweest, die niet ernstig met
deze uitspraak had gerekend. En toch.- nu de onheilstijding
komt, en nog wel tegelijk met de eerste berichten over het
slagen van de invasie, voelen allen iets van de smartelijke
tragiek van dit gebeuren. Zij die aan de verradersstrik ontkwamen, zoeken mekaar op, om pratend en meer nog zwijgend in
stille wee1!1oed te denken aan "hun makkers in de dood". Ze
proberen telke~s het zich voor te stellen hoe ze daar gestaan
hebben in de laatste seconden van hun leven - voor het opengaan van de wijde eeuwigheid...... Maar dat wil moeilijk gelukken. De voorstelling van het moordtafereel wordt telkens
weer doorbroken door herinneringen uit het verleden, toen ze
nog bijeen waren. Toen ze samen nog plannen maakten en uitvoerden. Toen in die gezinnen, waar nu vrouwen haar smart

Op het ,tille lr.erk,hoj van Slingendaal ru,t hij in de rij van Engelse pilotengraven . . . .

uitschreien, het geluk nog niet was verstoord.
Ze weten, dat in de komende maanden op het oorlogstoneel
die dingen gebeuren gaan, waarop ze biddend en smachtend
hebben gewacht. En toch is het nu nog alsof zelfs de b; vrijding hun niet meer die vreugde zal kunnen brengen die ze zich
hebben voorgesteld. Het gemis van de verloren makkers is tè
schrijnend; het kàn niet vergeten worden.
Anderhalve maand later werden ook Oom Gert, Anton en
Martinus terechtgesteld. Ontroerend is de laatste brief, .die
Anton aan zijn ouders en verloofde uit de strafgevangenis
schreef en die aldus begint:
"De treurige plicht rust op mij om je allen mede te delen, dat
over enkele uren het vonnis zal worden voltrokken. Treur n~et
om mij, want ik sterf met God; ik ben er geheel op voorbereid,
want ik heb alles met God in 't reine gebracht ......
Ik sterf met God, voor u allen en het Vaderland. Ik sterf als
soldaat."
Op de Erebegraafplaats te Bloemendaal vindt men onder het
groot aantal -namen van hen die zichzelf opofferden · ook hun
aller namen. Die van "Zwarte Kees" staat er niet bij. Hij viel
in het gevecht met de vijand. Op het stille kerkhof van Slingendaal rust hij in de rij van Engelse pilotengraven onder de
blanke berken.
EINDE.

het de tijd.
Straks is het te laat I
In de jaren vóór 194.0, toen wij aan de Oostgrens de ontwikkeling van hei nationaal•
soc~lisme in Duitsland zagen, was het schier
een onbegonnen zaak om de ogen van vele
Gereformeerden voor dit gevaa,r te openen.
Zelfs in 1940, toen wij bezet waren, knepen
velen de ogen dicht voor de werkelijkheid.
Langzamerhand drong dit tot hen dwr.
Duitsland heeft 5 jaar de gelegenheid gehad
om propaganda te voeren door de pers en de
film, die veel dieper wortel hee.l'b geschoten,
dan velen denken. Wie dagelijks met "het
volk" in aanraking komt, mer~t, dat hier een
stuk nationaal-socialisme is blijven hangen,
waarvan men schrikt. Bij dit nationaalsocialisme zoekt en vindt de communistische
propaganda zijn aansluiting: Wie wel eens
een kamp van politieke delm.quenten heeft
bezocht, is tot de conclusie ~ekomen, hoe
vruchtbaar deze propaganda is. Deze ideeën
kloppen met elkaar, omdat, zoals iedereen wel
weet, het grondbeginsel hetzelfde is. Hier en
in Duitsland laat men zich gemakkelijk overschakelen, omdat men innerlijk dezelfde kan
blijven en hetzelfde doel kan nastreven.
U bent zeker toch niet vergeten, dat bij de
verkiezing van de Provinciale Staten vóór
1940 veel niet NSB-ers op hun lijsten hebben
gestemd. Door de berechting van de oudNSB-ers zijn we geschro~ken van de grote
sympathie van vele advocaten, rechters, hoge
ambtenaren.
Onze conclusie is dan ook deze, dat het Ne•
derlandse volk voor een tamelijk deel deze
vreselijke revolutie niet heeft afgewezen.
Zeer scherp komt dit wel uit in de Indische
kwestie, waar men met Musserts en Blokzijla
om de conferentie-tafel ging zitten.
Dat ons christenvolk de ogen gaat openen
voor .ie werkelijkheid, is meer dan noodz~.
Die taak is des te moeilijker, omdat velen bllJ·
ken in slechte zin des woords "kinderen van
hun tijd" te zijn. Ook zij zijn niet vrij gebleven van de besmetting. Het geloof in wel en
evangelie is op zijn zachtst uitgedrukt verzwakt. Men vraagt zich af, of vandaag wet
nog wel wet is en of het evangelie nog wel
verlossing kan brengen voor het gehele Ie"
ven. Men gelooft niet meer, dat men altijd
van het beginsel moet uitgaan om te komen
tot het doel in 't leyen.
Opportunisme ( de levensrichting van velen in
de oorlog, die om het doel het beginsel niet
durfden te handhaven) geeft vandaag bij velen de levensopvatting aan. Dit alles werkt
mee tot het omverwerpen van alle geestelijke
waarden. Vele "christenen" hadden in de oorlog geen principieel verweer tegen het nazidom en vandaag niet tegen de revolutiegeest,
zoals die niet alleen openbaar wordt in het
communisme maar ook bij andere groepen.
Wij moeten weer het volk terugroepen naar
de Bijbel om met de Bijbel niet alleen de weg
der zaligheid te vinden, maar om ook in de
Bijbel op te sporen de beginselen van h~t
brede leven. Men moet weer vertrouwen kr:ggen in de Bijbel en zo vertrouwen op God.
Dit ontbreekt ook maar al te veel in eigen
kring . Wanneer dit vertrouwen terugkeert,
gooit men alle opportunisme overboord en
zegt men "veel ver-1aken" vaarwel. Dan
krijgt het leven weer kans en is men zeker
van de overwinning. En dan gaat men ook
aan het werk.
De communist gelooft in zijn idealen en daarom is hij in zijn actie zo sterk. Toch mist hij
elke vaste grond.
Wij hebben het oude beproefde boek, de Bijbel, waarin vervat is, de levenswet van alle
tijden. De tijd kan hieraan niets veranderen.
Onze taak is nu, om hun, die alle houvast
missen, dit houvast weer te geven. Duizenden
weten totaal niets m eer van de Bijbel en worden nu eens door het nationaal-socialisme bekoord en dan weer door het communisme of
zweven tussen beide in, een alle grondslag
missend humanisme: Versta Uw taak vandaag. Binnenkort is het te laat. Dan h_e eft de
revolutiegeest ons volk in beslag genomen.
Help nu mee. De nood wordt bij de dag
groter.

VOOR DE
BOVENSTE

PLANK?
De Duikhoek, dooc Piet Gdlk en
Wim van Leening; uitg.: A. ].
Osinga. Bolswacd,
oen de Nederlandse militairen zich in 1943
moesten melden, verscheen in de Rotterdamse
Maastunnel het volgende opschrift:
"Ga je niet melden als
soldaat .....•
Maar ga naar Knipmeijer's
Onderduikers-Protectoraat!''
Het was een raad, die meer openhartig dan weloverwogen was. De raad was wel goed, maar het
aan de openbaarheid prijs geven van de naam
van den heer Knipmeijer, de man, dfe Çie onderduikerij in de Noord-Oost-polder verzorgde, was
minder verstandig. Vooral door zijn arbeid hebben duizenden jonge Nederlanders werk en onderdak in de Noord-Oostpolder gevonden.
Twee van deze duikers beben nu een boek geschreven, waarin zij een zo getrouw mogelijk
beeld trachten te geven van het leven van deze
jongens in de wijde eenzaamheid van Neerland·s
nieuwste ontginning.
Daarin zijn ze ten volle geslaagd. Het boek is
zeer vlot en onderhoudend geschreven. Het verhaalt onopgesmukt de moeilijkheden welke dit
nieuwe slag grondwerkers te overwinnen had.
De zoon van de bankdirecteur en van de dokter,
de leerling van de technische school en de boekhouder, ze lel'en hun ruggen 10-ommen over de
schop, die de blaren in hun handen doet zwellen
en 's avonds hebben ze geen rug meer over. Maar
ze leren ook wat doorzetten is en zijn er trots
op .als ze het straks presteren om in accoord
evenveel te verdienen als toen ze nog op uurloon stonden. Het meisje van het directel.irszoontje, maakt de verloving uit, omdat haar aanstaande nu grondwerker is en zich met die vieze
kerels bemoeit. Maar in Vollenhoven klopt bij
de bevolking een warm hart voor de onderduikers. En ze zorgen zelf voor het nodige vertier
door het organiseren van feestavonden. Maar
toch is en blijft het verlof een toverwoord, dat
de jongens in deze eenzaamheid door moeilijke
perioden heenhelpt. Het is een boek vol verhalen
van kleine vreugden en verdrietelijkhedèn, maar
overal vinden we de hwnor, die de jongens staande hield. Met dat al blijkt uit dit boek wel heel
duidelijk, hoe de onderduikers in het algemeen
leefden. De beroeringen van de oorlog dringen
weinig tot hen door, drang om zelf iets te ondernemen is weinig of niet. (Als er een geallieerde
bommenwerper daalt is er blijkbaar alleen maar
belangstelling voor de machine en de sigaretten
van de bemanning; niemand denkt aan een mogelijkheid om de bemanning te helpen ontltomen). Maar we mogen al dankbaar zijn te constateren, dat de jongens niet vrijwillig gaan als
er 500 bouwvakarbeiders uit de N.O.P. voor
Wehrmachtswerk in Valkenburg moeten worden afgestaan. Dat wordt de aanleiding tot de
eerste razzia. Daarmede eindigt ook het bock,
zodat we helaas niets horen van de t'ljd van de
t!roppings in de Polder en de daarop gevolgde
Duitse klopjacht, evenmin als van het heldtlaftige werk van de drie Polen, die voorkwamen,
dat de polder het lot van de Wieringermeer
moest delen.
Toch zijn wij dankbaar voor het verschijnen van
dit boek. Het toont aan, dat, althans bij het
beste deel van de duikbevolking van de Noordoostpolder, niet vergeten werd wat er voor hen
gedaan werd. De schrijvers werden terzijde gestaan door een groot aantal medewerkers, die
hen aan stof hielpen, tekeningen maakten enz.;
en dat waren allemaal Duikhoekers.
En het doet goed te lezen als deze "Polderjongens" zeggen: .,l'ju is het onze beurt. Nu zulle.'l
wij een dienst moeten bewijzen aan hen, die in
oorlogstijd OIJ.S hielpen. Nu hebben we ons meer
dan ooit in te zetten voor het belang van ons
vrlje volk."
AD.
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EEN OORLOGSMUSEUM OP HET SLAGVELD
,, Vodt het nage$[acht is een sterk strijdtoneel vastgehouden. dat om zijn histo•
rische waarde niet verloren mag gaan."
(Uit de per,) .
in September 1944 Dempsey's Tweede
T OEN
Britse Leger de befaamde "Holland-Corridor··
voltooid had, was het Duitse leger in Zuid-Nederland
in twee gedeelten gesplitst. Ten oosten van deze

Corridor richtten toen de Duitsers een sterk front in
met als kern Overloon en omgeving. Dit front beschouwden de Duitsers als een van de laatste bruggehoofden aan de Maas, dat zij met felheid verdedigd
hebben.
Het was voor de Geallieerden een zaak van belang
om dit front _op te ruimen, daar het een ernstige bedreiging voor de zwakke Corridor vormde. Zó kwam
de British drive naar de Maas tot stand. Bij Overloon
stond de hoofdmacht van de Duitsers en met hun
Tigers en Paothers en Nevelwerpers achter een wtgestrekt beschermend mijnenveld, wachtten zij de
geallieerde opmars op.
Ontzettend felle .gevechten vonden in en bij Overloon plaats. In de nacht van 26 op 27 September 19H
begon de slag met een Engels artillerie-bombardement. Des anderen ~gs werden de inwoners geevacueerd achter hél"'Duitse front. Gedurende de
volgende acht dagen beukte de 7e Amerikaanse Tankdivisie met hare Shermans op het ongelukkige dorp
en veroverde dit op 3 October. Op 4 October doen
de Duitsers een massale tegenaanval en als op 8
October de Amerikanen het front verlaten, zijn de
Duitsers weer heer en meester van het slagveld. Dan
komt de Engelse infanterie met pa_ntseronderdelen.
Tezamen met de artillerie en met ondersteuning van
de typhooos en bombers dringen zij in verwoede
gevechten met het Duitse front, langzaam terug. Op
11 October beginnen dan de straatgevechten, welke
op de middag van 14 October een einde nemen. De
overgebleven Duitsers blijven zich in de bossen verzetten en op 17 October is de slag bij Overloon
grotendeels ten einde. Overloon, hel vriendelijke
dorp in Oost-Brabant aan de rand van de Peel werd
tot een puinhoop.
Ondanks de harde tijd, welke nu de teruggekeerde
bevolking te wachten stond. ontstaat er een uniek
idee. Men neemt n.l. het initiatief tot oprichting van
een oorlogsmuseum. Het plan van de initiatiefnemers, die zich verenigden in de Stichting Oorlogsmuseum Overloon. was om ten behoeve van - de
geschiedenis alles wat op de oorlog en in het bijzonder op de gevechten betrekking had, te verzamelen en onder te brengen in een oorlogsmuseum.
En zo staat thans in Overloon Nederlands eerste
oorlpgsmuseum als een gedenkteken aan de ramp.
welke ons vaderland zo zwaar getroffen heeft. Op
25 Mei 1946 werd het offipeel in bijzijn van diverse
autoriteiten aeopend. Op 6 Tuni d.a.v. reeds bracht
H.K.H. Prinsês Tuliana een bezoek aan ,.iit museum.
Vooral van belang met betrekking tot dit museum is, dat het zich bevindt op het tlliagveld zelf,
io de sfeer dus. waar een dergt!lijk museum thuis
behoort. Op de plaats welke eens een van de felstomstreden sectoren was, hE't slagveld. waar de mannen van het East-Yorks Re,giment man tegen man
vochten met verbeten Duitse valschermjagers, vindt
de bezoeker thans E'en oorlogsmuseum.
In een speciaal daartoe opgericht fraai gebouw zijn
alle denkbhre wapenen en ander oorlogsmateriaal
ondergebracht. Alleen reeds de afdeling mijnen is
een bezoek waard. Veel fotomateriaal, beschrijvingen, enz., vindt men er verder. In de openluchtafdeling staan de zwaardere stukken.
'
Doch aan dit oorlogsmuseum ontbreekt nog een belangrijke afdeling, n.l. de afdeling documentatie. Want
het plan van de genoemde Stichting strekt verder dan
alleen het bewaren van herinneringen aan het front
Het wil eveneens allerlei herinneri,:igen bewaren B<!O
de bezettingsjaren, de .. Duitse tijd".
Het ligt- in het voornemen om te komen tot de inrichting van een afdeling Documentatie in dit museum. OP.
bedoeling hiervan is om, aan de hand van allerlei
hiervoor in aanmerking komend materiaal, de voor•
naamste momenten uit de voorbije oorlogs- en bezettingsjaren te documenteren.
Het ligt voor de hand, dat de voormalige Verzetsbeweging in deze Documentatie-afdeling in genen dele
mag ontbreken.
Een aantal oud-illegale werkers uit de LO-Limburg
heeft daarom het initiatief genomen tot de oprichting
van een Zuid-Nederlands Verzetsmuseum. ' Zij hebben hiertoe bereids een Stichting in het leven geroepen, uitsluitend bestaande uit oud-illegale werkers,
welke Stichting de inrichting en verzorging en het
beheer van de in te richten verzetsdocumentatie op
zich neemt.
Het doel van deze Stichting is in de betreffende
Stichtingsactie aldus omschreven. De Stichting stelt
zich ten doel 't oprichten en instandhouden van 'n
Verzetsmuseum teneinde daarin onder te brengen en
te bewaren alle voorwerpen, welke een herinnering
vormen aan het werk der Nederlandse Verzetsbeweging, voorzover betreft Zuid-Nederland, gedurende
de tijd der Duitse bezetting en de bevrijding van
Nederland. Voorts is nog In de acte tot uitdrukking
gebracht, dat dit Verzetsmuseum gesticht wordt ter
herinnering aan het ondergronds verzet tegen de

overweldiger van het land en ter nagedachtenis aan
hen, die als. illegaal werker het offer van hun leven
gebracht hebben.
De Stichters hebben besloten om een groep personen, wier verdiensten in het voormalige verzet erkend zijn en van wie tevens verwacht mag worden
dat zij belangstelling hebben voor dit werk, te verzoeken als "vast medewerker" tot deze Stichting te
willen toetreden.
Deze Stichting wil een aanschouwelijke bijdrage
leveren tot de geschiedenis van het verzet en, dus
doende, de verzetsgedachte levend houden. Dit laat•
ste zal vooral van belang zijn met het oog op de
jeugd.
Het correspondentie-adres is: Secretariaat Stichting
Zuid-Nederla!ldS Verzetsmuseum, p/a H. v. Daal,
Secretaris. Gemeentehuis te Vierlingsbeek.
Het benodigde matetiaal zal o.a. moeten bestaan uit:
Foto-materiaal (vooral gedurende de bezetting clandestien genomen foto's, foto's van gevallen oud-illegale werkers, enz.). Brieven (o.a. ook nagelaten brieven van gevallenen. enz.). Krantenknipsels rus. van
de diverse oud-illegale bladen. zowel drukwerken als
-stencils, enz .• circulaires, affiches. statistieken. litteratuur (waaronder de verzetsgêdichten), schema·s, wapens. clandestiene zendtoestellen en r1tdio-ontvang•
apparaten. armbanden, uniformen, maskers. distributie- en PS-materiaal, cliché's.

•
Harry Truman sta•t op de lit st van d• but-gekled• 01annCA
ln de Verenigde Stattn. 1ntt Ba,il Rathbon,. Cary Gr~nt tn
r«bter

J•ru.•• Pallccbia.

die v"rhond«d dusen be:,t,

(.,Daily Express.. ).
Een hele op.g ave om met vierhonderd dassen tot
de best-geklede mannen te behoren. Hoe lang zou
die man 's morgens nodig hebben om toilet te
maken?

•

D, Amsterda~e recherche beeft «n koopmoo in :ljn kr.1•11
gegrepen. dte. rond li"P w,t l milltoe.n te:xuelpunu.n en thc.rts
nog l 300 luiero had.

(.,Ochtendpost").
Laten we hopen, dat de recherche hem niet te
lang vasthoudt. Als er thuis 1300 luiers 1>.vachten
om omgedaan te worden, kon de Bood voor grote
gezinnen wel eens een protest-staking aankondigen.

•

De Russische kranttn zijn enthousiast over de 5-1 over•
winning. die de Dynamo·s te Stockholm op Norrköpu,g
hebben behaald. De bladen acbrijven . dat .,de wedstrijd 0011
eens duidelijk de voordelen h"lt ...aang"oond van de
SovJct-voetbaltecbmek en het collccûviome boven het bul,
tcalondk >pel."

(,.Volkskrant").
De West-Europese voetballers zijn nu gewaarschuwd. In tactiek en collectivisme zullen ze het
wel moeten afleggen., Als we het nu eens met het
,.buitenspel''-valletje probeerden? Het stopperspil-systeem zal wel niet veel baten, laten we
maar weer fot de W(ilhela'lina)-formatie terugke·
ren.

•

De NedecJandse vereniging tot bucbumlog van voa"ls de-.dt
on, mede. dat bij de Vo11elwet van 1936. het kopen tn V«•
kopon. en onder zich btbbtn ..-an O1>9<::et1e vogeh of delm
van vogels. vuboden is.

(,.Nw. Drentse Crt.").
Gelukkig hebben wij geen vogels meer onder ons.
Het is al heel lang geleden, dat we de ooievaar
"onder ons" hadden en toen waren we ons er
niet van bewust in overtreding te zijn. De Vogelwet van 1936 bestond toen gelukkig oog niet.
Al de baby·s van na 1936 zijn eigenlijk illegaal
gekomen,

eun Wortman, gedurende de Duitse bezettingstijd in de Gelderse Achterhoek beter bekend onder de naam Dirk, werd op
27 November 1911 te Geldermalsen geboren. Hij
was Opperwachtmeester bij de Koninklijke Marechaussee te Neede en woonde met zijn vrouw en
zijn dochtertje HilUan in de kazerne aldaar.
Als zoon van de Ned. Herv. Evangelist Wortman,
was hij principieel opgevoed en had hij reeds onmiddellijk bij de inval van de Duitser zijn positie
ten aanzien van de bezetter bepaald. De bezettingsjaren waren voor hem dan ook zeer moeilijk.
Op en top militair, streden plicht en geweten vaak
een harde strijd. Telkenmale werd hij voor de keus
gesteld, of gegeven bevelen moesten worden uitgevoerd, dan wel gesaboteerd. Alleen degenen, die
deze conflicten vooral voor ons p0litiekorps van
dichtbij hebben meegemaakt. kunnen enigszins. inkomen in de geweldige geestesspanningcn, welke
serieuze karakters, zoals Teun, hebben meegemaakt.
Door zijn onverzettelijke wil om de Duitser zoveel
mogelijk afbreuk te doen, werd hij al zeer spoedig opgenomen in de Orde Dienst en werd hij een
van de leidende figuren van het verzet van de
politie in de Gelderse Achterhoek. In dit verband
reisde hij zeer veel en legde overal contacten. In
1943 werd hij ingeschakeld bij de LO en werd medewerker van de KP van Zwarte Kees uit Aalten. Hierdoor was het hem ook mogelijk als politieman behulpzaam te zijn bij de mislukte overval
door de KP op het Distributiekantoor te Neede.
Uitsluitend en alleen aan zijn optreden is het te
danken geweest, dat er bij deze overval. die bekend geworden was. geen slachtoffers gevallen
zijn. Ook aan de overval op het Distributiekantoor te Borculo was hij niet vreemd.
Bij de hulp aan onderduikers deed men nooit een
tevergeefs beroep op hem en hoevele malen zorg•
de hij niet, dat het waarschuwingssysteem bij dreigende .gevaren in werking kwam. Zo nodig trok
hij er persoonlijk op uit naar de ve-rtrouwde adressen, om deze van de situatie op de hoogte te stellen.
Ook aan de opbouw van het gewapend verzet
heeft hij krachtig meegewerkt. en vooral de voorziening van wapenen had zijn bijzondere aandacht.

T

IN MEMORIAM
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TE:UNIS KLAAS \\'ORTMAN
Geboren 27 November 191 l te Geldermalsen.
Gefusilleerd 6 Juni 1911 te Ovérveen:
Het is echter niet in zijn geest, hierover verder
uit te wijden. Hij' heeft het verzet, op alle gebied,
niet genoeg te waarderen diensten verleend. Hij
was in het verzet een eenvoudige, stille maar harde werker, die zich nooit op de voorgrond plaàt•
ste, maar rustig zijn gang ging, zonder opgemerkt
te worden door buitenstaanders. In hem wil ik dan
ook alle politie-mensen eren, die onversaagd hun
nuis openstelden voor onderduikers, Joden en illegale werkers,. niettegenstaande de vele moeilijkhe•
den, die de politiemannen hadden. Juist deze mensen waren· immers zo kwetsbaar. Ondanks het risico van arrestatie van het gehele .gezin en inbeslagname hunner inboedels, bleven Wortman en zóvele andere politiemannen onverzettelijk io hun
parate houding ten opzid1te van d;' bezetter.
20 April 1944. De zwarte bladzijde in de geschiedenis yan het verzet van de Gelderse Achterhoek. Verraad ...... verraad, en oog eens verraad. De vergadering bij Kleine Jan in Eibergen,
waarbij ook Willy Markus aanwezig was, werd

hem noodlottiQ. ·s Avonds tegen 9 uur kwam 5.le
SD bij zijn woning om hem te arresteren. Hij was
echter niet thuis. Hoewel oog getracht is hem te
waarschuwen, liep hij op de terugweg naar huis
in de val. Hij en vele andere kameraden uit de
hele Gelderse Achterhoek werden op de meest
geraffineêrde wijze gearresteerd en qevankelijk
weggevoerd naar de bunker in Vught. Zij, die
deze gevangenschap met hem gedeeld hebben, zullen steeds Wortman in dankbaarheid blijven gedenken! Helaàs zijn er uit deze gevangenschap
zeer weinigen behouden gebleven; de meesten zijn
gevallen in de duinen ·nabij Overveen.
In het bijzonder van hem is bekend, dat hij deze
periode gedragen beeft als een gelovig Christen
en ook anderen daarbij tot grote steun geweest is.
Hij wist zich veilig geborgen in de armen van
Jezus Christus. In het naamloze verdriet, zijn aochtertje van nauwelijks drie jaar en zijn jonge vrouw
achter te moeten laten, had hij nog de moed zijn
medeveroordeelden toe te spreken: .,Niet zeven
maar zeven ma;,! zeventig keer, zult gij Uw vijanden vergeven, óók de nazi-Duitser".
"Vader, vergeef het hun en ontvang onze zielen
door de genade van Uwen Zoon. oneen Heer Jezus Christus. Maar indien de kelk van deze bittere dood aan ons voorbij mag gaan, verhoor dan
ons gebed, mélaf niet onze, doch Uw Heilige Wil
geschiede!"
Met zijn trouwe vrienden: Karel Verschuur, Willem Rohaao, Henk Kruizinga en zijn andere verzetsmakkers is bij in de vroege ochtenduren van
de 6de Juni 1944 naar Overveen vervoerd en aldaar gefusilleerd, terwijl na de bevrijding zijn stoffelijk overschot is overgebracht naar de Erebegraafplaats te Overveen, waar het met dat van
vele helden uit het verzet, rust tot op de dag der
opstanding.
Zwaar was het verlies voor zijn jonge vrouw,
dochtertje. ouders en verdere familie, doch de zekerheid, dat hij thans bij de Vader is en gevallen
is in volledige overgav!!, als slachtoffer van zljo
plicht, geeft een grote troost in smart.
Wij, zijn vrienden, zullen hem nfet vergeten en
dé!nkbaar herdenken, welk eel) nobel mens is heengegaan. Hij was voor ons allen een lichtend voorbeeld.
R. W.

.,
CORSTIAAN NIEUWENHUIZEN
Geboren 13 Sept. 1889 te Oudenhoven (Z.H.)
Overledeo 8 Maart 1915 te Langenstein (D.).

HENDRIK KROIZINGA
Geboren 13 October 1921 te l'yecde.
Gefusilleerd 6 Juni 1911 te Overveen .

•
ieuwenhuizen was Gemeente-veldwachter van Neede. Later in de bezettingsjaren, na de rec;,rganisatie der Politie,
werd hij wachtmeester der Rijkspolitie, hoewel
hij in zijn hart gemeente-veldwachter bleef.
• Hij bad een ingeboren afkeer tegen alles wat
Duits was,_ zodat hij elke maatre9el vanwege
de bezetting zoveel mogelijk saboteerde. Moesten onderduikers worden
opgepakt, -~ij zorgde wel, dat zij tijdig werden gewaarschuwd, zodat,
wanneer h1J me~ een collega .?P het oorlogspad trok, de vogels gevlogen
waren. Vooral m de eerste tiJd van de arbeidsinzet. waren daarmede wel
su~cessen te be~alen, en dan kon hij in vertrouwde kring zo genoe.glijk
krnpperen met ZtJn ogen, wanneer hij had kunnen medewerken om zodoende
een goede Nederlandei: _uit_ de klauwen van het Nazidom te houden. Bij
het verzet van de politie m deze omgeving had hij een werhaam aandeel. Hij genoot· ~et volste vertrouwen vati de goedt> Vaderlanders.
Toen de ~rordemogen van de bezettende macht het politiepersoneel voor
opdrachten plaatsten, welke om des gewetenswille niet meer door hem uitge'!oer~. konden w~rden, werd hij "lopend patiënt'", waarbij het illegale
werk ~1Jn aandeel met behoefde te missen; integendeel, hij kon toen daaraan ZIJD volle aandacht wijden.
!)at hij zijn woord gestand deed iS wel gebleken bij de arrestatie van de
illegale werkers te Neede door de SD. Toen hij in de vroege morgen van
5 Mei 1944 werd opgetrommeld door de SD om de adressen aan te wijzen van de door hen te arresteren personen, verband houdende met de
zaak Willy Markus, heeft hij pertinent geweigerd daaraan te voldoen,
hetgeen tot zijn .arrestatie heeft geJejd.
Met degenen, die hij niet verraden wilde, is hij op transport gesteld naar
Vught.
In Scptem~-~r 1944, terwi_il de bevrijdiJJg in 't zicht was, is hij vervoerd
naar Oramenburg_ in Duitsland, nadien naar Buchenwalde (Aussenkommando tangenst<'lll). alwaar hij, tengevolge van de daar doorgest,me
ontberingen, op 8 Maart J945 1s overleden.
Voor zijn vrouw en kinderen ee.q zwdar verlies. Moge God hen troosten.
De goede vaderlanders in Neede zulle.n Corstiaan niet vergeten. Hij was
een mens, die zijn makkers en het Vaderland getrouw was tot in de
dood.

N
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enk was een zoon van een manufacturier te Neede en werkzaam in de zaak
van zijn vader. Ondanks zijn nog jeu\}·
dige leeftijd was hij al van het begin der bezetting bezig de gehate Duitsers afbreuk te
doen.
Zijn levendig en impulsief karakter kon niet
stil en gelaten het Nazi-juk d~gen, zodat hij al spoedig, eerst individueel, later meer georganiseerd, aan het verzet deelnam.
De verzorging en onderbrenging van Joden en het transport hiervan was
zijn-lust. Ook andere onderduikers vonden in Henk een joviaal verzorger.
Speciaal de vervalsing van persoonsbewijzen werd door hem in grote
mate verricht, waartoe hij contactpunten had over het gehele land.
Overal waar hulp verleend moest worden in het illegale werk, was Henk
present. Met grote voortvarendheid aanvaardde hij elke opdracht, waarbij het gevaar soms weinig telde.
Opgegroeid in een Gereformeerd gezm wist hij zijn verzet tegen de onderdrukker gedragen door een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel,
dat de onrechtmatigheid van de Duitse bezetting steeds voor ogen hield.
Hij was altijd vol goede 01oed. Ook als het .,Sieg Heil'" niet van de lucht
was en anderen soms geen uitweg meer zagen. bleef Henk de optimist.
Hij heeft de bevrijding, waarnaar hij zo reikhalzend uitzag, niet mogen
zien. Op de dag, dat de geallieerde legers in Normandië voet aan wal
zetten, 6 Juni 1944, heeft hij de bevrijding der ziel gesmaakt voor' het
vuurpeloton der Duitse overheersers, in de duinen te Overveen.
Op 1 Mei 1944 werd hij door de SD te zi1nen huize gearresteerd, mede
door het laffe verraad van de bekende Willy Markus en op transport gesteld naar Vught, vanwaar hij met vele anderen in Overveen de heldendood stierf.
Ook hij werd na de bevrijding begraven op de Erebegraafplaats, alwa:1r
~ij met zijn makkers in de nood een rustplaats vond voor zijn stoffelijk ,
licha~~· t~rwijl zijn bedroefde ouders, zusters en broeder mogen weten,
dat ZIJD ziel thans juicht voor de Troon der Genade, waarheen hij hen
is voorgegaan.
.,Den Vaderlant Ghetrouwe, blijf ick tot in dèn doet".
Henk, Uw vrienden vergeten U niet.

H
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Secr.· J.WIELINGA, Taco Mesdagst r. 8, Groningen
Giro nr. '4TT623
EEN BEZOEK AAN HET CENTRAAL BETALINGS·
KANTOOR TE SCHEVENlNGEN.
On.tt opeo b~id. gt~Jc:~t aan bovcnge.notmd kaotoet en
welke gtpubhcttrd ,s gtwtest in •. Dt Zwe:t'Vtr"' van
19-7-•7. is voor dt Lt. Kol. de Leur aanle1diog gewtest
aan ons stcrttarjaat ttn i1chrijvtn te zenden, waaru1 we
uitgenodigd werden onie moeilijkheden e~s met hem te
komen bespreken.
Natuurlijk hebben we dtzt gelegenheid aangegrepen en
11A een voorafgaande afspraak zijn op 29 Sept. J.I, H.
Deut: en J. Wielinga naar Scheveningen gegaan oni daar
oru:e be:waren uttte.n te ;ttten.
Mt:11 ktnt dft be:waren. Dt voornaamste hiervan zijn
wel de ontevredenheid O\'tr htt langt uitblijven der dele"
gatiégtldtn. alsmede het enige malen invullen van formulit-rtn, waarvan niemand onzer het nut iozag.
In eeo onderhoud. dal 2 u,tn duurde. werden D. en W.
ge.wa ar. waarom het nodig was gt.weest, dat mttc dan l
maal door de betrokkenen lorcnulitrc.n moesten worden
ingevuld. W1J :ulhtn er hier niet over uitWijden , maar
kunnen :eggen: ,.Ja. dal was inderdaad nodig".
Toe.n kwaai de kwestie ter $prakt, dat er grote ontevrede.nhtt,d bec.rstt ovec het Jaage uitblij\'en der gtldt..n. De
Oveme kon dal :eer goed begrijpen en =<tte uiteen boe
het kwam. dat dit nog niet :over gevorderd was. en.
waarom it.duten zijn geld oog niet had ontvangen. Een
gedeelte was echter al verzonden, toen zijn bureau ook
de betaJ,ngtn kcet:g te verwerken van de: Jndiè.-gangers.
Dit ging vóór alles. M<de door gebr,k aon peuoneel
moest dus de ,3fd.~ Delegatitgeldcn stagntren, maar er
wordt toch :.oveel mogelijk aan doorgtwe:rkt tn de eind-berekening vao bijna alte betrokkenen is nu gerud en "
kan met het vu:ende.n der ~elden worden begonnen. De
namen met de beginletters A. 8. C en D tiJn al gebet!
uitgerekend, maar nu is: het wachttn op 12 typisten met.
macbine's om hitl"mtdt een aanvang te kunnen maken.
Ltttttlijk zti de Overste: ,.\Ve:eit gerust en vrrtelt ieder.
dat hij zijn geld kriJgt: het komt in orde.··
Zie:o~ nu weten we tenminste wat. Missdlieo :ullen
sommigen zeggen: .. Och. die 0. en \V. hebben :icb'lck•
ker huen bepraten". l\laar :o is htt toch niet. Wij kre-geo volJedige. vrijheid steekprOt\.'tn te nemen e:n hebben
dat ook gedaan aan de hand van de ingekomen klach•
ten, In d• meeste gevallen bleek de fout bij de betrok•
kene ztlf tt :itttna We zullen hienan tén voorhuid
gevt-n orn U een ide.e te geven van d~ prtma admmbtrati.e
aan h-et bureau.
Van O. uit R'dam was een klacht binnengekomen. dat
hij nog steeds geen geld bad gekregen. V,a de telefoon
vroeg de Ove.rstc om her dossier van 0. Binnen S min,
werd bet binnengebracht en wat zagen wij? Een postwissel. welke teruggekomtn was, omda1 de betrokk~• niet
op het aangegeven adres woonde. Geconstateerd werd
dat O. was verhuisd en hiervan geen bericht had ge...
zonden. En al d,e 1ijd rnopptrt O" terwijl de fout toch
zeker b11 hem zelf lag.
Nog enige dossiers lieten '9.'ij op dete wijze komen tn •
wil kregen de indruk. dat de administratie wel In orde
was.
De eindconclusie is dno ook, zoals de Overste iei: .,H<t
komt in orde.•• Wij willen er echter aan toevoegen. dat
we op 1 Jan. van het nieuwe Jaar kunnen.. teggtn:
.. Ovente. het Is in orde:·

Uitreiking burgerkleding.
Daar D. en W. totb in Scheveningen wareo, tiJn ztj
gelijkerlijd maar eens naar de Afd. Sociale Zaken gegaan. afd. uitreiking burgerkleding. ·want nog steeds
had eeo groot gedeelte van onze oud-Compa.gnieèrs getn
vergunning ontvangen om. zonder punten een burg.et"
costuum te kopen.
Er werd een lijst achtergelaten met de: namen van 3S
personen. dit. nog voor een vergunning in aanmerking
kwamen. Toegezegd werd. dat bet tn orde zou kom~n.
En inderdaad. r«ds binnen 11 dagen had ieder de vergunning in buis met een vrij "''trvotrbiljtt tr bij om een
c:-ostuum te kunnen halen
Wat dll3 in ruim een jaar nog nltt bereikt was, kwam
bu~I" clu, voor elkaar na een persoonlijk buoek van
st,cbts 10 minuten.
Oud-milltaire.n, die nog nooit ttn vergunning hebbe.n
ontvangen. raden wc aan zkh in vt-rbmdcng te stellen
mtt de Afd. Sociale Zaken, want h•t is ons gebleken,
d3t aan vclt:n tffl dergeliJkt. vergunning niet is verzon-den.
Hardnekkige ge,;ucbtcn beweren. dat .rteds -f maanden ge"
ledtn Jan Otten in Indië gesneuveld :ou zijn. Er werd
ons zelfs ten verwijt gtmaakt. dat daarover niet~ in "De
Zwerver" wa!' mecle:gedeelcl. Wij spreken dit gerucht ab,..
soluut tegen. Persoonlijk hebben wij van zijn vader vernomen. dat Jon het best maakt.

,

Ik heb mij in het vuur van het betoog in een
hoofdartikel van "De Zwerver" (25 October)
een opmerking laten ontvallen, die in haar
algemeenheid niet juist is, of althans een zeer
verkeerde indruk wekt. Ik heb n.l. in verband
met de aanval in "Ons Baken" op de Stichting 19~!0-'15 .gezegd, ,.dat zij, die de bundeling in het algemeen najagen in het Stichtingswerk niet of sporadisch te vinden zijn".
Deze opmerking zou heel wat corrigerende bijzinnen nodig hebben om juist te worden. Ik zal
mij daartoe niet zetten, en beperk mij tot het
aanbieden van excuses aan hen, die zich door
deze opmerking gegriefd voelen, omdat zij in
de individueel gebundelde illegaliteit van harte aan het Stichtingswerk hebben meegedaan.
Er zijn zelfs provincies, zoals b.v. Zeeland,
Friesland en Groningen, waar de Stichting min
of meer uit de gebundelde illegaliteit bestaat.
Mijn opmerking gold in hoofdzaak hen, .die de
laatste tijd nog doende zijn de gebundelde illegaliteit te activeren.
H. v. R.

ADVE RTE NTI E- RUBRIEK
FAMILIEBERICHTENCORNELIS BOOTSMAN
( Willy-K. P .-Waterland)
en
MARIA M. MIRCK

1

geven bie.rmede kenois van hun voorgenomen buweJijk. waarvan de voltrekking
:ol pi.iat• vinden op Wotnsdag 26 November a.s. om 9.30 uut in de Pacocbit"
kerk van de H. Nicolaas te Purmerend.

A. LUIK staat a ltijd

Voorhaven 58. Edam,
Br~dstraat IS. Purmerend.

voor U kla ar.

God verblijdde ons met eien dochter
zusje. die wij

tD

.. ERICA GEERTRUIDA"

C. J. Griffioen ,.VerbulstVe.rhoeven··,
G. Crlflioen-Zandbergtn,
Rita, Harry, Joop, Bert, Meta.
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De Stichting 1940-1945 zoekt
voor een aan haar zorgen toevertrouwde weduwe van een KP-er
met kindje van twee jaar, enkele
kamers met keuken; liefst in de
prov. Zuid-Holland. De vrouw
kan zo nodig enig huishoudelijk
werk verrichten als tege,nprestatie.
Brieven aan het distr.bur. der St.
1910-1915, Rijnsburgerweg 177,
Leiden.

DRUKKERIJ H. J. KOERSEN & ZH.
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AMSTERDAM-C.
SINGEL 281 - TELEFOON 32239

.........de meesten hoge, tot zeer hoge functies
hadden bekleed bij de LKP, LO, 0 D , BS of
andere verzetsorganisaties;

*

PERIODIEKEN EN
HANDUSDRUKYfERI

wk
...., 1 _,,

......... uit deze gegevens bleek, dat de meeste
leden van dit Corps zeer zware jongens waren
geweest gedurende de bezetting;

1

INUCIITINGEN VERSCflA,FFE~?

......... één hunner het zelfs had weten te brengen tot "KP-liquidatie-adviseur";

De ouders hebben echter de overtuiging, dat
' · ·,
,., nog leeft. maar mogelijk zijn geheugen kwijt is en thans rondi.werft in Holland of Denemarken.
Inlièhtingen aan: H. Hasper, Gaelstraat la
rood, Haarlem.

. ........ bij al deze gegevens nog niets eens waren vermeld de uitgebreide acties tot het arresteren en overbrengen van Joden, onderduikers en illegale werkers;

874 Eduard S. V. M. Rutten; geb. 12 Aug. 1923;
woonplaats: Maastricht, Aldenhofpark 7; be•
roep: student Middelb. Kolon. Landbouw•
school. Gearr. Juni 19H. Via Amersfoort in
Juli 1944 naar Helmstedt, Lager: ,.AmSchwarzen Berge". Laatste bericht uit Helmstedt 26 Juli 1941. Ontvlucht en weer gearr,
te Kéulen. In Sept. 1911 naar Buchenwalde,
blok 32, gev. Nr. 76683. Van December 194-t
af drie maanden ziek geweest. In Mrt. 19i5
tewerkgesteld bij de S wassenbahn. Op 9 April
1915 op transport gesteld met onbekende bestemming, richting Weimar. Inlichtingen aan:
Mevr. J. Rutten-Lücker, Aldenhofpark 7,
Maastricht.

... .. .... gevreesd ~ordt, dat dete gegevens een
lintjesregen in de hogere sferen der Rijkspolitie zullen teweegbrengen;
......... wij met spanning de publicatie van de
heldendaden der gestaakten, geschorsten en
ontslagenen tegemoet zien.

OPROEP
In de nacht van 12 op 13 Mei 1913 is in het IJselmeer de Britse Officier-piloot F. H . Huntley met zijn machine en bemanning jammerlijk
verongelukt; nadien opgehaald door de Duitsers en opgebaard in het
hospitaal-vlieghaven Schellingwoude; vandaar begraven te Amsterdam (0.).
•
De bezittingen van de bemanning zijn blijkbaar geroofd door de Duitsers, aangezien het Intern. Rode Kruis nimmer iets beeft ontvangen
ter doorzending aan de familie.
Degenen, die enige inlichtingen kunnen verstrekken omtrent voornoemde piloot, bemanning of anderszins worden verzocht deze o_p te
geven aan: D. Brasser, Sloterweg No. 1234, Amsterdam.

Provincie,
lngan51 abonnement :
Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bll aanbieding van een postkwitantie betaald.
Gironummer 109588 t.n .v. LO.-LJtP-Sttcbttng.
(Doorhalen wat niet •erlangd wordt).

•

873 R. A. Brown, Sergeant-Vliegenier R.A.P.:
werd vermist in de nacht van 25 Juni 1944.

......... het doorgeven van zeer belang rijke berichten aan Secret-Service, Intelligence Servi•
ce of wat voor Service ook, slechts een kleinigheidje bleek te zijn geweest;

Plaats,

Tel. 8 1994

0

:>

Adres,

Zaandijk

Huittn (N.H.) 2 Novembet 1917.
Nw. Bussumerw•11 78.

. . ~ ,.

Naam,

luik's transportonderneming

noemden.

fi= JUISTEN

Geef "De Zwer ver" aan een van Uw kennissen ter Inzage en laat hem(baar)
ondersta a nde bon Ingevuld zenden aan de administratie van "De Zwerve r"
Prins Hendrlkka de 152, Amsterdam

*

Toekomslig adres: Hoogstraat i, Edam.

De Heer schonk ons
ADRIAAN HERMAN
H. A. van Apeldoorn.
P. van Apeldoorn-Kok,
Heerde. 29 October 1917.
.. •t Hetrdthuus ·.

•

,

30 October 19•7.

E.

. . .. ... . .dezer dagen bij het Corps Rijkspolitie
een opgave werd gevraagd van belangrijke verzetsdaden, waaraan het personeel had deelgenomen;

Voor elk transport
hoe vreemd of .raa r,

LO-PLAQUEITES.
Wilt U nog een plaquette bestellen f Dan moet u vlug z ijn,
want de voorraad raakt op.
Stort .f 3.80 op onze giro 109588;

*
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Weekblad
der LO-LKP-Stichting
LAND!J.lfK~ ORGANISATIE VOOR HULP
löosae Dammen &O oe» ,

DE ILLEGALITEIT OP DE, WAAGSCHAAL
Het "verraad''.
Bijzondere rechtspleging is haar hoogtepunt
genaderd. Langzaam maar zeker horen de lieden, die van het verraad leefden, en leven
en vriJheid van landgenoten bewust hebben geofferd
ten bate van de vijand, het vonnis der ,aerechtigheid
over zichzelf uitspreken.
Deze opportunistische en kwalijke verraders ondergaan een straf, die veelal nog mild Is te noemen in
vergelijking met het vonnis, dat, ware daartoe steeds
de gelegenheid geweest, onherroepelijk in en door de
illegaliteit over hen zou zijn \IOltrokken.
Steeds weer leest men in de kranten kolommen vol
met verhoren van deze lieden en ondergaat de illegale
werker weer de talloze momenten van haast ondragel!Jke spanning door de herinneringen aan een boze
tijd.
Des te grimmiger steekt hierbij af het steeds meer
voorkomend bericht over de illegale werker, die door
dezelfde Bijzondere Gerechtshoven geoordeeld en
gevon~t wordt, omdat hij in de macht van de SD
niet de kracht heeft kunnen opbrengen om zich te
laten doodranselen of doodschieten, en niet blijvend
weerstand heeft kunnen bieden aan de lichamelijke en
geestelijke spanningen, waarin de vijand hem bracht.
Deze man was veelal iemand, die door daad en houding bewezen had een goed illegaal werker te zijn,
met grote verdienste voor de goede Nederlandse
zaak. die zichzelf liever zou doodschieten dan een
van zijn vrienden verraden.
Deze man wordt gepakt, constateert een hoeveelheid wetenschap over zijn werk en relaties bij zijn
ondervragers, die hem de schrik om het hart doet
slaan. Hij kan zich er niet meer uitpraten, zijn weerstand verzwakt, hij zwijgt tenslotte, wordt geslagen
in het gezicht, krijgt geen eten, wordt gedreigd met
het doodschieten van zijn vader en moeder, of het
arresteren van vrouw en kinderen, verliest zijn zelfrespect door de steeds herhaalde minachting, kortom
hij wordt op alle mogelijke manieren zodanig geestelijk en lichamelijk toegetakeld, dat hij tenslotte capituleert. helaas vaak met ernstige gevolgen voor zijn
vrienden.
Deze man nu, zit op het ogenblik in dezelfde cel
met de SD-bandieten, die hem op deze manier enige
;aren geleden hebben behandeld, hij zit met hen in
hetzelfde verdachtenbankje en wordt door dezelfde
rechters geoordeeld en gevonnist.
Deze man is door onze huidige maatschappij gequaliflceerd als verrader!

D
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De illegale werker en de bloedhond
over één kam geschoren.
De representatieve oud-illegaliteit, trouwens iedere
illegale werker, die over deze zaken nadenkt, vraagt
ztch thans met ontzetting af, hoe ter wereld het mogelijk is, dat in het na-oorlogse Nederland, het z.g.
"verraad" van de illegale werker, die doorsloeg en
het verraad van de bloedhond, dezelfde juridische en
politieke kleur hebben gekregen, Men is ontsteld, dat
het bestaanbaar is, dat deze mensen in dezelfde verdachtenbank zitten en door dezelfde rechters worden
geoordeeld.
Iedereen, die een gezond verstand heeft en een grein
begrip voor de illegale strijd, weet, dat er een · afgrond van verschil is tussen deze vorqiea van verraad. En thans constateren we, dat alfeen de strafmaat dit verschil wil accentueren, met een enkele
overweging, dat "de verdachte zijn verdienste heeft
voor de illegale strijd en de goede Nederlandse zaak".
Wanneer de Londe.nse Regering in 1944 zich deze
situatie had ingedacht en had gerealiseerd, welk een
grievend en diep onrecht de illegale werker wordt
aangedaan (en met hem de gehele oud-illegaliteit),
dan had zij onverwijld zorg gedragen voor een aanvulling van het Besluit Buitengewoon Strafrecht, ofwel. zij had ervoor zorg gedragen, dat de illegaliteit
een eigen rechtsprekend college, een eigen Porum op
wettelijke basis, zou verkrijgen, dat, overeenkomstig de

door Mr. .A~ B. van Namen
instelling van de krijgsraden voor de militairen, de zaken van illegale werkers met uit~luiting van andere
colleges, zou behandelen. Men dient zich namelijk
.goed te realiseren, wat het betekent, dat op het ogeoblik tientallen, misschien wel honderdtallen illegale
werkers in de gevangenissen en interneringskampen
verblijven, terwijl er honderdtallen, tegen wie terecht
geen klacht is ingediend (een klacht, die grotendeels
is voortgesproten uit allerlei ressentiments- en laag blj
de grondse wraakmotieven) in 90% van de gevallen,
voor dezelfde feiten terecht niet vervolgd worden.
Mea kan aan ieder, die voor zijn illegale werk gezeten heeft, vragen hoe hij over het "doorslaan"
denkt en men zal unaniem antwoorden: .,Iedereen,
die gearresteerd werd, wegens illegaal werk in organisatorisch verband, heeft wat losgelaten. Alleen de
heel, heel sterken hebben er tegen gekund. Op deze
manier kan men alle mensen, die in gevangenissen
en concentratiekampen hebben gezeten, wel gaan vervolgen."
En de waarlijk bescheiden, begrijpende, burger, die
over een gezonde hoeveelheid mensenkennis beschikt,
zal antwoorden: ..Ik weet niet, hoe ik in een dergelijk geval gehandeld zou hebben, of ik ertegen had
g~kund.''
Niet aldus echter Js het in ons huidig rechtsbestel.

O pzettelijk de vijand hulp verlenen.
Onze wetgeving kent In het Wetboek van Strafrecht
een artikel ( 102), dat voor zover ik weet, voor de
laatste oorlog nog nooit door een rechter is gehanteerd, omdat wij in honderd jaar geen oorlog
gekend hebben.
Dit artikel is na de bevrijding uiteraard plotseling
actueel geworden, omdat dit de basis moet zljn om
de landverraders en de collaborateurs te kunnen
straffen.
Het stelt namelijk strafbaar het "opzettelijk hulp verlenen aan de vijand". In Londen heeft onze Regering in het Besluit Buitengewoon Strafrecht bovendien strafbaar gesteld "het opzettelijk aan opsporing,
vervolging enz. blootstellen van een ander" enz.
De norm, die de rechter heeft toe te passen, Is dUB
de "opzettelijke hulpverlening".
Wat betekent nu die opzettelijkheid?
,
In hoogste instantie is meermalen, ook in gevallen
van illegale werkers, uitgemaakt, dat de opzet om de
vijand te helpen" aanwezig is, wanneer men redelijkerwijs bij het plegen van de daad mag verwachten,
dat de vijand daardoor hulp wordt geboden .of
iemand aan gevaa r van opsporing of vervolging wordt
blootgesteld.
Deze opzet heeft dus een geheel andere inhoud, dan
die welke men in het gewone spraakgebruik hanteert. Wanneer men n.l. in het algemeen over opzettelijk spreekt, bedoelt mea uit te drukken, dat Iemand
de bedoeling. het oogmerk, heeft om een bepaalde
daad met een bepaald gevolg te plegen.
Niet aldus bij de rechtspraak. Om voor opzettelijke
hulpverlening aan de vijand veroordeeld te kunnen
worden, is het niet nodig, dat men de bedoeling heeft
gehad de vijand te helpen. Voldoende is, wanneer
vastgesteld wordt, • dat men verstandelijk kon beredeneren, dat de vijand van de gepleegde daad voordeel zou hebben.
Deze jurisprudentie is ook de enig mogelijke om tot
een veroordeling van de landverraders en collaborateurs te geraken. Het zal toch vaak onmogelijk blijken om een bedoeling te bewijzen. Het Js zelfs zo,
dat vele collaborateurs zich er thans op beroepen,
dat zij met hun collaboratie bedoelden de illegaliteit
te helpen!
•
Maar de illegale werker, die in de feitelijke of
psychische macht van de SD was, had toch helemaal
niet de bedoeling om de vijand te helpen, toen hij ee.n
naam of adre• noemde?

Neen, integendeel, het staat in 99 van de honderd gevallen zonder meer vast, dat hij niet de bedoeling
had, daarmee de vijand te willen helpen.
Maar een beroep hierop zal hem voor de rechter niet
baten. De rechter heeft namelljk de wet toe te passen en zal, wanneer de feiten vaststaan, deze illegale
werker schuldig verklaren aan verraad overeenkom·
stig artikel l02 Strafrecht of artikel 26 B.B.S.
Zo is dus de stand van zaken. Wanneer een illegale
werker, met of zonder klacht. vervolgd wordt en de
feiten staan vast, dan wordt hij noodwendig tot verrader gequalificeerd.
Daarom rust er in ons onvolkomen rechtsbestel, een
bijzonder grote verantwoordelijkheid op het Open·
baar Ministerie, dat vrij is om te vervolgen, wie het
wil. Deze vrijheid geeft echter m.i. geen veiligheids·
klep, omdat het O.M. zijn besluit om te vervolgen
neemt op grond van dossiers, die door vaak incom·
petente en illegaal ongeschoolde P.R.A. opsporingsambtenaren zijn opgemaakt, die helaas vaak gespeend
blijken te zijn van enige brede visie of mensenkennis.

Onbevredigende situa tie.
De hierboven geschetste gang van zaken is uiterst
onbevredigend. De georganiseerde illegaliteit, die zlch
na de bevrijding in de Grote Adviescommissie der
Illegaliteit manifesteerde, heeft dit met helder inzicht
voorzien en zich zeer veel moeite getroost om bij de
vorige Regering gedaan te krijgen een wetsontwerpin te dienen tot instelling van een rechtsprekend college voor de illegaliteit. Die actie voor een eigen
Forum is op niets uitgelopen. De Regering heeft het
niet aangedurfd een zo grote discriminatie tl.l&!en
bevolkingsgroepen te maken. (De illegalen, die na
de Dolle Dinsdag in de BS geor.ganiseerd waren.
kunnen voor de Krijgsraden terechtstaan.) Men leefde
toen reeds in de gedachtengang. dat de illegaliteit
maar zo snel mogelijk van de aardbodem diende te
verdwijnen en achtte een scheidslijn tussen illegaal en
niet-illegaal gevaarlijk voor de eenheid van ons volk.
Hoe men over dit laatste ook moge denken, een
feit is, dat zich thans deze houding van de Regering wreekt. De illegalen zitten gevangen en zij worden veroordeeld en een eigen Forum is niet gekomen.
Het streven van de G.A.C. is echter niet geheel on
beloond gebleven. Er bestaat thans een Ereraad voo,
de Illt>galiteit, die met toestemming van de Minister
van Justitie is ingesteld, en aan welker oordeel than~
vele zaken, op verzoek van de procureurs-fiscaal
worden onderworpen.
De procureurs-fiscaal behoeven dit oordeel echter niet
te vragen. Het staat hun volkomen vrij ook buiten de
Ereraad om te vervolgen.
Echter ook met het bestaan van de Ereraad blijft de
situatie onbevredigend.
Want hoe kan een Ereraad rechtvaardig oordelen
over de vraag van al of niet vervolging, wanneer,
ten eerste de wetgeving onvolkomen is en ten tweede haar de wettelijke bevoegdheden ontbreken om getuigen op te roepen of in de gevangenis te bezoeken,
en ten derde, wanneer haar advies niet dwingend
wordt voorgeschreven.
Het onderzoek om tot een rechtvaardig oordeel over
de gesties van een illegaal werker te komen, eist. behalve grote illegaliteitservaring en veel mensenkennis, bovendien een minutieus onderzoek der feiten en
zeer uitvoerige verhoren.
Al met al Is de instelling van de E reraad een stap
vooruit en is er althans de mogelijkheid, dat het
oordeel van een betrouwbaar en achtenswaardig college van vooraanstaande illegale werkers, bi} het dossier 'i"rdt gevoegd.

Beroep op overmacht.
Ik laat in dit artikel thans buiten beschouwing het,
overigens bij het noemen van namen, belangrijke verschil tussen opzet en schuld, in zoverre als de illegale
werker erop mocht vertrouwen, dat zijn vrienden het
algemeen bekende consigne om onder te duiken na
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DON OUICHOTE
V1ubo..dad jaar g•l•d•n, In 15i7, werd Migu•l dt
CuvaotH S.andra, de aclirijvu van Don Qulcbott. In
Spat1J• g•bor•11.
Wc kwu,cn btm tegen op hot Oamrak "" we budtu, dat dit de kans van ons ltvui wa.1. ,.Don ' ", apralr.ltll wij. on de gedAchte aan rijn afkomst en >ijn ouderdom dttd ons passtnde woordtn Toeken. ,,Don. waar•
1,..,, geat gijl" .. Naar d• Bijukor!, aokophoudua
ke>pen", .. ompelde bij. tuwijl hij ons m•t •"" ruk r<dde
vea ca, nn•tormtDdt lijn 16. Wij 1chrokkm. af<t van
de 16, maar van die aokophoudus. Hij >ag het <11
glimlachte vermoeid: .. De tijd tilt het: een hur loopt
alet ionder sokopboud,n", .. Maar ...... " Hij vlei on,
In d• r,de: .. Ik wut, wat Je zeggen "flit, maar ik ben
z-.o mot. Dit v.;Jndmo1ens van vrotgtr vielen nitt mee,
aaar ttgtnwootd.ig z.ijn htt bdorunolena u da.a. wat
doC't mija x.we•rd ttgt.n Rttl panuuplaar c.a. m.Jjn Ros . .
ainant tegtJ> e~ jeepl N"n. Ik ga sokophouder, kopen
tJ> llt moet opschieten ook. want om hall 1u mo<t Ik
eten... Ma,a r wij vochten Yoor ht:t báoud van o,s•
laautt 1proolcJt, .. Don", 1mttkte• wij, .. waar Is bot
dolende. rfddttscha.Jt. waar zijn de jonkvto\r~·ffl. dit
Nv.rijd mottt.D worden e.o. hor •t&aÇ... het a«t Uw 1tttd1
op htt goede gerichte btdotlingen" Hij begon iicb ctn
wrg te vechten naar de draaideuren van de Bijenkorf.
trrwijl hij ons o,·er 2.ijn schouder toeriep: .. Zoek maar
una blj Juell". ..Don". acbreeuwdeo wlj b•m achtu·
na . .. UI waar la Sancho? .. Hij draaide z.ich nog t~omaal
om ••,Oj t !taai op ·, Wate:tlooplein met nylon·,:•

ovember 1947. ,.Volk en .Vaderland" is weer
verschenen.
Wrijft Uw ogen maar uit, waarde lezers. en
reageert niet als ik, met een lachje, alsof het een grap
betreft, want het is de bittere, gruwelijke werkelijkheid. Nr. l van "Volk en Vaderland" heeft het dag·
licht weer aanschouwd. Nog zeer sobertjes in uitvoering, nog weinig vakkundig in opmaa.k. nog stuntelig
geredigeerd - aldus "Het Parool" van 5 dezer -,
maar met de toezegging van een spoedige oplage van
100.000 exemplaren.
Hernjzend Nederland. Mu.•sert is dood, leve Mussert!
Waarom zou "Volk en Vaderland" ook niet verschijnen?
Politie-ambtenaren. die onderricht gaven aan de Nederlandse landwacht, zijn gehandhaafd. Politie-autoriteiten, die opdracht tot transporteren van Joden, onderduikers en illegale werkers gavw, zijn bevorderd.
Een inspecteur van politie, die - buiten verschillende
andere er.gerlijkheden - bij de vordering van fietsen
der Joden, geheel op eigen initiatief een invalidewagentje van een invalide Joods meisje in beslag
nam, ondanks het feit, dat men hem heeft gesmeekt
dit na te laten, werd dezer dagen tot dirigerend officier der Rijkspolitie, tevens commissaris der Rijkspolitie, benoemd. Legerofficieren, die vrijwillig In
Duitsland .gingen werken, zijn weer in het leger opgenomen.
Waarom zou "Volk en Vaderland" ook niet verschijnen?
Een Hoofdcommissaris van Politie, die zich in bezettingstijd tegenover zijn corps in niet te herhalen beledigende termen over onze Koningin uitliet, is momenteel "toegevoegd aan een Departement". Een
Procureur-Generaal, dje in gezelschap van . andere
autoriteiten bij Mussert, t.g.v. diens verjaardag, op
receptie ging, is na de oorlog gehandhaafd.
Personeel van het nationaal-socialistisch opvo~dingslnstituut: De Nededandse Al'beidsdienst. dat de Hit·
'
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arrestatie van een medewerker, hebben uitgevoerd en
de gearresteerde er dus op mocht vertrouwen, dat hij
na een bepaalde tijd, als het niet anders kon, een
naam of adres mocht noemen. In dat geval is er Dl.
geen sprake van strafrechtelijk opzet, doch van schuld,
dewelke echter niet bij de wet strafbaar is gesteld.

In de meeste gevallen zai de thans vervolgde illegale '
werker zich moeten beroepen op overmacht. (En dat
niet alleen in geval van doorslaan in de feitelijke of
psychische macht van de Gestapo, doch in alle gevallen, .waarin de iilegale werker binnen het kader
van het verzet een daad heeft gepleegd, die volgens
het criminele strafrecht strafbaar is (liquidatie van
een verrader is moord, een overval op een distributiekantoor is roof, enz.). In dit laatste geval namelijk
zal men zich erop beroepen de daad ten behoeve van
het algemeen belang te hebben verricht. hetgeen in
het Bijzonder Strafrecht oog eens afzonderlijk straf,
feloos wordt gesteld.) En op hem rust de plicht aannemelijk te maken, dat hij in de gegeven omstandigheden niet anders kon of redelijkerwijs niet anders behoefde te handele11.
Precies als in het normale strafproces.
Echter hoe kan hij zijn overmacht bewijzen. wanneer
zijn enige getuigen vaak alleen de SO-ers zijn, die
hem mishandeld of bedreigd hebben, en die zichzelf
thans zouden bezwaren door de waarheid te spreken!
Mensen bovendien. die de leugen tot een politiek en
moreel beginsel hebhen gemaakt.
Hoe kon hij zijn overmacht bewijzen tegenover een
maar al te vaak ondeskundig opgemaakt dossier,
waarbij de modder duimendik op zijn gezicht wordt
gespoten?
Hoe kao hij zijn overmacht aannemelijk maken, wanneer hij tijdens de verhoren het gevoel moet krijgen,
dat zijn rechters meer geloof hechten aan de woorden van zijn vroegere belagers en geen begrip blijken
te hebben voor de door hem geschilderde toestanden?
Hoc kan een sfeer van begrip en vertrouwen worden gekweekt, wanneer de verhoormethode dezelfde
is als bij de collaborateur en verrader die er op uit
ls zijn zaak zo licht mogelijk voor te stellen?
De dwangpositie, waarin de illegale werker wordt gebracht, omdat op hem het bewijs van de overmacht
rust, is bepaald onverdiend en onbevredigend. Om•
dat enige wettelijke regeling op dit punt ontbreekt,
hangt het antwoord op de overmachtsvraag alleen
af van het begrip en geloof. dat de rechter heeft in
het verhaal van de verdachte. Ontbreekt dit begrip,
dan is de verdachte veroordeeld. Men zal nu tegenwerpen, dat er toch Inderdaad wel gevallen van laakbaar en strafbaar gedrag van een illegale werker
voorkomt.
Inderdaad. en deze dienen dan ook gestraft te '!Worden.
Maar de beslissende maatstaf bij de al of niet strafbaarheid dient niet te zijn dat de overmacht al of niet
gebleken is, doch dat al of niet bewezen is, dat de
betrokkene vrijelijk. zonder onredelijke dwang en
doelbewust de vijand beeft geholpen door het noemen
van namen enz. Dit is een zaak van bewijslast. Aangenomen moet worden, dat de illegale werker in de
feitelijke macht van de SD handelde in overmacht,

tenzij het Openbaar Ministerie het tegendeel heeft
bewezen. Zolang dit laatste bewijs niet ondubbelzin.,.
nig is geleverd, dient de betrokkene straffeloos te zijn.
Mutatis mutandus geldt deze gedachtengé!ng ook voor
de illegale werker, die thans terecht moet staan voor
misdrijven, die hij in de bezettingstijd pleegde in het
algemeen belang. Indien vaststaat, dat de betrokkene
tllcgaal werker is, moet worden aangenomen, dat hij
zijn daod ten behoeve van het verzet pleegde, tenzij het tegendeel is bewezen.
De bovengenoemde gedachtengang ·kan m.i. door de
rechter, zonder de wet geweld aan te doen, worden
toegepast. In dit schema past dan ook niet meer de
onredelijke en grievende opmerking, die meerdere
malen door het Openbaar Ministerie is gemaakt, dat
de betrokkene, toen hit illegaal ging werken, daarmede het risico van mishandeling. bedreiging en fusillering op zich nam. Held-zijn is slechts aan zeer enkelen gegeven. De doorsnee illegaal v.·erker is een
gewoon mens, als ieder ander. Dat de illegaliteit uit
helden bestond is een mythe, die er na de bevrijding
toe geleid heeft, dat de illegaliteit en -de maatschappij tenslotte zo teleurgesteld in elkaar bleken te zijn.

Hoe dan wel?
De enige oplossing om radicaal uit dit probleem te
komen en die bevredigend Is voor het rechtsgevoel
van een groot deel van ons volk en d'e rechtszekerheid voor de illegale werker wa.uborgt, is het schep·
'1en van een eigen rechterlijke instantie. Dit behoeft
geen jury te zijn, doch een instituut, overeenkomende
met het Tribunaal of Bijzonder Gerechtshof. doch
samengesteld uit mensen, die het vertrouwen der vroegere verzetsbeweging genieten en grote ervaring van
het verzet en de strijd tegen en met de Gestapo hebben.
Dit college zal alle zaken van hen, die zich erop beroepen de daden bij of tengevolge van hun verzetswerkzaamheden te hebben verricht, moeten behandelen.
Teneinde de collaborateurs, die zich op verzet beroepen, uit te schakelen, dient, hetzij door dit college zell,
hetzij door een andere instantie, te worden uitgemaakt,
dat de betrokkene inderdaad door daad of houding
heeft bijgedragen tot het binnenlands verzet. Dat dit
laatste niet nieuw is, blijkt uit de onlangs in werking
getreden Wet op het Buitengewoon Rijkspensioen
voor verzetsslachtoffers, waarbij de Stichting 19401945 de verplichting heeft dezelfde vraag te onderzoeken alvorens tot toekenning van Rijkspensioen kan
worden over.g egaan.
De berechting van de illega!A! werkers is een zaak van
groot gewicht, al zouden er slechts enige tientallen
zijn. (Het juiste aantal geïnterneerde en vervolgde
illegale werkers is niet bekend, omdat de Bijzondere
rechtspleging het onderscheid tussen politiek delinquent en illegaal werker niet kent!)
Het is daarom de taak van allen, die met de Bijzon•
dere rechtspleging van doen hebben en voor allen, die
zich voor de zaak intere~seren, om op korte termijn
stappen te ot1dememen, die tot verbetering van deze
toestand kunnen leiden.

Jergroet bracht, wordt weer in de leiding v.-.n ons
leger opgenomen.
Waarom zou "Volk en Vaderland" ook niet verschijnen?
De Heer van Vessem, ex-NSB-Kamerlid, stelt zich
voor de prijs van / 50.000.- (af te betalen in jaarli1kse termijnen van f 2500.-) bereid het lev en van
een arrestant te redden. De familie vraagt teoietver•
klaring van deze schuld, maar de Raad voor Re.:Jits•
herstel te Utrecht verwerpt - anno 1947 - deze
vordering. De Heer van Vessem zal, omdat bij over
zulke wtstekende relaties met de Duitsers beschikte,
nog 15 Jaar lang zijn Judasloon ontvangen. Formalisme inzake een zedeloze overeenkomst.
Hoeveel oud-illegale werkers en onderduikers hebben tevergeefs gewacht op rechtsherstel?
In de afgelopen week werd een lid van de landstand
als burgemeester geïnstalleerd. Onze Eerste Kamer
telt een lid, dat tot f 10.000.- boete, sub. 3 maanden
hechtenis werd veroordeeld. omdat hij in oorlogstijd
heeft medegewerkt aan " de uitlevering van een Engelse piloot aan de vijand. Hij kan niet uit de Kamer worden ontslagen.
Waarom zou ,Volk en Vaderland" ook niet ver~chijnen?
De Tribunalen worden opgeheven; de Bijzondere Gerechtshoven gaan verdwijnen; minister van Maars.seveen predikt barmhartigheid; de regering wil verlost
zijn van het probleem der polilieke delinquenten.
Waarom zou "Volk en Vaderland·· ook niet verschijnen?
Illegale werkers worden in dezelfde cellen gestopt
als SD-ers; verraders en "verraders" worden over
één kam geschoren. Iemand, die van collaboratie werd
verdacht, wordt - zonder ooit één keer verhoord te
zijn geweest - 9 maanden (waarvan een groot deel
in de bunker) in een kamp opgesloten. Een vooraan•
staand illegaal werkster, sociaal medewerkster van de
Stichting 1940-'45, wordt "om even te getwgen" bij
de P .R.A. ontboden en als verdachte doorgestuurd
na,1r het kamp, waar ze tussen de bewaakster; van
de Duitse concentratiekampen wordt gestopt.
lemand van de Stichting 1940-'45 vraagt hierovn
een onderhoud met den officier-fiscaal. Deze moet
echter eerst op zijn bureau informeren wat de Stichting 1940-'45 is.
Waarom zou "Volk en Vaderland" ook niet verschijnen?
De ex-kroonprins van Duitsland, oud S.A.-lid en
officier bij het doodskop-reg., loopt een goede kans,
binnenkort een noo-enemy-verklaring te ontvangen.
De heren Lage.s en Oöhring ~·eigeren voor het Bijzonder Gerechtshof verklaringen af te )C9gen. Luyendijk, die 7 landgenoten voor ludasgeld aan de vijand
uitleverde, krijgt gratie en ui s de Grüne Polizeimano
Drent, die in naam van zijn Führer, elf keer het
geweer aan de schouder zette, valt in de termen van
de barmhartigheid van den minister van Justitie.
Waarom zou "Volk en Vaderland" ook niet verschijnen?
Twee en een half jaar na de bevrijding schijnt in
Nederland alles weer te kunnen.
Zij, die zich - onder levensgevaarlijke omstandigheden - in bezettingstijd naar bevrijd gebied begaven, krijgen van de regering een rekening gepresmteerd voor de door hen gemaakte verblijfskosten In
het buitenland.
Met een variatie op het gehate zinnetje: .. Nur für
Wehrmacht", zijn in een overvolle trein, gedeelten van
de 2e :!<lasse coupé weer gereserveerd, onder het opschrift: .,Alleen voor officieren".
Ontslagen politieke delinquenten verzekeren zich van
een maatschappelijke positie en durven zelfs in een
advertentie, waarin zij hun krachten aanbieden, van
hun gevangenschap melding te maken. Intussen maken onze mannen in het leger in Indië zich terecht
bezorgd over hun toekomst bij demobilisatie. De positie van het P.R.A.-personeel staat op losse schroeven. De woningnood is zo groot, dat men in het Zuiden des lands nog in krotten woont, maar in Rotterdam op het terrein van het D.P.-statioo verrijst een
groot tentoonstellingsgebouw.
Waarom zou "Volk en Vaderland" dan ook niet
verschijnen?
Moet deze opsomming einMloos worden verlengd? Is
er eigenlijk wel iets veranderd in ons landje, sinds
de oorlog! Zo neen, waarom zou "Volk en Vaderland"
dan niet verschijnen?
Komt het bovenstaande voort uit een verbitterd hart?
Gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet.
Het kan zijn waarde hebben de zaken eens duidelijk
te zeggen: daarvoor behoeft het hart niet verbitterd
te zijn.
•
Hel spreekt echter vanzeU, dat deze ontboezeming
ook weer niet voortkomt uit een hart, dat opspringt
van vreugde over het verloop der dingen in de jaren
na de bevrijding.
ln zoverre zou men dus van bitterheid kunnen spre•
ken, al zou schrijver dezes het liever betitelen met:
bezorgdheid of verootrustheid.
De voorstanders van bundeling :iullen aan het bovenstaande wellicht argumenten tot herbundding willen
ontlenen, maar zo eenvoudig liggen de din~eo oiet.
Wij hopen hierop in het komende nummer terug te
komen,
,.FRITS".
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[!]GEN OPEN

oudt uw ogen wijd open, want er gebeuren
interessante dingen om ons heen. In de democratische staten van het Westen hebben
de communisten een paar rake nederlagen te incasseren gekregen. In de dwangstaten van het
Oosten wordt de oppositie in versneld tempo geliquideerd.
Bij de verkiezingen in Frankrijk, Zwitserland,
Denemarken en Engeland hebben de communisten de terugtocht moeten aanvaarden.
Wie "De Waarheid" er op naleest (waar is Koejemans; is hij politiek uitgegleden, uit de gratie
of is hij "ziek"? Ik mis hem reeds weken, want
zijn opvolgers schrijven heel wat minder interessant), zal van die nederlagen niets geloven.
Maar het is leerrijk om de propagandatrucs te
doorgronden, waardoor nederlagen overwinningen
worden.
In Zwitserland, een grote overwinning van de
communisten. Natuurlijk, want de uitslag wordt
vergeleken met een verkiezing van vóór 1940.
Vergeten wordt de kantonnale verkiezing van na
de bevrijding, want t.o.v. daarvan verloor de
,.partij" stemmen.
De communisten vormen in Frankrijk de grootste
partij, schrijft "De Waarheid" Thorez na. In het
volgende blijkt dan, dat de uitslagen voor de gemeenten met meer dan 9000 inwoners dit leren.
Zo kan ik •t ook.
In deze steden hadden de communisten inderdaad ca. 30% en had de Gaulle ca. 29%, Over
geheel Frankrijk echter hadden de communisten
29% en had de Gaulle 38% ,
Als er geen communist meer in Frankrijk is, zullen ze nog de grootste partij zijn in de plaatsen boven 10 millioen inwoners, want dle zijn er
niet in Frankrijk.
Men mag zich terecht verheugen over het terugkerend gezond verstand, dat uit deze communistische nederlagen in het Westen spreekt, tenzij ...
vrees de metgezel ter stembus was. Want een
reactie uit vrees kan de wereld niet redden;
slechts een actie uit heilige overtuiging is
daartoe in staat en kan de kracht opbrengen
om het communisme de grond onder de voeten
weg te nemen. Waar is het geloof in een overtuiging in het oude Europa, in het jonge Amerika? Terugkeer in gehoorzaamheid t o t God en
Zijn dienst, dat is naar mijn vaste overtuiging
de enige mogelijkheid, die de democratische staten nog resteert om met nieuw élan de toekomst tegemoet te gaan.

H

In het Oosten gaat het hard. Na Yoego-Slavië en
Bulgarije (Petkow) staat thans in Roemenië Manioe terecht en wordt het geval Tatarescu op de
rol geplaatst. In Hongarije zijn de oppositieleiders Varpa en Pfeiffer ontsnapt, in Polen wist
Mikolajczyk te ontkomen aan de geheime politie.
Dit is natuurlijk maar een slordige opsomming.
Er zijn meer groten aan toe te voegen en wie
taalt er naar de kleinen, die van hun rechten,
bezittingel') en vrijheid beroofd, voortgedreven
worden naar de Syberische concentratiekampen,
waar een mensenleven even weinig telt als voorheen in het nazirijk, zo weinig als door alle
eeuwen been een tegenstander telde voor een
dwingeland, die de macht had?
Maar er is een gedenkboek voor het aangezicht
van de Here van hemel en aarde en de tranen
en het lijden zijn voortdurend voor Zijn ogen. Hij
gedenkt er aan en als deze ongelukkigen Hem
aanroepen in hun verdrukking, dan zal hun verlossing zeker en heerlijk zijn.
Dat is zo zeker en heerlijk, als het voor de geweldplegers zeker en vreselijk zal zijn te vallen
in de handen van de levende God.
De leiders, die thans ontvluchten of vervolgd
worden, hebben een verschrikkelijke verantwoordelijkheid op zich geladen.
Zij waren bijna allen prachtige verzetsleiders tegen de nazi's (Stalin wekte het Roemeense volle
op achter . Manioe, de verzetsleider, te staan)

KERSTOADEAUX VOOR Mll.lTAIREN.

c(tt
')oor enige jeugdverenigingen te Amers'oort wordt aan alle militairen in Indië,
die tot de betreffende verenigingen hebben
)ehoord, voor de Kerstmis een exemplaar
van ,,Den Vijand Wede:rstaan" gezonden.
Een lofwaardig initiatief!!
Wordt er in Uw omgeving al iets voor h et
Kerstfeest van onze jongens gedaan?

b
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maar zij hebben in de roes van het ogenblik
der bevrijding vergeten, dat men nooit een verbond met de leugen mag sluiten.
Hoc eenvoudig hebben Petkow, Manioe, Tatarescu, l\Iikolajczyk en anderen het de communisten gemaakt. Zij namen deel in het politieke
front en lieten zich de tweede viool in de ministeries welgevallen. Dat ging natuurlijk onder
pressie. ,.Und willst du nicht mein Bruder sein,
so schlag' ich dir den Schädel ein" (Goethe).
Herinnert gij u nog Hugenberg, die met Hitler
ging regeren? Precies hetzelfde gebeurt thans
door de communisten in de Oostelijke staten.
Neen, geheel hetzelfde zijn de gevallen niet.
Toen Hitler zijn macht gevestigd had, dank zij
Hugenberg, schoof hij deze opzij. De communisten zijn wat grondiger; eenmaal alle draden
binnen hun bereik, dank zij de hulp der compromissenmannen, die nog geloofden in de goede trouw van communisten, nemen deze het gerecht te baat en vermoorden daarmee de vroegere bondgenoot, omdat hij dienst gedaan beeft
en afgedankt kan worden.
Men moet a lles, ar1110t'de, nedel'laag, intimidatie,
vervolging, geyangenis, ja de dood, verkiezen
bov<'n Pen bondgenootschap met de communisten.
Principieel, omdat het verbond met de leugen en
het onrecht ons zelf tot leugenaars en onrechtvaardigen maakt.
Practisch, omdat de uitkomst precies hetzelfde
is (zie Petkow c.s.).
In Amsterdam hebben we een voorproefje gehad. Broederlijk hebben de communisten en de
meerderheid der socialisten de politieke faculteit der universiteit in elkaar gedraaid, en ondanks plechtige beloften van het tegendeel, zijn
slechts linkse professoren benoemd, waarvan de
meesten communistisch.
De fout, die men maakt is, dat men veronderstelt, dat de communisten zich aan de afgesproken spelregels zullen houden, waaraan men zelf
ook wil vasthouden. Maar de communisten houden zich alleen en zolang aan spelregels, als ze
dienstig zijn voor hun doel, de mach t te verwerven met alle middelen, die een mens maar bedenken kan.
Daar hebt U het punt.
Het doel beillgt bij de communisten alle middelen.
Maar dat is een leugen. Hoe schoon het doel
ook moge zijn, de middelen kunne n leder doel
on theiligen.
En de middelen van de communisten hebben hun
doel reeds lang in een zee van bloed en tranen
verzopen.
En het doel? Marx heeft geloofd in een heilstaat.
Het voorportaal van die heilstaat, waarin alleen maar ideale mensen het goede voor elkaar
zoeken, is de dicta.tuur van het proletariaat.
En dat moet dan de volksregering (democratie)
zijn, waarop de communisten zich beroemen tegenover de Westerse democratieën. Maar het
proletariaat kan zelf niet regeren en daarom regeert in zijn naam de partijleiding. Dat is althans de schijn van de eerste faze.
Want hoe moeten meningsverschillen in die leiding opgelost worden? Niet door democratische
verkiezingen, want er is maar één partij en die
spreekt slechts in haar leiding.
Zo ontstaat de noodzaak van de ijzeren dictator, die in alles beslist.
Van nature werd dat de partijsecretaris, die een
machtig administratief apparaat ter beschikking
had. (Dat is in Nederland Paul de Groot. Let
op die man.)
En dan is er nog maar één middel, dat de tyran ter beschikking moet staan om zijn wil te
doen eerbiedigen: de geh eime polltlel<e politie,
die overal haar oor t e luisteren legt en die beschikt over vrijheid en gevangenis, over leven
en dood van de politieke tegenstanders en van
het proletariaat zelve.
Kunt u geloven, dat in een dwangstaat met een
geheime politie, die alles bespionneert, ooit de
vrijheid vrijwillig wordt hersteld, en deze geheime pofitie zichzelf afschaft?
Wat zullen Lenin en Stalin samen gelachen
hebben om die heilstaat in vrijheid. Of neen, die
beiden n iet, want erg best ging het tussen die
twee niet. Lenin heeft tenminste in zijn politiek
testament nadrukkelijk gewaarschuwd t egen
Stalin, die hij zeer gevaarlijk achtte. Dat testament is natuurlijk verdonkeremaand.
Om die controverse te begrijpen, moet men
Churchill's "Grote tijdgenoten" lezen, waarin de
Engelse staatsman schrijft, dat Lenin opgevolgd
werd door een man, d ie in alles zijn mindere
was, beh alve in de misdaad.
Vandaar natuurlijk, dat het niet zo vlot ging
In de samenwer king tUS8en Churchill en Stalin.

•
Op et.n te Utrecht gthoudtn studtt"C.Ongru ovt r onderwijs
opvoedmg tn cultuur. beltgd door dt Partij vao dt Vc11
hetd. h,•lt ••• dor sprtktrs. prof. de . V . J. Koningsbtcgt
ho<>11ltrur HD dt R . U. te Utrecht. ttn b,>e/r.Jt opt119tda•
ovc-r de •l~c:bre ,csult,ueo van h,t academisch ondttwfl• va
thans .
D'" huidige toestand wukt ntgati&-f selecterend W-,t nugen
e-lders t.:rechr kan. wordt ltraar (o( boogili:r·aar).

( ..T.rouw.")
Gelukkig. dat een hoogleraar het zelf geugd heeft
Wij zouden het niet hebben durven zeggen
Maar als een hoogleraar zo over de leraren~stand
spreekt, zal de Minister daarin eerder een argument
voor salarisverlaging dan voor verhoging vinden.
J.

•

0. Je N" een vee.rtigjari9e Amsterd.1mse koop01aa. Ucb.tte
ver.schtUeadt hotdltts an het Oostt:o van dt ptl)Vlndt
Utrecht op. Hij btttok mtl vrouw en kindnen mooie kamers
at en dronk. kort0a1, leefde al, 9cand scigorur ja botel, van
mt!tu1en. die bem op ziJn uiterlijk vrrtrouwd(n. Maar tege-n
dt ttjd dat htt op betaltn aankwom. v«dw•en hij. Zo ll«
hij tn OritbHgcn en 10. Rhtnt:n verschillende hoteliers het
gelag betaltn. Tot ttn bunnu httn >D d• gattn krttg. Tot
betal,n uitgenodigd, vtrldaardt de oplicbt«. dat llij bet.111
w-u geld vrij te: m;,,ken. Er werd een tt1, na&c Amstetdac
gema~kt. maar Jum op dal og<abhk wa• dt bonk 9"loten ...

(Dagbladbericht.)
De hotelier was een hoffelijk man. Hij bood de
gast aan voor hem een andere bank te zoeken,
die niet gesloten was. En hij bracht hem...... voor
de rechtbank. De man beweerde, dat blj bij deze
Bank "niet terecht'· was. Maar de Officier van
Justitie meende, dat het "zeer terecht" was en
vroeg één jaar, Men moet aannemen, dat hij nu
inderdaad op het juiste adres is terecht gekomen.
Hij krijgt nu logies zonder daarvoor een rekening te moeten betalen. Hij heeft dus in alle op·
i.ichten z'n 7.in gekregen. En dat heet dan "recht~
spreken".

•

W,ecl1.:.-'•r"~t gevraagd voo, J oc:.htcttdCA pe:r w«k. met bui,e"
ltJk verleer.

l

(Adv.)
Als ik werkster was schreef ik er direct op. Ik
houd van huiselijkheid, vooral in de morgenuren.
Wat zou mevrouw van de volgende morgen-inde·
ling denken: 8 uur gezamenlijk ontbijt met de
familie (bij vroegere komst voorafgegaan door ochtendgymnastiek); 9-11 uur gezellige conversatie
met mevrouw onder het hanteren van een handwerkje; 11 uur koffie-drinken; 11!--z uur stof-afnemen, 12 uur vertrek met de opdracht even blj
de plaatselijke krant aan te wippen om een advertentie op te geven, waarin een werkster voor de
middaguren gevraagd wordt (ditmaal zonder
huiselijk verkeer).

Maar ter zake. De communisten hebben hun doel
bereikt. Achter de dictatuur bestaat voor hen
niets meer. Niets heeft in de practijk van het
Russische communisme bewezen, dat men één
stap terugneemt van de uiterste dwang. Ook
niet in de terugkeer van een schijnbare vrijheid
van het Christendom, waarop Lieb wijst. Dat
een man met gezond verstand zo met open ogen
in de val kan lopen, als Lieb. Want Stalin heeft
het herstel der Christelijke vormen nodig, om de
nationale cultus (het nieuwe thema in Rusland)
te kweken. Daarom wordt de kerk toegelaten
met een m uilkorf op. Denkt Lieb, dat deze z.g.
kerk één geluid van gehoorzaamheid aan haar
Meester mag laten horen, waarin een protest
tegen de Stalinlijn weerklinkt?
Wee de "kerk", die gemuilkorfd haar Heer
denltt te kunnen dienen.
Christus heeft beloofd haar in stand te houden
zelfs in verdrukking, maar nooit in ongehoor:r.aalllheld.
Als over ons ooit de communistische verschrik king zou komen en geen sterveling kan daarover zekerheid geven, mijdt dan het compromis
a ls een besmettelijke ziekte. En mijdt het au
reeds om des gewetenswil.
Vreest nu en vreest ook in de toekomst n.iets
dan het verraad van Uw levensovertuiging. En
denkt aan die schone woorden, die men op het
graf van die grote Christen, John Knox, plaatste: ,.Hier ligt een m an, die nooit h et aangezicht
van een mens heeft gevreesd".
Inderdaad, want hij vreesde de Here.
H. v. R.

STILLE HELDEN IN DE ACRE
door Joop

I

Een eigen Stichtingsorgaan?

_,,De

W

at aan nieuwtjes over de Stichting van de tafel van
het hoofdbestuur naar deze kolom v~rhuist, raa~t
in de regel zaken, waarover een besluit genomen 1s;
waarvoor een vaste koers is bepaald.
Noodzakelijk is dat evenwel niet. En wanneer een voorstel aan de orde komt - zoals in het vorige nummer van
De Zwerver" - om een eigen blad voor de Stichting uit
te geven, dan kunnen we dat plan zeker bekijken. Het
hoofdbestuur heeft zich al over hetzelfde onderwerp het
hoofd gebroken, maar is nog niet tot een besluit gekomen. Wat niet behoeft te verwonderen, want daar zit wel
één en ander aan vast.
Stel, dat hier plompverloren het bericht zou komen te
staan: ,,De Stichting gaat een eigen blad uitgeven". Hoe
denkt ge U de reactie in Nederland? Zeker, er zullen direct een aantal mensen zijn, die het zouden toejuichen.
Maar hoevelen zouden reageren met: ,,Alweer een krant?"
Ongetwijfeld niet weinigen.
En dat· is punt één: het grote aantal bladen, dat na de
oorlog in Nederland wordt uitgegeven, gecombineerd met
de nog steeds voortdurende papierschaarste, maakt, dat
àls de Stichting tot het uitgeven van een krant zou willen overgaan, er oük werkelijk behoefte aan moet bestaan,
wil een dergelijke opzet verantwoord zijn.
Een tweede punt is: voor wie moet een blad van de Stichting bestemd zijn ? Voor de verzorgde gezinnen, voor de
medewerkers, voor de contribuanten? De laatste groep zal
wel bij voorbaat afvallen, wegens de kosten en de enorme
hoeveelheid papier, die daarmee gemoeid zouden zijn.
Maar of het blad voor medewerkers, voor verzorgden of
voor beiden zou moeten worden bestemd, is niet zo gemakkelijk te beslissen. Hier komt onder meer een derde
punt aan de orde: het heffen van een abonnementsgeld zal
voor beide categorieën sporadisch mogelijk of wenselijk
~ijn. Dus zouden de kosten uit de gelden van de Stichting
moeten komen. Dat zijn gelden, die voor de verz9rging
door het Nederlandse volk zijn gegeven. Is het nu verantwoord, daarvan een deel voor een tijdschrift uit te geven? Het antwoord moet vast en zeker "ja" luiden, mits:
het werk van de Stichting en dus de verzorging, er mee
gebaat is. En dit is een vingerwijzing, dat de medewerkers
toch wel in eerste instantie voor een orgaan in aanmerking zouden komen. Zij vormen immers de grondslag van
het Stichtingswerk. Juist de vele klachten over ·gebrek aan
activiteit en belangstelling van de kant van de medewerkers dwingen tot ernstige overweging van een orgaan,
want een goed blad zou een krachtige stimulans kunnen
vormen voor de medewerkers en daarmee voor het werk
van de Stichting.
Maar, en dat is dan nog een volgend punt, dan ook een
goed blad. En beter geen, dan een slecht. Een paar blaadjes papier, die iedere maand ongelezen de prullemand in
gaan, betekenen alleen maar vteggegooid geld. Neen, als
er iets moet komen, dan ook "van de bovenste plank". En ·
dat betekent, voor alles, dat een eventueel bestuursbesluit
· in positieve zin niet voldoende zou zijn, maar dat een
grondige, vakkundige voorbereiding daarop zou moeten
volgen.
En tenslotte: zijn de wensen overal in Nederland gelijk ?
Voelt Groningen een eventuele behoefte even sterk als
Zeeland en zo ja, is die behoefte dan ook gelijk gericht?
Zou het niet doeltreffender èn goedkoper zijn, als ieder
district zijn eigen mededelingenblad verzorgde? Goedkoper hoeven we zeker niet te verwachten. Veertien verschillende oplagen, van ieder ettelijke honderden exemplaren zouden zeker duurder uitvallen, dan één uniforme
of gedeeltelijke uniforme van ettelijke duizenden (want op
papier tellen we de medewerkers van de Stichting met
vier cijfers). Maar wel staat vast, dat ieder district in ruime mate gelegenheid zou moeten hebben, om zijn speciale
belangen met zijn eigen medewerkers te bespreken. Hoe,
daar is nóg over te praten.
Zoals er nog over veel meer kanten van dit probleem te
praten is en gepraat moet worden. De hier genoemde en
vele andere factoren zal het hoofdbestuur in de schaal
mgeten leggen, wanneer het een besluit over deze zaak
gaat nemen.
Wie voordien zijn mening kenbaar wil maken, dat hij het
niet nalate.

l

Kluis", zo noemt de vriendelijke en eenvoudige landsman
van het wijde Kempische land aan de Nederlands-Belgische
grens het klooster der Paters Trappisten bij Achel (B.), de oude,
rustige Cisterciënser-abdij, beter bekend onder de naam van " De
Achelse Kluis". De hoge populieren, de stugge berken, de vruchtbare landerijen en de verre einder doen u op weg naar de Kluis
een ogenblik stilstaan om de vredige rust, die van dit alles uitgaat, te ervaren en op u te laten inwerken.
"Ingredienti pax", vrede aan dengene, die hier binnentreedt, zo
leest ge boven de massieve boogpoort, met het zware ijzeren
hek en het gele beeld van St. Benedictus.
Na een kleine aarzeling waagt gij het onder de poort door te
gaan en langs een goedlachse, donker-gebaarde broederportier
in bruin habijt betreedt ge de binnenhof, vol met licht kastanjegeel.
En als was het een vingerwijziging voor het leven, leest ge
rechts in het boekenvenstertje titels als "De roeping van de
stilte" enz. Zo blijft ge een moment staan om te proeven van
de ingetogen, blije rust en stemmige sfeer, die daar rondhangt,
tot ineens een forse figuur op u afkomt in witte pij, met een
open, gulle en innemende lach en een hand, die zich vertrouwelijk op je schouder legt: de père hotelier, de gastenpater, àe
Trappist, die in de jaren der bezetting onder de schuilnaam
"Ome Faan", naast zijn plaats in de hoge koorbanken van de
abdij-kapel nog een plaats bezette in het verzet, en een belangrijke plaats!
Een paar vriendelijke ogen en enkele woorden van het sappige
Vlaamse soort, en alle schroom is van u afgevallen. Uw binnentreden heeft iets van een "blijde incomste". En in het sobere,
kraakzindelijke gastenkwartier met het roodgeruite tafellaken
en de welvoorziene schotels hebt ge even tijd om de zin van dit
alles te doorgronden, de zin van deze echte, ware vriendelijkheid en gulheid, die men in de wereld van alledag tevergeefs
zoekt. Maar ge komt er niet uit. Pas als de gastenpater u in het
voorbijgaan toelacht, dat een goed gastenpater in iedere gast
de Christus ziet, wordt het u duidelijk en weet ge het. En wat ge
ook weet is, dat men in de Achelse Kluis geweest moet zijn om
te weten wat "gastvrijheid" is!
Overal dezelfde weldadige rust in dit honderd jaar oude convent.
De uitgesleten treden van de houten kloostertrap, de romantiek
van de schemerige kloostergang met de geschilderde portretten
van de verschiJlende vader-abten en de bijna eindeloze rij deuren, waarop klankrijke en welluidende namen als Eugenius, Idesbaldus, Theobaldus, Odo, enz., dit alles getuigt van de oeroude
Cisterciënser-regel, die voorschrijft, dat er rust moet uitgaan
van ramen en ruimten, van klank en geluid, rust, die de monniken nodig hebben bij hun gebed en overweging.
Doch niet alleen in, ook buiten het convent, op de uitgestrekte
landerijen, op de weiden, de hei en in de schuren, waar de paters en broeders buiten de uren van gebed hun werk hebben.
Daar gaat de rustige broeder-schaapherder; een kluwen dartelende schapen voor hem uit en rappe zwarte honden er omheen. Daar loopt de kippenbroeder midden tussen zijn ontelbare
blanke, witte hennen en hanen met vuurrode kammen. Hij kent
de pluimveeteelt, zit er al 20 jaren in en zijn ervaringen in dit
vak legde hij vast in een populair-wetenschappelijk boekje, dat
de titel draagt: ,,Hoe trek ik het meeste profijt uit mijn kippen!"
Hij heeft Belgische en Nederlandse kippen, een onderscheid naar
het grondgebied, waarop zij lopen. En laconiek vertelt paterprior u, dat de Belgische wetten - natuurlijk! - niet zo streng
zijn als de Nederlandse wetten, wat de kippen aangaat, en wij
denken een ogenblik aan Benelux en de Verenigde Lage Landen,
die ook voor deze kippen heilzaam zouden kunnen werken!! Het
forse, roodbonte vee, de kolossen van trekpaarden, zij horen bij
dit convent, bij deze rust, alleen al door hun beheerste, rhythmische bewegingen, zoals ook de contouren van de heerlijke Kempense bossen en de smalle kronkelwegen er bij horen.
Indrukwekkend is de wondere, harmonieuze eenheid, die hier
bestaat tussen het geestelijke en stoffelijke. Zo ziet men de paters oogsten op het uitgestrekte maïsveld en zo zijn zij verenigd
in de slotkapel. En van welke levensbeschouwing en -overtuiging men ook is, het is de gedragen, plechtige regelmatigheid
van het officie, die boven alles het meest indrukwekkend en onvergetelijk voor u is.
's Avonds bezetten de monniken voor de completen de hoge
koorbanken, dan rinkelen de blinkende sloten der officie-boeken,
ritselen de zware bladen. Welluidende stemmen dl:"agen de re-

gelmatige wisselende gezangen en. psalmen voor en het n
kostbare orgel weeft daartussen al even welluidend zijn
dieuze klanken.
Bij tijd en wijle neigen de wazige witte figuren in het schE
donker voorover, buigen lichtelijk het hoofd, of knielen ne
het geheel wordt pieus gebroken door de heldere avondklol
En als ge na het officie op uw tenen van het koor wegsluipt
uw gastenkamer, diep onder de indruk, dan voelt ge blij, d
wereld niets kan gebeuren, zolang er nog zulke middelpunte1
gebed en boete bestaan. Want deze Trappisten-monnike:r
bruiken nooit boter, vlees of eieren, bewaren altijd het st·
gen, gaan om 8 uur 's avonds ter ruste, staan om 2 uur 's rn
weer op en brengen elke dag pl.m. zeven uren in de kapel
Dat is de simpele, maar strenge Cisterciënserregel, die e
dengene, die hem onderhoudt, een blijheid en levensvrE
schenkt, die niet van deze wereld is.

Echter, hoe is het deze kloostergemeenschap vergaan in de
kere jaren der bezetting? Hoe verborgen de abdij ligt in d•
deloze hei, de oorlog is haar verre van ongemerkt voorbi
gaan. Hij heeft materiële vernielingen teweeggebracht,
anderzijds heeft hij het geestelijk erfdeel dezer gemeenschai:
rijkt.
Want de monniken hebben zich ook op een ander terrein 1
gen, n.l. dat van het ondergronds verzet. Een vrij ongewom:
rein voor contemplatieve kloosterlingen, zult gij zeggen,
geenszins ongewoon als gij denkt aan de achtergrond, wa
gen de strijd van het verzet werd gestreden. Hun werk iJ
verzet is niet zo verborgen gebleven als hun eenvoudig,
belangrijk werk van alle dag. Het gerucht over de voorbet
houding der monniken drong door tot buiten de grenz.;n de
dij. Helaas ook tot de Duitsers! Zij verdachten er de mon1
van - zeer terecht - , dat zij krijgsgevangenen, illegalen e
allieerde vliegers opnamen en hulp verleenden. Om hun ac
voigers op een dwaalspoor te brengen, prnbeerden deze ,
vluchtigen vaak de Nederlandse grens over te steken,
wanneer daartoe geen kans bestond, klopten zij aan de
poort. Het kwam zover, dat de Duitsers zonnen op middelEl
dit "verzetsnest" uit te roeien en na eindeloze onderlinge 1
tussen Brussel en Den Haag werd de abdij in de winte1
1942-1943 verbeurd verklaard. 14 Januari 1943 dronge
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bezetters het klooster binnen en dwongen de monniken te evacueren. Zij mochten slechts een kleine hoeveelheid bagage meenemen. Waar moesten zij heen? In Brabant mochten ze niet
blijven. De novicen gingen naar de abdij in Diepenveen, de
ouderen naar de abdij in Tegelen. De opname hier was niet zo
eenvoudig. Klooster, schuren en stallen waren verbrand. De
monarchale kerk met de gangen en het gastenkwartier stonden
nog. In de kloosterkelders waren 350 armen uit Venlo ondergebracht, die niets meer bezaten; verder verdreven monniken van
de abdij van Echt, die door de Duitsers was leeggestolen en vernield om het verbergen van Joden. Daarbij kwamen nog de Trappisten van Achel en het eigen convent. En last but not least de
vele Duitsers, die zich alles toeëigenden en allen bedreigden. De
Brabantse abt, Dom Aloysius van de Laar, ha1 de kalmte en
· de kracht om dit alles te regelen en te verzorgen, hetgeen door
de voedselschaarste zeer moeilijk was. Daarenboven toonden de
Engelse vliegers voortdurend grote belangstelling voor de abdij,
omdat de Duitsers het afweergeschut VOO!'. het vliegveld op het
terrein van 't klooster hadden geplaatst en de toren tegen alle
oorlogsrecht in als observatiepost misbruikten.
Een zware en onrustige tijd, waarin zich de meest rare complicaties voordeden, zodat het soms voorkwam, dat men beschouwende monniken zich zag ontfermen over huilende baby's!
Maar ondanks alles ging de verzetsstrijd voort. Eén was er
onder deze Trappisten, die het allermoeilijkste en allergevaarlijkste werk voor zijn rekening had. Hij verstevigde in deze periode
zijn contact met zijn vriend "Lodewijk", nu wijlen de Redemptoristen-pater Bleys, stak in minder dan geen tijd tot over zijn
kruin in de illegaliteit en leidde het verzet mee in Limburg.
Trappisten-monnik en leider van het verzet! Het klinkt als een
tegenspraak. Maar kunnen zij geen soldaten zijn? Was de stichter van het Tilburgse Trappisten-klooster geen Frans generaal
van het Pauselijk Zouavenleger? En hoe moedig hebben de Katholiek-Joodse Trappisten en Trappistinnen der Tilburgse kloosters zich gedragen tot in de dood!
Deze verzetssoldaat der eerste linie noemde zich "Ome Faan" en
hij was - en is nog - de gastenpater der Achelse Kluis, een
psycholoog door jarenlange ervaring, die aan één minuut genoeg heeft om het innerlijk van zijn gast tot in z'n diepste
diepte te peilen.
(Wordt vervolgd).

*

De poort van de Achelse Kluis op het ogenblik, dat een groep
geallieerde piloten, in monnik3pij gestoken, het kloo3ter verlaat, om
zich naar België te begeven.

MONUMENT TE MIDDELBURG ONTHULD
U ziet hier afgebeeld een gedenkteken, dat Zaterdag 8 November j.l. op de Algemene Begraafplaats te Middelburg werd onthuld. Daarin zijn gebeiteld, de namen van 35 Middelburgers, die
vielen in de jaren 1940-1945, de meesten in het verzet, de anderen in dienst van land en volk bij leger of marine.
_Reeds kort na de bevrijding nam de afdeling Middelburg der
G.O.I.W.N. het initiatief een monument op te richten.
Het ontwerp is van Ir. A. Rothuizen te Middelburg, de heer
H. J. Vreeling te Arnhem voerde het beeldhouwwerk uit, de heer
De Kuiper te Middelburg grifte de namen in de marmeren plaat.
Het monument is sober, maar geeft symbolisch de betekenis
weer van het offer, dat gebracht is. Het stelt een kruis voor,
waarvan het onderste deel van de staande balk is verbreed tot
een gedenkplaat, waarin de namen zijn gebeiteld. In de slinger
op de dwarsbalk staat gegrift: ,,Getrouw tot in den dood". Het
uitstekende deel van de verticale balk geeft St. Joris te zien,
die de draak doorsteekt en vertreedt. Hierboven is een kroon
aangebracht. Voor wie leeft uit het geloof in Christus' offer, aan
het kruis volbracht, is dit een treffend beeld.
Dit monument is een opgericht teken dat tot in verre geslachten zal spreken van hen, die de kroon hebben ontvangen. Reeds
in de antieke wereld was het gewoonte, belangrijke feiten vast
te leggen in steen (hiëroglyphenschrift). Een bekend boek over
de opgravingen in het Oosten draagt tot titel: ,,De stenen spreken". Zo zal ook deze steen spreken; een duidelijke taal, tot ons,
onze kinderen en kindskinderen.
Een grote menigte belangstellenden was Zaterdag bij de onthulling aanwezig. Behalve de familie-leden, waren verschillende
autoriteiten aanwezig. Het muziekgezelschap "ONDA" te Middelburg verleende medewerking en speelde passende koraalmuziek. De Voorzitter van de afd. Middelburg der GOIWN, de heer
J. P. Maljers, sprak een welkomstwoord en herinnerde daarin
aan het Koninklijk woord, dat wij, door hun strijd en offer, onze
bevrijding als een recht mogen aanvaarden.
Ds. A. de Vries te Middelburg zeide in zijn toespraak, dat wij
vandaag zouden kunnen klagen, of misschien ook aanklagen,
maar dat hij liever wees op de volbrachte strijd en op de betekenis daarvan. Wij m·o eten de herinnering vasthouden en maken
daarvoor gebruik van het woord, dat wij toevertrouwen, niet
aan het meer vergankelijke papier, maar inbeitelen in de duurzamere steen. De grote feiten worden Historie, vervlakken in de
geschiedenis, tot zij eens vergeten zullen zijn. Dan nog spreekt
deze steen. Toch is ook deze stof en zal eenmaal vergaan. Doch
dan blijft er het gedenkboek voor Gods Aangezicht, waarin opgetekend alle daden der mensen, ook het werk der gevallenen.
De waarde daarvan zal bepaald worden in de dag, dat alle doden zullen verschijnen voor Gods Troon.
Dr. Ir. N. A. J. Voorhoeve, landelijk Voorz. der GOIWN, herinnerde aan het verzetswerk en aan de offers die werden gebracht. Dit monument zal ons steeds herinneren aan hun strijd
en ons aansporen, in hun geest voort te gaan. Dan zal hun offer
niet vergeefs zijn geweest. Hij sprak over het andere, levende
monument, de Stichting 1940-1945, wekte ons op hieraan allen
mede te werken en de nagelaten betrekkingen in alles terzijde
te staan.
Terwijl het muziekcorps een couplet van het "Wilhelmus" speelde, onthulde de Burgemeester van Middelburg het monument en
aanvaardde het met een kort woord voor de gemeente.
Hiermede was deze sobere plechtigheid beëindigd.
Vele lezers van dit blad zullen er ongetwijfeld prijs op stellen, een goede foto
van dit monument in hun bezit te hebben. Binnen enkele dagen is de oplage
gereed en kunnen de foto's worden aEgeleverd, De prijs is f 0.75 per stuk: de
opbrengst voor de Stichting 19-40-1945.
Bestellingen kunnen gericht worden aan het adres: Stichting 19-i0-1945, Dam 2,
Middelburg. Na ontvangst van het bedrag , wordt voor toezending zorg gedragen.
Bestellingen s.v.p. per postwissel. Bij toezending per post f 0.10 voor porto
bijvoegen.
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Heelt de S.D. geslagen?
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Over het vraagstak der her-bundeling onmngen wij de

De v~rslaggever van "Het Handelsblad" inter~
vlewde Mr. Sikkel. de procureur-fiscaal te Amsterdam.
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j _____volgende ...onthoeze~ingen_ =..______J
Gèachte Redactie,
Oalaog1 tuutll'-ko•ea uit ladi,, h<b ,k d• lau,g VM Uw blad
.. De
b«nt, Zeer b~«>fldere aandacht t.rolt Uw arukcl: .. Waaroa gea,
berlnmdcling7'" m bct • ...,,.,.,r • • 2S
Octobu f.J" waanatt ilt h<t tot "'ija spijt lliet .....,. bo a,n.
Ho,,wd ilt area, dat dJt fot •• kleine kriaJI vold~de bcltmd
ia. •dde Ik toclo oog grug Uw aaodacbt voor :aija standpont
vrafCQ. omdat il< geloof, dat U op de vttkeetde ..,eg bl11ft ,
Om te ~..,..., '" ck toon van Uw utilr.cl nog•I ;epnkk•ld.
bltlr.bau 11k lr.n. de voorgud,iedaus niet ea leu Oaa Baken
eu De Vn;c Stem. aiet} omdo1t .mea e.ea. aanval gcple~g:d heeft op
OOR Sticltting 19-10.-15. Hieraan bn Û< nmill voorb.,jgun. want
U !teat aija c:ampagn ia lndi• voor ck:e Sticbtia9 ca ik e•·
loof. dat o.• durdoor auja helde ..-oo, bedoelde uane!Uag U
oavud..adit aag vootkomaa.
Ook de rut kan mij onbcroud laten: bij mij gaa.r het a!Jun
om bw,d"lcu of niet buadclca eo s,dert de bevrijd,ug na lot!
Zwdaa ia l ~ heb llt buadcl<n voorgur.uo ( :i< mijll Nf<uw/auat,oodxl,ap HD de Stoottroepen wuncr 19-tt-1915).
N11 u bet wat •oeilij~ om tcge:a U 1a te gun. waat Uw
betoaea z•JD fl'Ond.ig e11 Uw pro U :t:cr vu,ae:dea. ~\,1a.r bij
vèlc ..,.. Uw artiltelu ea uhr bij dit laatste. moet ût. .tee.Is
weer dmkca aan ,aija vri<ad Maltatoli CA z~n opstelletje ovu
de moeder, het kind CD de jurk. En de .1110'-der bleef v«•
ddehg. wa.a.t •en zag de Jurk w~I. m&ar m-e-a wilde het kin.d
nltt zlea.
Mijal,ttr H. v. R. B.at U ia A"Kerdom du werkelijk b•lt•
maal ecu '\..teemde in Jcru.:..Jcm ge•rocdea 7 Weet U niet. dat de
beJ.aag:.st~JJin; i.n Ofl!.e. leringen vuHauwd il en dat men 1nttr
<D attr t• . borm krijg!! cLe bele oud-1llegolitcit hn me gutoltD
word ..; il< b-oef me ner9ea1 meer med \Inclusie! de SticbUng 11 Weet U • Riet, dat de verbrollelmg onder de oud-illegolea otttd.s grotcr wonlt ea dat we al lang io tf<n of ia'-tt
kampen verdeeld zijn met alle gevolgen daarvan? Weet U
niet dat oo:e jongens bij hun sollic::ita1ie:s vee.lal niet m«r
dur,en zeggen. dot :e Illegaal ge,..•ut rijn. omdat de ructle
bij v«scbtll,nde wcclr.geven don vermoedelijk :ou :ijn: .. Eruit,
ik kan gttn avonturftu gebruiketf1 " Weet U ai-tt. dat de steeds
voortgaanck t•lcu.rstel11a9 bij so,n,nigea tot :el(moord lr.an
h:;dca7 \Vect U niet. dat het opkroppeude leed 101 bC>Cllmeawerperij kan ,..ouaa ea dat mc.o dao twumaal i.o twaar ge•
str~Ft wordt als de na2l-held Gtr>rdus Mooyman7 U weet dot
tocè wd, ait'twaarl Wrlnu, daan-an djn U ea ilc t:n wij allen
de ocholdigeo. Wpt wij hadden wtl moeten buodelca <a ûo

z.,..,,......

bad. nA&r .mtnstl.iJ.ke Mu.krnio9. ve.t-1 vain dit aUt's voockomen
kunnen worden.
Dat it oog niet al les.
Naar veler venvar.btiag ui binnenkort de demobilisadt Yao
on:e joogtos uit lndf• beglmien. Ui, looofde van mija functie

(llr wu president van ll•t Officiers Seltctlt Ceutrum te Baodo.,.,g ). brb !Ir. hitnncc lett te maken gebod. ik heb bon•
derd.,. Joogcns ,eer groodig leren lteaaen. ik h•b door Ja,-..
Swuua ea Ce!d,e.a g ~ . reecu bl ladlè ,ija mil• advfe,,:n
gevraagd en lu Holland heb Ik er reeds ,._. lc:lng ovu gehouden. En Ik kon U vtr:,ktttn - en doo dit met klirm - .
dat we voor gelle:t.1 aieuwe or Uevu: banltuw.it: pt0bl91ca
g..ieul :,ill<a worden en wel de volgttlde redcnm:
lo. onze oud-ill•galm In lnd~ bebb"'l_ grotendeels bua oude
idulen bc:waatd ea gekoesterd:
2e. zjj -aa l>eu,:ltkelfjk weillig ·-.an de 11"9<occide Nederland.se toe.standen en :.Jjn oog aJ optiafstisc.b gebleven;
le. vooczovrr zij dlt nitt geblrvt.o zijn. zijn :e zeker ntet zo
YU ge:altt als wij en bthl>cn 1ektr ,.,et 't hoo{d 1ft de
aclaoot gelegd;
ie, zij ûjn strijdbaar gehle,•m voc,r d• oude ide.i.lca en dj,Q
i:eker de. uittr.-t bou, Jnnuisrttiogtn: ,,longe.ns. ga nitt
a"ar ladië, ze willen de illegalen ia Nedtrlond ltwljt",
aos, 11iet ver-get.itn.

1!11

iou •k door k110nen gaan. Dt:e knap<n hebbw wereJdzeten bevarèa. hebbon landeo en volkeo lereó kennen. hebben•
zid, pciaa 51e,1Vttrd b~ QCVechtsactlts. hebbca zich (gdoolt
U de lt...aadwfllcnde geruchten maaz nJet) uiutekcnd gedragen
in ons Nederland. Oost-lndiê, tljo ktrtb uit té.n stuk geworden
en &tJD zi.cb ltYfflS Y&n hun weoTdt bewust geworden. Bn dat
1• ttn niet te ""dcracltauen f.a.ctor. Dat moet In goede banco
11eldd worden. Dat moet gd>uaddd worden!
De couraotesa builen oyer dt problemen van de oude.re jeugd
In Amml<a (om vao d• andere landen niet te sprektt) en het
fs GD.H taak oa t~ trachu:a. «YOOr te Eo-rgèa. dat de:ie
problemen ia NederlRnd niet ontstaan. cupectievrlijlr. niet
vu-der voortwoekeren.
Zlthttr teveos de took van de gebundelde illegalitcit, aoaz
wellttt omschrfjvm9 U :o rdlr.halzcnd hebt .iltgtktkèa. .
V crwacbt U vu mij ia dit kort• epistel geca volledige detaillering van boveagtAoemde ge<hcbtt. Daarover un gq,raet
worden (mtt voor• en tcgtastendus vaa de buodtUng natuutlljltl. M.ijo b.doclin11 is alle.u geweest om de schrijver aan de
"-'i• en ll bodi.Jdenlijk, maar bartgroawg te waario

:ei:.'!,.!,~

Bonluut otet ttar en dogmatisch door op Uw oudt thema. ma.ar
std U ()IKD voor 11.ieuwe 9e-dachrcn. vraag adviu~n buitea de
gtwOAe kru,g, le11 nentucd een formulier la •.O• z...,uver",
~cop U de mWJlg \'&11 Uw le.:en vraagt. vnwu.rlooa de
reaaltatm van dit opioi,.oaduzoek nfet en scU-4e.l de,:ot:kld..a
om.

M.tar zq oi<t: gèbwodtlde illogahteit, dat nooit.
Waot lk ttg U: gebundelde illCJ1alttout Is Aoodultelijk.
Luit.-Xol.
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De navolgende opmerking van Mr. Sikkel
achten wij van betekenis voor onze lezers;
. .ledert:ro hee.ft de mond vol over misbandeh.age.a
olooc of. op bc.-d vu D..ue.u Ie de Euruptsa:At ca
IA het Hulll v" lkw,ir!Ag ol eldtts. Mo•r weet U we.1,
dat wij hiervoor ni~t d:n. maar dan ook nlet ffn. con•
crttt bcw,~ Ji.cbbt•. l!r io ale! ttn g-ge ~ ...
opiogca. die hiuovu beboorlijk •tluadecrde .-ultl_g"
kan afleggen. Eo alt dc:re verklaringen tliet komen, da.11
TRca ik. dat w;J. t« zalt.c • - door IK,, 11.,.lttgd•
ta.iahan1:t~h.age.11 wci.tug tt:ge:e dr:.e Duitst.es ..:wlle1:1. bul....
nen oodcrne:me.n.
Laat iedue<A, die zeil il au.h&adeld door Dui-n of
doi>r buo Nedcrland•• liandiaogu, op Dwta kvd.. of
d,t bij Mdtren de •poten van dergelijke mish1nddinqen
~lf lawt waara.,.-ea. luttvaa aangifte doen bij brt
Bureau Opsporing OodogsnLf.sdrijvm, Stadionweg 135 te
Amsterdam. Laat mt.n zkb niet laten wterbouden door
de v.....,cèllck 0Ahebft9~lthcid Tllll e.a eigen geval: wll
•oekec hier wel uit wat bd.tngrijk b ea w•t uet..
Maar laat men komeo mtt gtfundttrde gttui;~.stn.
die a: •-m xijo. Sledats du !,,.staat de kus, dat
de thans gedetineerde Dulucr, dit ticb nu x6 atevfg tt
pllard voelen. dat zij straks bun vrijlating meac:t1. tt
karut.ea
vc.rw,1cltt~•.
jaua ffttr<htc ,eraf nitt rullll!"O
ontgaan.··

Geachte H. v. R.
U b•handelt fn "D• Zwerver" Nr. i3 ,.,... 2S October Lt. loet
•raagstuk: Waarom geen bubuadellngl Mijns Inziens 1...t dit
aa.n duhfelijkhtiJ Diets tt wensen over.
Hotwr.f her nitt mijn btdotliog Is &og een, ttrv9 te komea
op de zgn. berb•ndeling der oud-Hlegallt•it, heb Ik bij het
!.:zen van Uw actlktl toçb enktle VTaagte\ens gep1aatst eo
clringe-n zich enige waarom·• lnl mij .au.r "TOCt&t"
De vraag rijst: Wat dao w~H Latm we een• aaaa.emu. dat
cle illegahteit• w<I 9ebundeld was. Niet als politiek• partij:
afet als vertnfging. dit een vast prog-r•• t.rkmt. Da.a ~addea
we htt paard acht.et de wageo oeapa.a.o~- Hiervoor il ook d.t
wersc:htide..ohe.id in onz:t kring te groot. Maar mctc ats et:n
"Tt-tt:nlging. _ die zich ten doel t.tt~lt door osad.uling coata:ct Y&a
ch. lt:dtn e.n groepen va11 Jeàc• «.à .me.er N..ationa.al gevoel tt
kweken in ons land. Dat dit wel nodig Is, Ja. dringend nodig.
..al leder die dit leut. mu mij ecos zijn . En du dcte vece-nfgfng niet isolerm van dt rest van ou volk. Ne.e12" Wa.an.e.u
,I• bundrling feit was. de gelrgenheid op<nen voor i•der. die
werkelijk :.ijo kracbtm fn wil •p,311.Den vooc het wel::ija wan oaa
volksbestaan. Daar<>m zou ik niet tc poaitld wlilen U99""- dat
te geen 91trveling ttn concrete taak kan opnoemen voor de
..,.t.renlgdt. oud-illeg3Je werktrs. M .J. Is er wel ren taak ale
we htt zó ::ten~ ln b~:tttin9.1ujd J, .het Ka.du gevocmd van
lttt Nederlandse volle. Dat kader moet nu ia structlef werk ver•
richten. maor aangepast aao d• oautandlgbedcn .a niet door
str<ng afguonderdo vtctniging: niet door het op de borst
slaan en zeggen: •• wlj zijn er"" to. .. nu willen we. Ju11fe er ook
brengrn". Het fttneate hlen-aa .al leder wcl duidelijk zjJa..
Hoe gtmakkelijk zou dit niet ldde.n tot zellvuheEffag w bet
zou de grote massa va:n hrt Nederlandse volk meer afstoteo
dan .aanttd.k.en.
Ik denk &ierbtj aaa de Verenigl,>g van Oud-Smjdcrs iel AmttU.a.
Ook d,e liebben gttegeld meetings. stellen conclusies op en
werken constructief aee, zij ~ ze.er begttasd. uo. liet alg:e.meen welujn van hun land en behbw dNrdoor •en gua,tigc
invloed op bun medeburgers. niet•ledu. Ook denk Ik aon het
Nationaal Reveille. hier te laadc wel bekead. De vraag riJ•t
blJ mij: .. Kunnen wij het niet In die geest doen? Kunnen we
d,anioor alet i::neer positid zijn?'"
Ut ben lid van ten kitsvertn.iging en handel :odoende ln de
geett van het standpunt, dat ons .in ,.De ZYltrvu·· .steeds û
voo.rgebooden, tti::ntcr. wanneer Jk. vukbar actief. we:.r.keod Ud
te will.u zijn. Goed! Ik ,at op cea vugaduing. Maar vergen
nltt. dat Ik daar allêtn zat. Wel warco menden ledco auw•dg. doch al gauw merk Je, dat er een groot veucbll kaa
bestaaa ,asseq het ene lid en btt andere. al z~a ze dan ook
lid va11 de:ellde politieke partij. Zit daar dan maar ce:ns
t\U9en. Voe-lt Ot: •~ onmacht van dr enkeling m du.e:n7 Oaa
kunt ge 11.og z.o boordevol idealen 7Jttcn voor de goede ~aak;
d" kunt 9e nog zo'n vurig pleidooi houden voor de bijna all...,
bebeuseadt politieke vragen; het geeft allemaal niets. Eo nu
f.l lar:t niet zo erg. als J• Je hoofd stoot; dat beten w'el wttr.
Maar erg:tr i,, dat een .zaak. zo dringend e.n :o urgent (Ned.
Oost-Indië) niet op behoorlijke ·v,fze oaug<pakt wordt. al ia het
daa maat door •n kiesvereniging. Dat Je niet bcgrq,en wordt
lA fe V\ltif !dtalisme Is nog het trgste niet. maar dat daan&it
bhjkt. dat het Ned•rlandse volk Is lagulapen 10 tèa evcn
gemak:uchtige als v<rlocilijkt dommel: dAt is trg. Dat de
oude g;,.rde vastguoest zft aan Y~hiinmtJde-vergt:e.lde ar:UkeJ.en en dogma's. waaraan we, zondet persoonlijke LR:tt, nllts
hfl>hen vandaag: dat de r«tuten van on:t Na,ionale afweer
liever .111 onverschllll; gelu-,el op d• boek staan te Jurlcèn
aan. eea zwarte si9are:t. Zo is het en dat is beel erg. Ec it
g:ee.o bcude.nd \"Uur mtu voor de goede zaak: e-r dwJogt geen
heilig moett:n. Ru•te:.a. op bestuurszetels e.n zic.b vtchdfen .,,
dagen van voorbjje glorie ditnt de z.aak niet: daar kom.en we
9een 91:ap mee: ver.du.

G~aJ\eo 2.eggen oitts. vtel praten nog mt.nder: mooie meettJ19s
met daverende: spukers e:.n dui!trtdtn bezoekers .U.n sterkend
werk,a. Maar dle11t b•t In werkelijkheid de Vaderland. ..ak,
wanuer dit niet goolgd wordt door het dagelijks wur zich
iauuen e:a zich gev<n 7
Ik weet. dat te verac:hil is tussen de tijd nu en die van debezettrng en mlsscbien is dett reactie wtl ten gevolg van het
vusc.hH niet goed te :ten, maar In de beze.tti.ftgstijd i:ag Je
direct reau.ltaat als je iets begon: was er steeds eea u.itkoaut.
boe dJt ook vallen mocht. Dat is vandaag de dag niet mu: :o.
U st~lt het zo. dat het Dagelijks Bestuur van de LO-LKP-Stlchtlng •ea liquldatfe-st"dpunt inneemt. Ook dat JiJkt mij voor
de toekomtt cto onjuist standpunt waat, en nu komea inqn
wa,cdere.ode gevoeltas voor "De Zwerver'• voor de- dag. ffl
%QU. dus JDttttrtijd oo.k. •• De Zwerver" gaan verdwijne.o. W•one:e.r deze echter nld verdwijnt en dus met "De. Zwei:ve.r" dt
grote lt:t:ecskring blijft bestaan. waarom kunnen we. dan 11iet
op die le:erskrlng ~et stempel van een vereniging z:euea1 Maakt
dat au ve-el ve..uc.hfl7 Laten we dit accent ve.rJeggen ea over
bu11delia.g be.boeven we niet meer te praten. Dan hebb.e.n. Wt nu
al teri vereniging. zonder d• we ons dat feitelijk bewust zija.
Dan k.unnt"n we edu« gezamenlJjk ons een doel vo-r111en: pcopa~
ganda voor ons blacl: actie~ voor de Stichting l!H0.."t5 eaz.
lk ben tt van overtuigd, dat dit geen dcr~ille.re.a ten gevolge
zal J,ebbeo. llc gelool eerder het ttgendeel. Waaneu de LOLKP-Stichtlng het initiatief aam en overging tot het opdcbtea
Y40 ten vrrtnigfn'g , als voren dooc mJJ naar beste wuen om"
schreven, dan toudea wt t:Lkear als leden van d1~ v«enfging
kun.nee l'tf:'\lnen, ttk.aar de wtg wijten en e.tkaar M.motdigaa.
& dan mtt die st<W1 eo m~t die bemoediging wcrltca in dat
pohti~k •tcband. weaTlo een ied~r van ons naar rija ovr:rtuigiag
tbu.aboort: maatschappelijk en sociaal onze plicht doea, J,, bet Al•t
mogelijk hiuovcr eeas ee:n oplnit:•ondtrzoe.k in te attllen .fn
•.Or Zwerver··. aa.a dt hand van een aantal vcagtn, tt'VOttn
dooc <Ic Redactie op te stenen?
Laat de tL.aam oucl"iUtgalt.n m.:tar ge.rust verdwijotn vooc een
"tt'ttntging als vortn. bedoeld. Noea haar: Weerbare Oeaocrati• of Nieuwe Danocratie of Democratisch R•vtille. ol boe
daa oo\:. maar laat er iets gebeural. Ztt ons aQ liet werk,
l.t.id! *ou •an het dtftntlt( weer naar het offtnsitf en laat ons
nlct dwal<n als dc cnltellng In de grote maua. Bcochouw dit
oJet al• een hernkuwdr poging om U tot etn bundeling van
owl-J.Lleplea tc bewegen: •ltclndellik staat ieder hierin vrij;
eeb....Jdd of ongebuadeld(?I t.e z.il•· MN.t ik ltloda - . .

Zendt ons uw inlichtingen; de redactie draagt

er zorg voor, dat Mr. Sikkel ze in handen
krijgt.

RED.

•en pag._. i>m door sam ... voeging van werkelijk nationale k.radatoa. pos.itid ea cea.ttrv-:tid te weck.ea aa.n de vustevigiog Ya.a.

oau oude. hakende. dodo •og wol voor verbc:tui.o1 Yatbatt.
Democratie. llt ka.n het niet andus zien dan dat alit un u;en
1:ou kno en wotd•n ,·~c oei V.dcrlaad. doorwerk<aJ fa al 11jn
geled1ngeu.
HENK BRANOS.

Mijne Heren.

•to•.

Ik ben b.c met de 1:fmswljre van H. v. R. cltt
De 3tfchungsarbeld fa beslist niet dt colg• concrete ea -peraa•
nonte taak van de oud-Illegale wukera. Er la m••t• I,u dot
no~ vee.\ bda.ngrljker '4,( Oc. oud-ltlc.galc. wc.rkc.n hebben fAdu"
daad een duurzamt: verpllcbun; tegenover de. gevallen mal.kets"
om te zorgen dat ._._. behoorlijke steun UA d._ nabestaanden
wordt verleend en gnru.rbor;d blljEt. M.at dl hcbl,ea a6t es
verpllcbtiao tegcao..-er de genllca ...
Ea, Tttul:mg .....
-ran :ou de grooute OJ>UOIIW betdceacu.

uen.

De vrijh._.d, wur•oor de illeta!Jtdt 11trttd. wa1 ~.., n.adDaale
ua.k 1n h•ac meest z.u.h·ttc vcu111. 11 t:r u de bcYt4dutg gtm
netional~ .?aak tt di..ent:aî Wis a wut•cluiQ. Er is een C'feG.
zuivere nattooaJe :-a.K vae mooae ilmport.alltit. die a.tt Ytt-emdc ltrachtu moet wordtt godtcad. D11 la eo:11 zaak dle
hultu hoog umtttltt bovu elite politltlie .irat<9fe ol coaiienrencle belan~ensfccr.

" Wil

bedoelen b,cr bet ;,robleam Y&D on,e 'IIVdvaan wa&raaa <k
probl-<0 la.dit ea Dwulond oo-rtthrcb:hllt :ij,, vub.,adas.
De opl.>nia.g; bie.n-an Yttgt een c-oac:utratJc vu b:adatea t111
•en k<>ppd.a van d,t probleem ,.,, a,lge parujpolitiek 'la teil
ene: male fout e:a e-aa na.tlonalt Kbande. Er moet YOOr 4ez.e
btlaogrlju: ,aalt. die de reddiag aoct brCDjjCD llk de IJ,_
nood. waarin wij vukereu. een 91uamt'.lll4k k.cad:usiat;,aan!na
lCJl toon gesprdd word•"· die tutpat bofta polltlä:e groqaermgrii. Andccs komr.n wij tt nooit.
Ik ver;ielijk on• ,·ollt in d11 verband .,.et oa hllilnder, die .,,..
zijn bron van lnkomca ,s l0•11e..._ H;j m.6et ..aa oplosal1111
vlndcn. anders gaat b.q t... gronde, Hjj hn 111tt bij
l>uu•
atU geld blijVèll lr:nu om brood tè lr.opèn,

•f•

o~ beate- ktacbt,en v•11 C)dl volk. die: zie\ a.oee.ea COllCelltttftl&
moctca bttleld ::.,. ,.... de l•ine geut. Ea d<:n 9eat i. p,e•
cics deulfde als de geest di• wij iD tie illegale ~d unrroffm.
Zonder duc ge- gaat hot ook au niet. En daarom u het
ro b•l•nilr~lr. dt g«st. die ill d• illt~alimt door de DOOd
k.rl•talltnud•. te bewarea a1 aan te kweltm. De Vttat ~
onze gevallen maltkea :o ocboon ,beud~,. mag n.ict -rcrd0Ye11:
dat is on:,; plicht.
Wij moeten <CD voorbttld XVII•
Verbeter de wcrdcl. bcvin !,ij J=lf.
Verbtru de wcro_ld door Je e.t;ioa v.,..l,ecld m door ~
goede voorbeelden """ te wijicn en op te xoûea.
Niet door ovu de dack11 vu de ille,alîtdt t< oprckn. Niet
door met beide l>en<n la de tij3 na het -ruut IC willm bliiffll
•t•att. Niet door in de k.riDg ..--..a oo-ie vneadt::tt te blijTea. putea
ovu "onz.c tijd". Niet door op oa:e bt>ut te
m te
zeggco: wij illegalm.

aua

Nua. maar door met o,ns voorbeeld de geest wakkcr to: M*•
dffl en te demonstreren, Door - · • te zodtca. •et d-lfde
geut bezield. Door duge!ijk• voorbttldm ua te ...,ijua. Wt
laebbo:a ......... aoru11 dl• ticà .... " · dg<abda,o;i ea .,... ca.:
oneltr~udUkt belang dvrve:n Jot te makcc oa &- gEote: zaal.
te dtoea. die, o .., eniatig, dt'ia11t,
Wanneer de:,e zaak zou kuant:n worden gNl1-end ook. door: onderling coaract van oud-Illegalen. dan moet dit contact plaats
vtodco.
Hitt logt ...., coacrete tuk ,root
zljo wer~ vo-,r de Stichting.

-1-

11,

s...biuum" Haat
J. P. DEUSS.

A.

(Bert vaa de Arnh,r_m,c KP) ,

(In een volgend nummer hoopt de redactie commentaar op deze brieven te geven).

IN MEMORIAM

Johannes Hubertus Sonderen
Geb0ttt1 9 Juli 1912 te Eibergen.
Ge(a~Tlttrd 6 Juni 19+f

N

amen van twee broers. die wij niet

zullen vergeten.

Beiden hebben zij de strijd aangebonden tegen de gehate onderdrukker, maar
ook beiden zijn gevallen, door het moordend lood der Duitse geweren.
·
Toen in 1943 de KP van Zwarte Kees uit
Aalten bij Walterbos in Beltn:im onderdak
gevonden had, duurde het niet lang meer
of ook de twee broers Sonderen hadden
partij gekgzen en schaarden zich aan de
zijde van de KP. Zij rekenden het zich ee
plicht, dienstbaar te zijn aan het ondergrondse verzet.
Vooraf Johannes, die verloofd was met
Riek WaJterbos, verleende als wapenhersteUer in belangrijke mate steun aan de KP.
V"óórdat hij met de KP van Zwarte Kees in

contact was, had hij reeds op eigen houtje
verschillende Joden en onderduikers onderdak gebnscht.
In de wagenmakerij van Sonderen werden
heel wat wapens voor de KP weer bruikbaar gemaakt. Toen in de omgeving van
Beltrum een Engels vliegtuig was neergeschoten, kaapte Johannes uit dit vliegtuig een boardgun en stelde deze ter beschikking van Zwarte Kees. Deze boardgun
zou later dienst doen in de auto van de
KP.
Men vertrouwde elkaar volkomen, dus ook
Willy Marku.s, de man die bezig was zijn
duivels spel te spelen. Alles was aan deze
aartsverrader tot in de puntjes bekend. Als
een wolf in schaapsklederen had hij zich temidden van de KP-ers opgehouden. Iedere
persoon, ieder plekje kende hij met zeer
grote namvkeurigheid. Dit alles was
door Willy met de meeste nauwgezetheid
aan Johnnie Droog - de gevaarlijke provocateur - o,·ergebriefd...... Op 20 April
1944 sloeg de SD toe. Als slachtoffers van
het intens gemene verraad van Willy
liarkus werden alle KP-e:rs. waaronder ook
de twee broers Sonderen, gearresteerd.
Allf'n werden gebracht naar de bunkercellen van het Vughtse strafkamp, alwaar
zij werden toevertrouwd aan de bunkerbeul
Popey.
Als "onverantwoordelifk:c elementen", als
,.vrijbuiters'' en "gewetenloze communisten" werden allen op 2 Juni 1944 door het
Polizei-standgericht te 's-Hertogenbosch ter
dood veroordeeld.
·

Tfleodorus Hendrikus Sonderen
Geboren 26 Septttnber 1913 te Eibergen.
Gefusilleerd 6 Juni 1944

In de nacht van de invasie in Normandië
vielen 22 van Neerlands beste zonen voor
het vuurpeloton in de duinen bij Overveen.
Zij zijn gevallen door een latte moordenaarshand, maar in de overtuiging dat
zij hun plicht deden.
'
Moge God, J'an en The<> voor het offer,
dal zij in volkomen overgave voor onze
bevrijding gebracht hebben, reeds het
loon geschonken hebben en aan hun diepbedroefde moeder en hun verloofden, troost
en sterkte schenken.

Heer geef bun de eeuwige rust,
En het eeuwig Licht verlichte ben,
Dat zij rusten in vrede.
TW.

Een herinnering aan de droeve dagen van de Twentse LO en LKP
De herbegrafenis van Geert Scboonman en Bernard Evers.
e Twmtn LO en KP hebben na de ~ptnnherdagen van 1944
harde slagen te incasseren gekregen. Eerst Johannes en Max-,
dan Geert en Bernard en op de laatste dag voor de bevrijding
een hele reeks: Markus, Frans, Bos, Tony, Gerard, Henny.......•.
Allen, behalve Geert en Bernard, hebben hun rustplaats gevonden
op de kerkhoven in Twente. Over het lot van deze twee verkeerde
de familie reeds drie jaar in onzekerheid. Nadat Geert oit het' ziekenhuis te Oldem:aal - hij was op zijn vlucht door de moffen in een
long geschoten - door de $D was weggehaald, had men nooit m«n
, iets van hem vernomen. Ook omtrent het lot van Bernard, de zoon
van de boa, waar Gefft was ondergedoken, tastte men in het duister.
Ons aller vermouiffl is steeds ge"-·tt.st: ze liggm ergens op het vliegveld Twente. Maar waar?
Het is onbegonnen werk zonder nadere aanwijzingen dit vliegveld,
ter grootte van enk~e duizenden hectaren, af te zoeken. En de man,
die het weten kon, zwijgt. Dat is te begrijpen, want aanwijzingen geven brengt tegelijkertijd de schuld van de vele drama's, waarbij
Schöber, de chef van de SD te Enschede, betrokken is geweest, aan
het licht. Niemand krijgt deze geslepen politieman aan het praten.
Ondertussen stelt men vele pogingen in het werk om de lijken te vinden. Alles mislukt. Dan komt echter het moment, waarop de E:nsd1e-dese PRA beslag kan leggen op Schöber. En wat niemand gelukt is,
krijgt de Enschedese PRA klaar: Schöber begint te praten. De bekwame rechercheurs weten, beetje voor beetje, allerlei aanwijzingen
van hem Jos te krijgen. Zelfs de moeder van Geert moet er aan te
pas komen om het hart van Schöber te vermurwen. Hij doet haar na
vele vergeefse pogingen de toezegging: .. U zult vóór de Kerstdagen
Uw zoon thuis hebben."
En eindelijk komt dan het bericht: Schöber heeft aanwijzingen gegeven omtrent de plaats, waar men zoeken moet.
Op verzoek van de PRA wordt een 40-tal oud-verzetsmannen bereid
gevonden om te helpen graven. Onder leiding van de Bergingsdienst
uit Amersfoort zijn de opgravingen begonnen. Een terrein van 50 x
50 meter moest worden af.gegraven. De Bergingsdienst en de PRA
zelf baddeo op de aangegeven plaats reeds het stoffelijk overschot
van zes personen gevonden. Hierbij waren geen illegale werkers. Met
behulp van onze mensen zijn daarna nog twee slachtoffers gevooden.
Hierbij was ook Jules Haeck, de grote man van de pilotenverzorging.
In Hengelo. zijn '1.·oonplaats, is hem een waardige begrafenis gegeven.
Nog waren Geert en Bernard niet gevonden. Twee dagen lang heeft
men gezocht, echter zonder enig resultaat. De pogingen werden op~
gegeven. Echter niet door de Enschedese PRA. Weer werd Schöber
verhoord en deze gaf nieuwe aanwijzingen. Opnieuw ging men :zoeken en nu met succes: Geert en Bernard werden gevonden.
De Twentse LO en KP brengen hulde aan het doorzettingsvermogn

D

en de sterke wil, om klaarheid te brengen in deze zaak.
Vrijdag, 31 October, hebben wij eerst Bernard Evers begraven op
het kleine R.K. Kerkhof te Vasse ( gem. Tubbergen). De R.K. Kerk
w.is geheel met belangstellenden gevuld. toen een plechtige gezongen mis werd opgedragen. Op het kerkhof werd het stoffelijk over•
Slhot van Bernard met militaire eer ter aarde besteld. De burge-mcester van Tubbergen, de heer Colenbrander, sprak enkele woorden
namens het gemeentebestuur en de directeur van de Stichting 194()..
'15 in Overijse! sprak namens alle vroegere verzetsvrienden en
-vriendinnen.
Zaterdag, 1 November, stonden wij allen in de aula van de Algemene
Begraafplaats te Zaandam, van welke plaats vele inwoners de vlag
halfstok hadden gehangen.
Ongeveer een zestig mensen waren uit Twente gekomen om Geert de
laatste eer te bewijzen. BUna de gehele Twentse LO en KP waren
tegenwoordig, waaronder ook zij, die mede door Geert uit de geva,igenissen te Arnhem en Almelo werden bevrijd.
In de aula weed door de beer Admiraal, die het gemeentebestuur van
Zaandam vertegenwoordigde, gesproken: Zaandam rekent het zich
tot een eer, deze gevallen verzetsman, groot door zijn daden. te mogen begraven op haar kerkhof.
Na een vertegenwoordiger van de Zaanse ver::etsn,ensen, sprak Bob
namens de LKP.
Hij stipte enkele momenten adn uU het leven van Geert, zoals deze
was in zijn verzetswerk en in zijn geloofsleven.
Frits de Zwerver sprak. :z.oals alleen Frits kan spreken in zulke ont~
,~rende ogenblikken. Het moet goed geweest zijn voor de famiTie
Schoonman, voor de verloofde vao Geert en haar familie en ook voor
de familieleden van Bernard Evers, die mede aanwezig waren, hem
zo te -horen spreken. Wij wattn stil in het aangezicht van de dood,
maar ook blijde, dat hij ons liet horen het eeuwige jubelwoord, dat
God heerst over· leven en dood. Hier wordt de rust geschonken ..... .
Jezus Uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van mijn hart.
Ds. A. Noortman las gezang 300 en ging voor in gebed, waarna aan
de groeve nog enkele woorden werden gesproken.
Twente ging weer naar hu.is met de huinnering aan droeve dagen,
maar ook met dank in het hart, dat God zulke vrienden heeft ge~
schonken.
Van deze plaats betuigen wij nogmaals de families Schoonman, Kempers en Evers onze hartelijke deelneming. Wfj zijn echter ooit blijde
met hen, dat aan de martelende onzekerheid een einde is gekomen.
God trooste deze families en geve haar bij de voortgang van het
leven Zijn onmisbare zegen.

G. B.

het '?,'itte doek gekeken. Allereerst heeft men
ons laten zien, waarom het ging; om de vrijheid, de welvaart en het geloof. Wij hebben
Rotterdam weer zien branden. Wij waren in
de huiskamer van oom Rudolf, Ingespannen
luisterend naar de radio. Wij voelden weer de
teleurstelling toen de mededeling kwam, dat
H.M. de Koningin het land had verlaten, toen
de opperbevelhebber van het Nederlandse leger
order moest geven de wapens neer te leggen;
maar ook de vreugde toen wij de eerste illegale
bladen in onze brievenbus vonden. Dat was het
begin van het verzet.
Wij zagen weer de schrik op de gezichten VélJl
het vervolgde Joden-volk, op het gelaat van de
jongeman. die thuis gekomen, de oproepingskaart van de Arbeidsbeurs vond en de reactie
hier op. Het verzet groeide.
In al zijn eenvoud is ons het verzetswerk ge:
toond. Het veranderen van een p.b., vermomming, illegale drukkerij, wapenvervoer. overvallen op D.K. en bevolkingsregister, dropping,
treincontröle, verraad, verhoor, liquidatie. Wij
zagen de spanning, waarin de achtergeblevenen
verkeerden, als zij wisten dat enkele Jongens
op weg waren, om een noodzakelijke overval
uit te voeren, maar ook de steun die zij vonden; hier uitgebeeld in het opnemen van de Bijbel, waarop in een volgend ogenblik twee ge~
vouwen handen.
Wij hebben niet een interessante film gezien,
maar een opéénvolgeode reeks van beelden uit
het verzetswerk. Zeer onvolledig en gebrekkig,
maar waarheidsgetrouw.
Velen zullen bij het zien van deze film teleurgesteld zijn. Vooral de geregelde bioscoopbezoekt.>r, maar ook zij, die zo nu en dan wel
eens een film zien, die in de laatste Jaren vervaardigd is, zullen zich terug wanen in de tijd
toen de stomme films nog vertoond werden.
En toch ontkomen wij na het zien niet aan
de verzuchting: zo was het, eerlijk, eenvoudig.
Toekomstige toeschouwers van "Verzet", verliest het doel van de filmcom.missie niet uit het
oog; dan zult gij na het zien niet teleurgesteid
naar huis gaan. Waar de opbrengst van deze
film ten goede komt aan de nagelaten betrekkingen van de gevallen verzetsslachtoffers, verplicht dit iedere Groninger te meer om deze
film te gaan zien.

,,VERZET''
.. Dit is de naam van de Groninger werzetsfilm,
die ,geheel door amateurs is gespeeld en opgenomen en waarvan de opnamen alle in de provincie Groningen hebben plaatsgevonden.
Deze film geeft een beeld van historische feiten uit de jaren 1940-1945."
Het bovenstaande lazen wij in de uitnodiging,
die wij ontvingen van de filmcommissie der
G(roningse) O.I.W., om de première bij te
wonen.
Donderdag, 6 November, had de eerste voorstelling plaats in het Luxortheater, - dat door
de directie geheel belangeloos ter beschikking
was gesteld -. voor een groot aantal genodigden, waaronder vele autoriteiten uit stad en provincie Groningen, afgevaardigden van oudille,gale organisaties, de pers en degenen, die aan
het tot stand komen van deze film hadden
meegewerkt.
Frank Haan, de voorzitter van de filmcommissle, wees er in zijn welkomstwoord op, dat de
ftlm "Verzet" niet te vergelijken is met films
ala "De rode aarde", .,De regenboog" en ande~ verzetsfilms. Het is ook nimmer de bedoeling geweest van de filmcommissie om een film
te maken, die in alle opzichten de toets der
critiek zou kunnen doorstaan.
Het doel, dat de commissie zich gesteld had,
was, het verzetswerk in de provincie Groningen In beeld te brengen op eenvoudige wijze en
met geringe kosten en in de tweede plaats, om
de Groningers te tonen, dat het verzetswerk
noodzakelijk was.
Is men in dit gestelde tweeledige doel. documentatie en voorlichting, geslaagd? Wat het
eerste gedeelte betreft, rekening houdende met
het feit, dat men met gebrekkige hulpmiddelen
heeft moeten werken en dat het geheel door
amateurs is vervaardigd: ja.
De heer Tiddens, die het grootste gedeelte van
de opnamen heeft gemaakt en de heer Verêl,
die de regie had en tevens scenario en draaiboek heeft geschreven, hebben hun beste krachten aan deze film gegeven.
Anderhalf uur hebben wij ingespannen naar

JAN

ADVE RTE NTI E- RUBRIEK
FAM!LIEBERICHTEN
HENDRIKUS

JOHANNES
( Bolle Piet)

ROUBOS

til

MARIA HEILTJE DE LINT
hebbin de eet. U mede namens weder·
zijdse ouder, kennis te geve,n van buo
Huwelijk. waarvan de voltrekking in•
middels heelt plaac, gehad op Woens·
dag 12 November j.l.
De kerkelijke Inzegening geschiedde des
oamiddags om 2.30 uut in dt Maranatba"
kerk, Hillevliet, door de \Ve!Eerw. Heer
Ds. H. J. vaD Heerden.
Werkendam. Kdnr.str-1;at 6.
RJ,tterdom. Beyerlands,laaa 196 a.
Toekomstig adr .., Beyerlandselaaa 196.i.
Ondertcouwd:
JAN BEEKE
en
BARRY KOOIMANS
Huwelijksvoltrekking ten Stadhuize D.V.
27 November a.s. om 10.15 uuc.
Gccd.
Keek.
Kerkelijke bevestiging.
Bergsingel 1 1.30 uur door de W elEerw.
Heer D,. N. Buflinga.
Gelegenheid tot gelukwensen na afloop
vao. de dienst in de consistorie:ka01tr.
Bladel, Achttntcaat A 3-H A.
Rotterdam, Bergslngtl 225.
Tijdelijk adru: Berg,iogcl 225.

Op mij

rust

de zwa.re taak.

U

lo

kennis tt sttllen. dat na het overUJden van ons kind nu ook onze
onvergetelijk• Vrouw en der kinderen :org:ame Moeder. Dacht«.
Zuster e.n Tante
GEERTJE PLUG
geb. van Houwelfngen
lo de leeftijd van 3-f jaar door
God werd weggenomen.
Haar betngaao was In volle overgave.
J. PlUll,
Jan, Teunie.
Heokie. Geertje.
IJmuiden. 7 Novembtc 1947.
Trawlerkade 31.
De overledene Is Inmiddels op Dtns·
dag J I November 19i7 op de
Wuterbegraafplaats te IJmuiden ter
oarde besteld.

Met gcot• blîjd,cbap en daokbaarb,ld
geven w jj ke.n:a.is va.n. de geboo.rte: VIICl
ons :oontie: en broertje
WILLEM.
). W. Stam
P. S. W. Stam-v. Btnsbergeo
Gertje.
Ke,teren 2 Nov. 19i7.
Broekdijk K 16 a.

DIVER.Sb.N
Van OOSTERBEEK naar ARNHEM en van ARNHEM tot aan
VELP, dat zijn de plaatsen, waar
door ons wordt gewerkt. Dus
met al Uw schoonmaakwerkzaamheden naar Glazenwasserij
en Schoonmaakbedrijf A.V.E.S.
Nieuwstad 7, Arnhem. Tel. 21891.
Glazen wassen per keer en bij
abonnement..
Vraagt geheel vrijblijvend prijsopgaaf.

wordt
de meeste
aandacht
besteed aan
Uw drukwerk

..
r

C.V. DRUKKER~ RlJNSTREEK"
~N

Voor elk transport
hoe vreemd of raar,

Geef "De Zwerver" aan een Tan Uw kennissen ter Inzage en laat hem(haar)
onderstaande bon Ingevuld senden aan de admlnlatratte van "De Zwerver"
Prins Hendrlkkade 1S2, Amsterdam

A. LUIK staat altijd

voor U klaar.

Naam,
Adres,

TELEF 4128

*

POSTR. 217102

Plaat11

In een dag gereed.

Provincie,

Alles op het gebied van Stempels
Cliché's en naamplaten.

Luik's transportonderneming
Zaandijk

Tel. 81994

Ingang abonnement :
Abonnementsgeld wordt per glro/poatwlssel/ol bil aanbieding van een po1tkw1tantle betaald.
Gironummer 109581 ln.v. LO.-L~P-SUcbttng.
(Doorhalen wat niet verlangd wordt).

LITHO "ZAANLANDIA."
ZAANDIJK .

*

*

OFFSETDRUK
STEENDRUK
CARTONNAGE

ADVERTEREN

W1B wat wil weten ovu btt ventt h1 BELGlB, abo1uttut 1lch op PYGMAUON
bet maandblad van het "Armlt Stcrttt•Gtheim Lcgu".
Oa1 blad beeft een nee actuele en aaotrtklcellJke Inhoud.
keet Uw Belgische ondergrondse kameraden kenneo dooc

het

lezen

Yan

PYGMALION
Pcqs: f 3.- pee jaoc.
Abonnementen lopen van I Januari tot 31 Oectmbec.
Wfe zfcb thans abonneert. ontvangt du.s de reeds verschenen nummert vanaf
1 Jaauocl 1947.
Opgav• ven abonoementea bi/ .. DE 2)WERVBl.t" door het storten van f 3.op postgiro 10953&.
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Een volledig beeld van het ondergrondse
verzet in Noord Hollands Noorderkwartier.
Het werk van K. P., R. V. V., O. D. en B. S.,
Wapendroppings, Spoorwegovervallen, enz.
in het rijk ge'illustreerde boek:

de mannen van
overste Wastenecker
240 blz. 150 tekeningen. Toezending na
storting fl. 5.· op giro 16066, van de drukker,
N.V. Drukkerii vlh C. de Boer Jr., den Helder.
Ook verkrijgbaar in de boekhandel.
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Weekblad
der LO-LKP-Stichting
LAND!.LlfKE ORGANISATIE VOOR HULP
Losse nummers 20 cea t

Een· verheugend
perspectief
e redactie kan thans de verheugende 111ededeling doen, dat de volgende week de lezerskring van "De Zwerver" belangrijk uitgebreid zal zijn, zo belangrijk, dat we ons het recht
voorbehouden ons blad voortaan een echt weekblad
te noemen.
.- ~Deze uitbreiding is het resultaat van langdurige besprekingen en rijpe overweging in de kringen van
de GPIWN en de LO-LKP-Stichting.
Nu· bèide organisaties de toestand rijp achten voo_r
het gezaft\enlijk uitgeven van een weekblad, en dit
weekblad de volgende week verschijnt, moeten wij,
het goed recht van onze lezers In het oog houdend,
rekenschap afleggen van de veranderde toest~!1d.
Welnu, de feiten zijn zo, dat "De Vrije Stem , het
weekblad der GOlWN, zal ophouden te bestaan.
·;,
Verder zal een Stichting "De Zwerver" opgericht
worden, die tot taak heeft het uitgeven van een
weekblad "De Zwerver", orgaan van de GOIWN
en de LO-LKP-Stichting.
Dit weekblad zal dus voortaan bij de lezers van
"De Zwerver" en bij de voormalige lezers van "De
Vrije Stem" in de bus komen.
De vanzelfsprekende vraag, die onze lezers zullen
.stellen, l.s. of "De Zwerver" veranderen zal.
Dat zal in hoofdzaak niet geschieden, omdat de
overeenstemming-' bereikt is op een basis, die "De
Zwerver" reeds lang de zijne achtte, zsx!at -er geen
sprake is van koerswijziging bij de redactie.
Dit betreft echter de hoofdzaak. Voor het overige
zal een zeer welkome uitbreiding van de redactie
met enkele leden uit de GOIWN-kringen alleen
maar winst meebrengen voor de nieuwe "Zwerver".
En wie nog niet overtuigd is, late zich overtuigen
door de namen .Yatl de bestuursleden der nieuwe
Stichting:
Pastoor N. Apeldoorn OP te Rotterdam, Professor
Ir. W. J. Qewez te Wageningen, de heer C. A. v. d.
Hooft te 6~a. Mr. A. J. Meyer te Alphen aan de
1
~ . ProfeSIIOI' Mt:. S. P. J. Pompe te Utrecht, Prof.
Dr. H. v. Rooy te Wychen, Ds. F. Slomp te Hoorn.
Dit bestuur zal zich nog beraden over het aantrekken van een achtste lid.
Deze namen zullen onze lezers langzamerhand wel
bekend en vertrouwd zijn en hun een waarborg bieden voor de gang van zaken.
Dl' doelstelfing van het nieuwe blad is reeds l.o "De
Zwerver·· gepubliceerd en een herhaling ervan lijkt
ons overbodig. We komen in het volgende toch
nog op de hoofdzaken terug.
De beslissende kwestie van het nieuwe blad is natuurlijk, of de GOIWN en de LO-LKP-Stic.hting in een
stadium gekomen zijn, waarin zij van hetzelfde geestelijk vervoermiddel gebruik kunnen maken. En zo ja,
waarom zij dat voorheen niet deden.
Inderdaad zijn de bladen in 19i5 onafhankelijk van
elkaar opgericht en wanneer men bedenkt, dat ook
bij "De Vrije Stem" de meeste lezers uit de LO- en
LKP-kringen kwamen, moest er wel een belangrijke
reden zijn. om gescheiden op te treden.
Die reden was er ook. Door de nood der tijden heeft
de illegaliteit in het reeds bevrijde Zuiden de GOIWN
opgericht, een vereniging op basis van individueel
lidmaatschap der oud-illegale werkers. Deze vereniging richtte het blad "De Vrije Stem" op.
Voor tal van zeer concrete opdrachten, die de voormalige illegaliteit nog te verrichten had, achtte men
deze individuële bundeling noodzakelijk. Zij moest
de illegaliteit vertegenwoordigen bij de overheid, zij
moest voor haar deel der werkzaamheden orde brengen ln de zuivering en berechting. ZIJ moest het rechtsherstel der oud-illegale werkers verzekeren en de
hulpverlening aan de slachtoffers van het verzet
organiseren.
Deze bundeling kon na de bevrijding van het Noorden niet verwezenlijkt worden over het gehele land,
Met name in het Westen was de weerstand daartegen
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te groot. Dat kwam o.a. door het feit, dat daar reeds
in de bezettingstijd een arbeidsvorm voor de na-oorlogse illegaliteit was gevonden in de Grote Advies
Commissie als een federatieve bundeling van verzetsorganisaties en in de Stichting 1940~19¾5.
De LO-LKP-Stichting heeft gemeend, dat de taken
van de ex-illegaliteit verricht konden worden met de
GAC en de Stichting 1940-19-½5, waarbij zij zichzelf
een bijzondere rol toe dacht op de genoemde gebieden
en tevens nog enkele andere zaken ter afwikkeling
aanpakte.
Van een consequente openbare bestrijding der individuële bundeling is in onze kringen geen sprake
geweest. En dat was evenmin het geval in de GAC.
Men vond elkaar zelfs in een wiµ:iging der GAC,
waarin elf vertegenwoordigers van de GOIWN. als
individueel gebundelde illegaliteit, zitting namen.
De samenwerking is uitmuntend geweest en stak zeer
.
gunstig -if bij de troebelen in andere landen.
Intussea heeft de LO-LKP-Stichting ook nooit positieve stappen gedaan om de individuële bundeling te
helpen voltrekken.
Zij zag gevaren opdoemen door die bundeling, die
het middel ernstiger dreigden te maken dan de kwaal.
De verzetsbeweging kende de klare taak en de rechte
lijn naar een ondubbelzinnig doel: de bevrijding van
het vaderland, het herstel der democratie.
Men verwachtte een dergelijke eenvoudige taak en te
verwezenlijken doel na de bevrijding en men verwachtte met name een invloed en betekenis van de
verzetsbeweging in overeenstemming met de invloed
ervan in de bezettingstijd.
En dit, terwijl het afsterven van de intieme bànden
van het verzet in het actieve leven der staatkunde zich
onherroepelijk zou voltrekken. Zo zou de ex.illegaliteit
langzamerhand losraken van de werkelijkheid, en door
haar niet te verwezenlijken verwachtingen zich gaan
verlustigen in leuzen, die gemakkelijker uit te spreken
dan te verwezenlijken zijn, en die tenslotte de leden
tot fanatici en querulanten zouden kunnen vormen
en het geheel tot een antiquiteit, waarover ons volk
meewarig zou glimlachen.
Dat moest tot elke prijs voorkomen worden en de
LO-LKP-Stichting heeft daarom de strijd aangebon,
den voor werkelijkheidszin onder de illegale werkers,
vooc een besef van wat niet en wat wel verwacht
kon worden.
En hoewel de GOIWN ook met deze gevaren rekening hield ( en dat blijkt ook uit de mogelijkh~id
van een fusie thans). meende men in LO-LKP-knngen, dat de gevaren van politieke ontsporing, maatschappelijke steriliteit der oud-verzetters, vals idealisme, t.o.v. berechting, zuivering. rechtsherstel enz. zo
groot waren, dat zelfs een individuële bundeling
daaraan opgeofferd mgest worden.
Tot zover het punt, waarover verschil van inzicht
bestond. We spreken geen oordeel uit: de historiebeschrijver moet ook wat te doen hebben.
Gelukkig werkt de werkelijkheid corrigerend op hen,
die hun ogen open hebben. Zo groeiden de GOIWN
en de LO-LKP-Stic-htlng steeds dichter naar elkaar
toe.
De scherpe kanten zijn afgesleten en er is een overeenstemming in inzicht ontstaan, die de fusie rechtvaardigt.
Over deze gevaren is nog onlangs uitvoerig in "De
Zwerver" geschreven, zodat we volstaan met daarnaar te verwijzen.
Onze bezorgdheid betrof met name de waarschijnlijkheid van ver overdreven verwachtingen van een
individuële bundeling.
In negatieve zin is er overeenstemming over het feit,
dat een herzuivering onzinnig en onmogelijk b en
dat een geheel nieuwe aanpak van de berechting in
het rijk der fabelen thuishoort. ZIJ, die op dit punt
menen nog iets te kunnen verwezenlijken, gaan meestal van het standpunt uit, dat het recht hier op aarde

in handen van mensen, volmaakt gaaf kan zijn en slJ
zien abusievelijk in de verwezenlijking daarvan de
taak van het verzet. De opdracht van het verzet was
intussen het herstel van de vrijheden en rechten In
ons land door herstel der democratische voorwaarden,
waarbinnen het recht zo goed mogelijk, wijl aan de
wet gebonden, hersteld kon worden.
Deze opvatting zal er ons in het nieuwe blad niet
van mogen weerhouden. de vinger op de wonde plekken te leggen. Integendeel, op dat punt blijft onze
verantwoordelijkheid bestaan. Maar dat is iets andere
dan de prediking van een nieuw beleid.
De problemen van rechtsherstel der oud-illegale werkers behoren tot het arbeidsveld der Stichting 19-t01945 en onze organisaties moeten dat werk niet doorkruisen, maar slechts steunen, o.a. door publiciteit
aan het werk der Stichting te geven in het nieuwe
blad.
Er is dus enerzijds te verwachten. dat ons blad een
waarschuwend geluid laat horen tegenover de actie
tot een herbundeling.
Dat betekent aan de andere kant niet, dat wij dt
banden in de bezettingstijd gegroeid en daarna ontstaan, zouden willen losmaken. Integendeel, er is een
vriendschap en vertrouwen door het verzet ontstaan,
die van de grootste betekenis zijn voor de toekomst
van ons volk, indien men er van verwacht, wat er van
verwacht mag worden; niet minder, maar ook niet
meer. Voor die band bestaat ons blad.
Deze band is organisch gegroeid en zij is de basis
voor het gesprek en voor een vertrouwelijk contact
Dat moet uitgebuit worden voor de geest onder ons
volk, niet voor concrete actie l behoudens de Stich-.
ting 19-10-1945) van de voormalige verzetsbeweging,
io ons volk.
Er is echter ook nog een belangrijke positieve taak
weggelegd voor het blad. Het zal voorlichting moeten
geven over het rijke bezit, dat in Nederland met de
bevrijding ons deel weer werd: onze democratische
staatsinrichting. Niet genoeg aandacht kan daaraan
besteed worden.
Er zouden nog meer facetten te noemen zijn, die uit
de "oude Zwerver" in de "nieuwe Zwerver" meegenomen worden en die ook de GOIWN typeren.
Maar. men zou toch tenslotte dat karakteristieke niet
treffen, wat "De Zwerver" gemaakt heeft tot wat hij
is en wil blijven, omdát zij, die met ons verder gaan
eens geest.?s met ons zijn en ons blad slechts kunnen
verrijken.
G!j zult de oude sfeer van ,.De Zwerver" niet behoeven te missen.
Daarover nog één opmerking. Ons blad was niet
gekenmerkt door een soort kleurloze neutraliteit.
Het was de weerspiegeling van de nooit sectarische,
maar wel dominerend christelijke levenshouding in dt
•Lo en de LKP.
Daar ook de GOIWN de christelijke grondtoon van
ons volk steeds tot de hare heeft gemaakt, vinden
elkJar in het nieuwe blad gelijkgestemde ,.zielen".
En dat beeft dit grote geestelijke voordeel. dat de
in meerderheid Rooms-Katholieke lezerskring van
"De Vrije Stem" en de merendeels Protes!antse
lezerskring van "De Zwerver" voortaan een na~1onaal
christelijk georiënteerd blad. voortkomende uit het
verzet, het hunne kunnen noemen.
Het wederzijds begrip van en de eerbied. voor de
verschillende levensrichtingen in Nederland ISy zonder
dat daarbij verschillen verdoezeld mogen worden, van
fundamenteel belang voor de toekomst der democratie.

"De Vrije Stem·· is enige .~aanden gefusionneerd
.
geweest met "Op Korte Golf .
Het is in de praktijk gebleken, dat deze fusie moeilijkheden opleverde. omdat zich steeds. duidelijker het
meningsverschil aftekende over de activering van de
bundeling.
Het zakelijk verschil daarover moest tenslotte tot
een breuk leiden. Zo is dan de Heer Scheps van "Op
Korte Golf" zijn eigen weg van herbundeling gegaan
en heeft de GOIWN besloten met de LO-LKP-Stichtlng tezamen "De Zwerver" uit te geven.
Men kan treuren over een zakelijk verschil van
mening. Verheug U er intussen ook over, dat men In
ons land daarvoor nog uit mag komen.
De Heer Scheps gelooft in de herbundeling. WIJ niet
en wij achten haar bovendien een gevaar voor one
land en voor onze vrienden.
REDACTIB.
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Zuid-Celebes

*
AAdt~ Pabe.ntt:ttg e,i .2vn ge:!n~ Dezt: foto i$ ~en ja11, gtlcden OPiJ~nom~n .
..\ndie Pa~nt~ng wa.a toen nog gt:en Sultan

A

ndie Pabe~~en~ Daeng Palawa, sultan van
Bone, Officier m de Orde van Oranje Nassau en Majoor à la sl,lite van het KNIL,
is een geacht en geliefd Boeginees vorst. Hij Is
afstammeling van de legendarische figuur Aroe
Palakka, de Boeginese vorst uit de tijd van de
V.O.C., die in nauwe samenwerking met Generaal Speelman in de strijd tegen de destijds
zo invloedtijke en ons vijandig gezinde Makassaren, een belangrijke rol speelde en in de Indisclle geschiedenis een onsterfelijke naam verwierf. Het vorstenland Bone vormt het MlddenOostelijk deel van Zuid-Celebes.
De hoofdplaats is Watampone, een klein, mooi
plaatsje, rijk aan parkjes, pleintjes en goedverzorgde wegen. De kazerne, waarvan de bouw
enkele maanden voor de oorlog met Japan werd
voltooid, vertoont een schone en moderne a.an'blik, terwijl de aangrenzende cantine kol'tweg
p1·ima is. Vier k.m. van Watampone, aan de
Golf van Bone, ligt de haven- en visseraplo.ats
Badjoé.

De verhouding en samenwerking tussen militairen en de Boeginese bevolki!lg is ideaal, netgeen
haar oorsprong vindt in het krachtig optreden
van Andie Pabenteng. Want vlak na de capitulatie van Japan traden ook in Bone extremistische elementen aan de dag, en werd de
rood-witte vlag gehesen, hetgeen Andie Paben·
teng een doorn in •t oog was. Hij was in die
periode echter nog geen sultan, doch bekleedde,
behalve de rang van Commissaris van Politie
ook nog een adviserende positie bij de toenma~
lige radja van Boné. Deze laatste onthield uch
van krachtig optreden jegens de z.g. nationalisten, terwijl de, te Watampone gedetacheerde,
Australische soldaten de anti-Nederlandse demonstraties oogluikend toelieten.
De handelingen der extremisten begollllen echter
een dusdanige vorm aan te nemen, dat Andie
Pabenteng besloot daartegen op te treden. En
~t deed hij, geassisteerd door een klein ploegje
u1tgelezen vertrouwelingen, met kracht en op
zeer afdoende wijze.. De rood-witte benden
schrokken en trok.ken, ondanks hun overmacht,
terug.
Andie Pabenteng liet het niet bij een enkel optreden, doch zette de zuivering grondig voort
en wist 't verzet tot in de kiem te smoren. Hier-

bij deed hij ontstellende ontdekkingen, o.m. een
in documenten vastgelegd, uitvoerig beraamd
plan voor een greep naar de macht in Boné, hetwelk een dusdanig uitgebreid karakter vertoonde, dat wellicht de grootste opstand in Celebes
zou zijn uitgebroken, indien niet tijdig was ingegrepen.
Toen ik met Andie Pabenteng kennis me.akte,
een jaar terug, was hij nog Kapitein bij 't KNIL;
thans is hij Majoor.

Bij, de (JMW-en u..an
p Dinsdag, de lle November, wapenstilstandsdag en sinds de laatste oorlog klaproosdag, wei-den in vele landen plechtigheden georganiseerd ter herdenking van de millioenen gesneuvelden tijdens de twee jongste
wereldoorlogen.
In Parijs en in Brussel, in St. Nazaire en in de
Haarlemmermeer, overal maakten de mensen
zich op om de gevallen strijders hun dank
posthuum te betuigen en om op hun graven
elkander te beloven meer ernst te maken met
de goddelijke eis der naastenliefde.
Wij waren op de Nieuwe Algemene Begraafplaats te Hoofddorp getuige van één dezer
samenkomsten.
Enige honderden hadden zich, ondanks het
slechte 'A--eer, om de graven verzameld.
Uit een grijs-grauwe lucht zwadderde de regen
in vlagen naar omlaag, aldus een triest relief
verlenende aan deze reeds zo pijnlijk aandoende
herdenking.
PijnliJ1c aandoende, want terwijl bij de met bloemen gesierde kruisen der gevallenen getuigenis
werd afgelegd van de vaste wil om in de toekomst de verkregen vrijheid, de gebrachte offers
waardig, te gebruiken, gaat door de wereld al
weer het g~rucht van nieuwe oorlogen. Allerwegen walmt de haat en het egoisme op en de
sfeer, waarin het mensdom verkeert, wordt e"
door verpest.
En toch herdenkingen, altijd weer herdenkingen,
momenten van inkeer op de nog rokende puinhopen van een stuk gebombardeerde samenle-
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ving.

Stoottroepen
Boven het hoofdartikel over de Stoottroepen, in ons blad van 6 Sept. j.L is als
schrijver de naam van Kapt. Sjef de Groot
,,..ermeld.
Thans blijkt echter, dat het betreffende artikel niet door Kapt. de Groot, doch door
Lt. Kol. J. J. F. Borghouts is geschreven.
Het abuis L'l ontstaan, doordat het artfüel
door Kapt. de Groot werd opgezonden.
Gaarne ons excuus voor deze vergissing.
Red.

Hoewel hij klein van stuk is en geenszins een
athletisch figuur bezit, getuigen zijn gang, bewegingen en pezige armen van lichaamskracht
en behendigheid; zijn oogopslag verraadt wilskracht en moed.
Zijn uitwijdingen op politiek en sociaal gebied
bewijzen zijn intellect, heldere inzichten en vooral zijn aanhankelijkheid aan 't Vorstenhuis.
Bijzonder interessant is de geschiedenis van zijn
voorvader Aroe-Palaltka, die in korte trekken
als volgt luidt:
Aroo Palakka, een Boeginees edelman, leefde in
de tijd, dat zijn vaderland door de Makassaren
werd overheerst. Hij besloot uit te wijken, en
wel naar Java. Daar toch moest, volgens de geruchten, de zetel zijn van de machtige blanke
zeevaarders, die zelfs door de Makassaren werden gevreesd.
Hij ondernam de tocht per prauw en te Batavi'a gearriveerd, werd hij door de bewindhebbers
van de V.O.C. ontvangen. Hij voorzag hen van
waardevolle gegevens en kreeg de rang van luitenant in het Nederlandse leger. Hij wist een
compagnie te vormen van andere, eveneens naar
Java gevluchte Boeginezen, en vormde hen, met
b<:hulp van Hollandse instructeurs, tot volwaardige soldaten, die uitstekend met geweren en
kanonnen, maar vooral met 't blanke wapen
wisten om te gaan.
Niet lang daarna werd de expeditie op Makassar door Generaal Speelman ondernomen en
Aroe Palakka fungeerde als adviseur, tolk en
gids.
De strijd bracht 't despotisch· be"vind van de
,,Haantjes van het Oosten" ten val en Aroe Palakka op de troon van het sultanaat Boné.
Op de dag van zijn troonsbestijging legde hij de
plechtige gelofte af, altijd met Nederland te
zullen samenwerken. Verder sprak hij de wens
uit, dat in •t vervolg al zijn nakomelingen trouw
zullen blijven ~ren aan het Nederlandsê Vorstenhuis. Die wens is geworden tot een t\"ilditie,
een traditie, dle vooral door de huidige Aroemponê ('t Boeginees voor Sultan) wordt hooggehouden.

Dit niet meer, o God, dit nooit meer, bidt me1:
en men wijst elkaar op de kapot gereten lichamen der slachtoffers.
Dan worden er kruisen geplaatst, monumenten
opgericht en telken jare worden er herdenkingen
georganiseerd om in ontroerende bewoordingen
te pleiten VQor de verwezenlijking der oeroude
menselijke idealen.
,
En reeds tekenen de schaduwen van een nieuwe
strijd zich weer af ..... .
Wat is de zin van deze eentonige herhaling, de
eeUWt>n door?
Oorlog - herdenking, oorlog - herdenking.. ... .
Zijn de offers, die in elke oorlog worden gebracht niet volkomen nutteloos?
Frits de Zwerver en l\/Ir. J ansonius, burgemeester van Haarlemmermeer, trachtten, staande btl
de graven van een zestal geallieerde vliegers en
van enkele Nederlandse militairen en verzetsmensen. het antwoord op deze vragen te geven.

Er werd gew·e zen op de verderfelijke ideeën van
het Nationaal-Socialisme, waarin zelfs geen
plaats was voor de meest elementaire vriJlleid
van de mens, de vriJlleid om God te dienen.
Het Nationaal-Socialisme kende me.ar één macht:
de macht van de staat; het kende maar ~
wil: de wil van de führer; het kende maar één
gehoorzaamheid: de .kadavergeboorzaamheid aan
de staat.
Een ganse wereld kwam in opstand tegen d~
slavernij en millioenen gaven hun leven om het
'l'E'Cbt op geesteli)lce vrijheid te bevechten.
Dank zij deze offers leven wij thans weer in
vri.J1teid. De oorlog is erg, maar de oorlog bracht
toch ook veel moois na.ar voren: liefde en offergezindheid. J'a, zelfs dit: dat de ene meJ1s zijn
leven geeft voor een ander.
Frits de Zwerver deco een hartstochtelij]t beroep
op de jeugd om te staan voor zijn beg!nselcn,
met het voorbeeld der gevallenen voor ogen.
"Jongens en meisjes, toon het offer waard te
zijn. Vecht, zo nodig, voot' God en Vaderland."
Tenslotte sprak hij woorden van dank aan de
getroffen familieleden.
..~od trooste U en geve U zijn riJ'ke genade,"
zo besloot Frits.
Mr. Jansonius wekte de aanwezigen daarna op
individueel ernst te maken met het gebod der
naastenliefde. Alleen zo kunnen deze bijeenkomsten van enige betekenis zijn voor de mensheid.
.,Steunt elkaar, dient ellcaar.''
Nadat nog het Onze Vader was gebeden en <>en
minuut stilte betracht, werd de plechtigheid besloten met het spe~n van het Engelse en Nederlandse volkslied.
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een door U opgenomen ingezonden brief
van C. Harlaar.
Tot onze spijt ligt echter het peil van deze
brief beneden het niveau van onze belangstelling.
In "De Zwerver" zijn we gewend over
modderplassen heen te stappen en niet
er in.
Hoogachtend,
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I

DE_ REDACTIE. ___.J

MENSEN ACHTER PRIKKELDRAAD
NSB-ers en Duitsers zaten zes jaren op Bonaire geinterneerd.
Strandleven voor NSB-ers ferwijl Nederland zuchtte .

.j-····························--··········-···-·······
-·--·········..
ï
Onze Curaçaose medewerkec vertelt in bijI gaand artikel. hoe in het affijd vrij gebleven
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deel van het Koninkrijk de NSB-ers en Duif- Î
! sers werden behandeld.
1
j liet Interneringskamp Bonaire is thans opge- j
l heven.
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et was in de nacht van 10 Mei 1940, toen
de de toenmalige Gouverneur van Curaçao' ..
Gielliam J. J. Wouters gewekt werd, zich
haastig kleedde en de toenmalige Procureur-Generaal Mr. Thys van der Laan ontvi.-lg. Er was
een telegram van de Minister van Koloniën,
waarin het uitbreken van de oorlog tussen Nederland en Duitsland werd gemeld.
Een uur reeds nadien trokken detachementen
Militaire Politie, mariniers en matrozen, allen
onder leiding van officieren, door de stad, om de
Duitsers en staatsgevaarlijke Nederlanders in te
rekenen. Er lagen wat Duitse schepen in de haven. op Curaçao en Aruba woonden Duitsers.
Een Nederlands oorlogsschip hield buitengaats
de wacht om ontsnapping der schepen te beletten.
Dit was de eerste maatregel, die het Gouvernement van Curaçao trof, toen de oorlog een feit
geworden was. Men talmde niet. Toen de burgerij des morgens wakker wenl - velen waren
uiteraard al \'l'oeg uit de veren - waren de vijanden van vreemde en eigen naUonaHtelt opgeborgen. 220 Dllitse scbepellogen, 20% Duitsers,
28 Nt'derlaaders en 11 Nederlandse onderdanen.
8 Hunner wenlen na onderzoek \Tijgelak11. '11

Huis:.coekingen werden verricht, 4 archieven ln
beslag genomen.
Hel Gouvernement werkte sneL Nog dezelfde
dag gingen alle Duitsers naar Bonaire, terwijl de
staatsgevaarlijk geachte Nederlanders in de
Willemstadse gevangenis kwamen . . Het transport naar Bonaire - dat geen Frans is en dus
niet als Bonère, maar als Bonaire wordt uitgesproken geschiedde onder militair geleide
in gecharterde tankschepen.
Een detachement Militaire Politie bleef ter bewaking op Bonaire achter.
Het eente onderdak. •
Aanvankelijk werden de geïnterneerden in drie
scholen ondergebracht, - één voor vrouwen en
kinderen, één voor de schepelingen, één voor
mannen. - Maar spoedig werd door Openbare
Werken een kamp tussen Kralendijk en de Zoutpannen ingericht, in vier delen gescheiden. Het
kamp was berekend op 200 personen. De Duitse
schepelingen bleven maar kort, gingen reeds in
Juli 1940 naar Jamaica. Ongeveer dertig Duitse
vrouwen en kinderen afkomstig van CUraçao, en
mannen, lijdende aan leeftijdsinvaliditeit, mochten
onder zekere voorwaarden naar Curaçao terugkeren.

Geen wraak.
De behandeling van de geïnterneerden was geen
revanc~e. In Januari 1941 heeft de schrijver dezes het Bonairiaanse interneringskamp als journalist mogen bezoeken. De Duitse of statenloze
Joden waren er toen• niet meer, want deze waren spoedig in de plantage Guatemala ondergebracht om hen voor de beschimping en laster te
behoeden. Daar liepen ze met bruin gebrande
ruggen te kuieren, ze lagen te lezen, ze kookten een extraatje.
Sbandleven voor de Duitsers.
Een soortgelijk leven hadden ook de "vijanden"
in het grote kamp aan zee, waar ze tweemaal
's daags in gingen zwemmen. Zo ondervonden
Duitsers en NSB-ers wat het zeggen wil gevangene te zijn in een beschaafd land, waar christelijke principes leidraad vormen en waar bij · de
oefening der rechtvaardigheid toch de menslievendheid niet afwezig is.

he,,

De behandeling 1n het Bonairiaanse kamp geschiedde ingevolge verzoek der Duitse regering
naar het Verdrag van Genève, betreffende de
Behandeling van Krijgsgevangenen van 27 .Juli
1929. Dit werd ook van toepassing verklaard op
de geïnterneerden en de Zwitserse zaakgelastigde te Caracas, optredend namens de beschermende mogendheid, bezocht &Js zodanig enkele malen de kampen (art. 86 van genoemd Verdrag),
waar hij zonder getuigen met de gevangenen
mocht spreken. Ingevolge artikel 11 kreeg de
kampbevolking hetzelfde voedsel als de militairen, die het kamp bewaakten. De geïnterneerden
behielden de beschikking over eigen geld (art.
6) en (daar tabak, sigaren en sigaretten in Curaçao nooit op de bon gingen), konden zij hiervan roken e.d. Zij beschikten namelijk over hun
eigen geld via de Commissie Regeling Rechtsverkeer in Oorlogstijd en kregen hiervan maandelijks f 50.-, waarvan 100/o voor de kampkas
moest worden afgestaan.
Joden zaten apart.
De Duitse en statenloze .Joden werden ingevolge artikel 9, dat bepaalt, dat verschillende rassen en nationaliteiten gescheiden moeten worden ondergebracht, gehuisvest op de plantage
Guatemala, waar zij bovendien een grotere mate van vrijheid verkregen. De meesten waren
vluchtelingen voor het nazisme of zelfs nimmer
in Duitsland geweest - slachtoffers dl,ls van
hun paspoort.
Duitsers en Nederlanders in het hoofdkamp waren ook door een hek van prikkeldraad van elkander gescheiden. Om het kamp heen was ·een
neutrale zöne en ieder, die hierin werd waargenomen liep gevaar neergeschoten te worden.
Toch hebben zich enkele gevallen van ontvluchting voorgedaan, die achterhaald konden worden.
De geïnterneerden-correspondentie bestond uit
24 regels naar niet-bezet en 25 woorden naar
bezet gebied, behalve naar Nederland, waarheen
men van het kamp uit niet kon schrijven.
De neutrale zöne bleef des nachts verlicht. het enige licht op Bonaire, want de plaatselijke
centrale stopt nog altijd om middernacht.
Gevangenen mochten wandelen.
In de keuken, tussen het Duitse en Nederlandse

mannenkamp in, konden de gevangenen zelf een
extra kopje koffie zetten, want "de gevangenen

zullen bovendièn de middelen krijgen om zelf de
extra voorraden, waarover zij beschikken, toe te
bereiden," (art. 11). Deze extra voorraden kochten de geïnt"erneerden zelf in de stad. Volgens
artikel 12 moest er een cantine zijn, doch de Curaçaose kampleiding meende, dat het beter was
de mensen eens per week een wandeling te laten
maken, zodat zij tegen de gangbare prijzen in
Kralendijk konden inkopen. De kampchefs konden de voorraden distribueren.
Werk was vrijwlllig.
Hun kampdienst deden de geintemeerden zelt.
Elke morgen om 10 uur inspectie of de bedden
opgemaakt en de barakken schoongemaakt zijn.
Voor ander werk werden de geîntemeerden niet
gebruikt, tenzij tegen salarissen, die niet lager
mochten zijn "dan in het land, waar zij geïnterneerd zijn", dus het gebiedsdeel Curaçao. Officieren waren van deze werkverplichting vrij,
doch mochten eigener beweging werk aanvaarden. Op Bonaire was beslote~ in het geheel niet
tot werk te verplichten. Alleen de Joodse geinteroeerden werkten op Guatemala wel, maar
op eigen v ~ k en zonder betaling. Zij verbouwden wat groenten. Hun werd een gro~e
mate van vrijheid gelaten.
Luie Dultsers.
Toen de Duitsers gevraagd werd of zij soms wil-

den werken, antwoordden tien van de tachtig
met ja. Deze tien werden daarop gemolesteerd:
in het tropische kamp liep men met blote rug·
nu was het een kleine moeite om met een bran.~
dende sigaar tegen zo'n rug aan te lopen. De
bewaking stond hier machteloos, daar opzet
nimme r te bewijzen was.
De geinterneerden konden langs hiërarchieke
weg eventuele klachten indienen. Eerst bij de
kampchef, die ingevolge artikel 43 door de gevangenen uit hun eigen midden gekozen wordt
met goedkeuring van de militaire autoriteiten.
Ontduiking van de kampdienst, kwetsend sprekend over Nederland enz. werd natuurlijk gestraft, echter nimmer met lijfstraffen die btf
artikel 46 verboden waren.
'
De geestelijke verzorging der geïnterneerden
wordt bij artikel 16 en 17 gewaarborgd en berustte bij de katholieke en protestantse geestelijkheid ter plaatse.
Wie op een Zondagmorgen de stoet naar de
kerk van Kralendijk zag komen, had niet de in.(
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Dit is de neutrale zóne, die
om het Internerir.gslcamp Bo,.
naire liep. Alleen de op de
Benedenwinden
alomtegenwoordige geiten (,.kabrieten")
verblijven er ongestoord.
Rechts staan de barakken ( de
:J.aken zijn niet van gegolfd
'11etaal, wat in de tropen veel
te heet zou zijn, maar t>an een
warmtewerend pceparaat).
Unks achteraan ziet men
Kralendijk. de hooldstad van
Bonaire. dat zetT ongeveer .zo
groot als Texel is en een 6000
iltwontt&

telt.
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STILLE HELDEN IN DE ACHl
~ant de regen heeft haar kap verscheurd, die van karto
die doorweekte en gescheurde kap zit een dikke Franse pi
leden van het gezelschap behoren ook tot het vliegercorp!
dèn. En over het gezicht van de monnik ligt een brede,

door Joop

N

u op 29 September j.l. de wet "Buitengewoon pensioen 1940-1945" in
werking is getreden en bovendien op
de Rijksbegroting voor 1948 een post
voor de uitvoering van deze wet is opgevoerd, blijkt het wenselijk om nadere mededelingen te doen omtrent de positie, waarin
de Stichting 1940-1945 thans verkeert.
Blijkens de begroting voor 1948 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken verwacht de
regering, dat in dat jaar een bedrag van zes
millioen gulden nodig zal zijn voor de pensioenen van "deelnemers aan het verzet, alsmede van hun nagelaten betrekkingen", op
grond van de wet "Buitengewoon pensioen
1940--1945, die in Augustus van dit jaar door
de Staten-Generaal werd aanvaard en op 29
September j.l. in werking trad.
De slachtoffers van het verzet uit de jaren
1940--1945 ontvingen tot dusver hun uitkeringen van de Stichting 1940-1945, welke haar
werkzaamheden ten ·dele uit Rijksbijdragen
en ten dele uit particuliere giften financiert.
Voortzetting van de uitkeringen aan zieken
en nabestaanden op dezelfde voet als dat momenteel door de Stichting 1940-1945 geschiedt, betekent een jaarlijkse uitgave van
ongeveer f 8.300.000.-. Vergelijkt men daarmee de zes millioen, die de overheid zich voorste1t in 1948 voor dit doel te besteden, dan
valt te verwachten, dat alleen al in dat jaar
~-ticht~I?~ meer dan twee millioen uit parucunere OIJaragen zal moeten putten.
Dit verschil tussen overheids- en Stichtingsbudget vindt hierin zijn oorsprong: direct na
de bevrijding heeft de Stichting op zich genomen de gezinnen, die een man of vader in
het verzet verloren, in staat te stellen zich te
handhaven in levensomstandigheden, overeenkomstig hun sociale milieu.
Daarnaast komt de Stichting 1940-194.5 metterdaad op voor een passende vakopleiding
der kinderen:
·
En inderdaad wil ook de pensioenwet deze
handhaving van de gezinnen in hun vroegere
omstandigheden nastreven.
·
Dat betekent, dat niet aan alle weduwen van
verzetsmannen een even groot pensioen wordt

?.e

toegekend, ook niet een gelijk pensioen aan
weduwen uit hetzelfde milieu, maar dat het
pensioen naar behoefte wordt geregeld. In
pri'hcipe is dit een regeling, die overeenkomt
met wat de Stichting tot dusver reeds deed.
Indien nu ook de pensioenbijdragen, die de
wet voor de uitvoering van dit beginsel beschikbaar stelt, in overeenstemming waren
met datgene, wat de Stichting tot dusverre
deed, dan zou de pensioenwet in dit opzicht
de financiële last geheel van de schouders
van de Stichting nemen.
Hela3:s echter is dit niet het geval, zodat
voorzien moet worden, _d at de Stichting in de
toekomst twee lasten . te dragen krijgt: een
toeslag op de pensioenen ên voorzieningen
voor studie, vakopleiding enz. van de jeugd.
~andaar het verschil tussen Rijks-. en Stichtmgsb?dget. De . keus voor de Stichting is:
verlag~ng van mtkeringen of verhoging van
vaste._mkomsten. Het eerste wenst zij niet, dus
zal ZIJ, alle krachten in het werk stellen om
h~t laatste te bereiken. Een taak uiteraard,
die alleen door een nationale inspanning ver·
vuld kan worden.
Een taak, . die het zwaarst zal wegen voor
hen, die de gevallen "het meest nastaan", de
oud-illegalen.
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Boven het wijde Kempische land gaat een parachute ope
een piloot omlaag, maar hoe ongelukkig, hij komt in dE
verrader terecht. En de pater is er weer bij. De verrade
en dreigt de piloot aan de Duitsers te zullen uitleveren.
is _hem voor. Daar verschijnt de gewaarschuwde verzetsg
umformen en gewapend met lichte mitrailleurs. Met D1
,,rekenen zij de piloot in"!
Daar strompelt een oude man voort met twee zware ko
meelij op bij enige Duitsers, die passeren en weldra zit de
de zonen der edelgermanen. De man wordt afgezet op een
vriend ~ een pater
hem wacht. Zij. begroeten elkaar ,
v:rienden en samen gaan zij verder, ieder met een koffer. [
is een jonge man, die een baard heeft "aangeplakt". De p
gastenpater van de Kluis. En de koffers? Dat is duideJijk!
,-J

• De beleve~issen van de gastenpater . der Achelse Kluis zijn eenvoudig,
maar geestig, zoals de gastenpater zelf eenvoudig en geestig is, en bij
elkaar vormen zij de roman van een Trappist in het., verzet.
De oorlog woedt no.g. De dagelijkse verschrikkingen nemen in veelvoud
toe.
Een van di~ du~tere dagen uit de tijd der bezetting.
Op een station m Den Haag. Een massa reizigers wacht op één van de
zeldzame treinen, die d~ Zuid~Hollandse hoofdstad verlaten. Ontbering
staat op veler gezichten 'te lezen. Hier en daar vlekt een veldgrijs uniform
t~ssen de wemelende menigte. Daar wandelt "Ome Faan .. , gekleed in
ZtJn gewoon habijt, hetgeen in het Noorden wel eens de traditionele uitroep uitlokte van: ,,Ome Gerrit". Eigenlijk hadden ze beter "Ome Paan"
kunnen zeggen, maar wie wist dat! Het gaat ditmaal om een serie blanco
papie.~en, voorzien van de handtekening van Seyss-lnquart, die "Ome
Faan van een dame in ontvangst moet nemen en naar het Zuiden moet
ovérbrengen. '
Deze kostbare documenten zijn van enorm belang voor het Nederlandse
en Belgische verzet. De betreffende dame op het Haagse station zal herkenbaar zijn aan een Duitse krant, die zij onder de arm draagt.
Het loopt echter niet vlot. Ome Faan heeft wel een dame ontdekt met
een krant onder de arm, maar ....... het is een Nederlandse krant.
Wat nu gedaan? Het overeengekomen uur klopt . uitstekend, doch de
krant snijdt alle mogelijkheid tot nader contact af, daar uiterste voorzichtigheid geboden is. Zo blijven zij een half uur wandelen en elkaar nauwlettend opnemen, totdat de dame plotseling op de kloosterling toestapt en
vr~?gt: .,Kunt ~. mij zeggen, waar ik hier een Duitse krant kan kopen?"
t1B11 <?me Faan, antwoordt de paper. Het contact is gelegd, maar daarmee zijn de papieren nog niet in het Zuiden. Ome Paan gaat heen, laat
de documenten om één van zijn benen binden en zet het daarna in het gips.
Wat later komt een monnik moeizaam het station binnenhinken. Steunend
op een wandelstok sleept hij pijnlijk zijn rechterbeen voort, zich zo goed
en zo kwaad als het gaat haastend om de trein niet te missen, die zwaarzuchtend aan het perron voorbijschuift. Hoe zal de pater zich aan een
der openslaande deuren kunnen binnenhijsen? Hij probeert het een eerste
keer, zonder resultaat. Een Duitser, die de situatie ziet, waarin de monnik verkeert, gaat op hem toen en nodigt hem uit, plaats te nemen in een
gereserveerde coupé.
·
Gedurende de reis vraagt hij: ,,Doet het erge pijn?" .,Vreselijk," antwoordt
de monnik en_ de Duitser legt het been op de kussens van de tegenoverstaande coupe~bank! Eenmaal op de plaats van bestemming wordt de
kruk aan kant gezet, het. gipsverband verbroken, en is dat manke, maar
hoogst waardevolle been, weer kerngezond.

In de streek rond Tegelen en Kaldenkirchen had men e
wijs enkele grote, goed geprepareerde kelders in hei en è
waarschijnlijk door bewoners der streek waren aangelegd,
een bombardement omkwamen. Wat er ook van zij, de eig
en eigenaars kwamen niet opdagen en de pater maakte e
bruik van.
Hij bracht er z+fn. ond~dui~ers on er, gemiddelèl 60 à"
welk een onderiimkers! W e1geracht-i~n voor krijgsgevan,
werken in Duitsland, verzetslieden, Franse, Engelse en
piloten enz. Hij zorgde persoonlijk voor hen. Elke avond
de door de Duitsers bewaakte wegen Ons Heer, voedsel, k
volle informaties en last but not least, een opwekkend woo
hij in de bunkers de H. Mis voor hen op. Hier kwam goe
de pater zich in Achel in het kosteren en aanverwante vak
en strijken, bekwaamd had.
Ook koken voor zijn jongens deed de pater zelf. Hij de{
alleen. Hoe minder volk bij zulke dingen, hoe beter, fach
een bijzondere bescherming van God, heeft hij het zeker
voor_zichtigheid te danken, dat hij de dans ontsprongen is.
had een hoge premie op zijn hoofd gesteld. Een NSB-er
hem neer te. schieten. Na twee jaren werd hij bij deze, :
roepen, die stervend aan de kant van de weg was gevûndE
van huis uit katholiek, had om "Ome Faan" gevraagd. Ze
tevoren nog nooit gezien. De pater is toen een mooie zeg
vallen. Hij kon zijn grote vijand tot zijn onuitsprekelijke v
in diens stervensuur.
Ondanks de premie van de SD op zijn hoofd, ging de l
zijn werk. Zes en dertig Engelse piloten bracht hij over
medewerking van Duitsers uit het J<aldenkirchense.
Een boer stuurde telkens zijn zoontje met een briefje, Wé
foon!!-ummer stond vermeld. Het middelste cijfer, veranderd,
het aantal piloten, dat die keer ovn"-moest.
•
Zijn activiteit strekte zich uit over Limburg, Brabant en
kende alles en iedereen, hielp vluchtelingen uit Duitslanè
alle gevaren.
Men heeft de pater ooit gevraagd, of hij bij dit alles niet
gezien de grote risico's. Nuchter antwoordde hij: ,,Nooit, en
wapensmokkel gedaan! Ik wilde alleen het geestelijk en stc
de jongens verzorgen, voor.. zover· ik dat kon. Mijn enige
mijn brevier, mijn rozenkrans en ...... mijn snuifdoos!"

Enige tijd later. Weer op een
station, waar Ome Faan contact
opneemt met een "bedelaar", één
van een bijzonder en apart soort.
Een bedelaar pleegt . bescheiden
om iets te vragen, doch deze vertelt de pater, dat hij hem voorwerpen en papieren voor het ver"
zet moet overhandigen, liefst twee
koffers vol, die ook nog per trein
vervoerd moeten worden. Geen
kleinigheid, vooral omdat de koffers het station en de trein binnengesmokkeld moeten worden. De
monnik en de bedelaar zoeken
lange tijd naar een oplossing voor
het gevaarlijke transportprobleem
en zij vinden die.
Zij besluiten een lijkkist te kopen
en een lijkstoet te enscêneren.
Enkele dagen later gaat een lijkwagen over de weg. Op de bok
zit, naast de koetsier, die van
niets weet, een brevierlezende pater. Hij schijnt te bidden voor de
zielerust van de overledene. Naast
de zwartomfloerste kist branden
flauw-flakkerende
lantaarnvlam,;
roetjes. Duitse beambten houden
de stoet staande. De pater toont
· een medisch getuigschrift en als
zij lezen, dat het ontzielde lichaam
wordt vervoerd van iemand, die
stierf aan buiktyphus, schrikken
zij terug en laten de kist ongehinderd het station en de trein
binnenbrengen met bestemming
België.
Er gaat een monnik langs de smal"
Ie smokkelwegen, een non en nog
meer personen. Het weer werkt
mee. Het regent. Het stroomt. De
non krijgt het koud. ·verklaarbaar,

De Piloten paaaenen J. ,,.,,ai/at'
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BESTE MEDELEZERS VRIENDEN

ELSE · TRAPPISTENKLUIS

EN KAMPGENOTEN,
Mij bereikten enkele brieven van ex~kampgenoten uit Oostenrijk, die mij mededeelden, dat
de voedselpositie in dit land hopeloos is.
Om een voorbeeld te noemen: enkele gevangenen zijn thans minder in gewicht dan in Dach~ (woorden _zijn hier overbodig).
Daarom neem ik. de vrijheid een beroep tè
doen op Uw medewerking om deze nood te
lenigen.
Persoonlijk weet ik, dat vele Oostenrijkers in
Dachau zich nacht en dag hebben opgeotferd
om de zieken te verpleg((n, ondanks moeilijke
omstandigheden en dat hierdoor vele Hollan..,
ders het leven behouden hebben.
Mocht U mij willen helpen, stuur mij dan
adressen van Oostenrijkse kampgenoten, die
door daad en houding in de verschillende kam-pen toonden nobele mensen te zijn.
Maar tevens doe ik' een beroep op Uw bereid-willigheid om mij, hetz1] enkele bonnen, hetzij
levensmiddelen .- en dit nog liever - te stu.ren.
Daar het onze plicht is hen nu te helpen, zie
ik {!'tîarne Uw berichten tegemoet.
Gelden kunnen gestort worden op giro no.
472026: W. E. de Vries, Torckstraat 11, Velp
(Geld.).
Met vriendelijke groeten

ë>n is. En , onder
>tloot. De andere
>s der Geallieersmakelijke lach.
en en er zweeft
Ie tuin , van een
er raast en tiert
Maar de pater
groep, in Duitse
)uitse brutaliteit
offers. Hij wekt
e reiziger tussen
11 punt waar een
als goede, oude
De oude reiziger
pater is weer de
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eens toevalligerbos ontdekt, die
i, welke later bij
igenlijke bouwers
er dankbaar ge-
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70 in getal. En
ngenschap, voor
ze1f s Italiaanse
1 bracht hij over
kleding, waardeord. Vaak droeg
,ed van pas, dat
tkken, als naaien
eed het allemaal
ht hij. En naast
:r ook aan deze
s. Want de SD
· kreeg opdracht
zijn vijand, ge1en. De NSB-er,
;e hadden elkaar
:ge ten deel gevreugde bijstaan
pater door met
:r de grens met
v-aarop een telede steeds en gaf
Gelderland, hij
1d en trotseerde
gewapend was,
:n ook nooit aan
toff elijk heil van
e wapens waren
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De gewaarschuwde verzetsgroep in Duitse unijormen .

Nou, die snuifdoos van d~ gastenpater kennen wij ook, Pn ieder, die met
smakelijk plezier wel eens tegenover hem zat en luisterde naar zijn koddige, Vlaamse kwinkslagen. Op een gegeven moment zal hij U vr"'1gen:
,.Ah wel zulle, ge permitteert me wel. dat ik een snufke neem, zulle?"·
Wat zou de gastenpater . zijn zonder snufke? Ook zijn snuifdoos was zijn
wapen in de ogenblikken, dát hij aan elk haar op zijn hoofd een angstzweetdroppeltje voelde bengelen.
Zijn activiteit was allesomvattend~ Zo vormde hij één der centra voor
de geallieerde in1ichtingendienst. Zij, die gedurende de bezetting van Londen uit in verbinding stonden me het ondergrondse leger van Nederland
en België, zuHen kunnen getuigen hoeveel verslagen en inlichtingen er
binnenkwamen, ondertekend door Ome Faan. Ook Koninçiin Wilhelmina
trof het, dat er onder de rapporten over haar land zovele waren, ondertekend door Ome Paan en Zij vroeg: ,,Wie is toch die verzetsstrijder?'
En men antwoordde haar: ,,Een Trappist van Achel, die zoveel mensenlevens heeft gered." ,,Goed," zei de Koningin, ,,ik zal het . onthouden." En
Zij hield woord.
Het was in de lente van dit · jaar. De pater vierde zijn zilveren kloosterfeest in de Achelse Kluis en er waren er velen gekomen om hem te huldigen en te complimenteren. De strenge regels van het huis konden de
dankbaren niet tegenhouden. En bij die gelegenheid vaardigde H.M. de
Koningin de majoor-aalmoezenier Monch O.S.B. af naar Achel en . liet
Haar felicitatie brengen aan de jubilerende pater. In zijn sympathieke
rede gewaagde deze vertegenwoordiger van H.M. de Koningin ervan, hoe
Hare Majesteit in Londen eens vroeg: .,Wie zijn toch die Trappisten, over
wie de Engelandvaarders zo dikwijls spreken? Ik geloof. dat de monniken
veel goed werk verrichten."
En Ome Faan zei van zijn kant: ,,Ik vroeg God om mijn familie-leden
te sparen in -de oorlog e-.iaarvoor deed ik dit werk . •Het mooiste wat ik
keb meegemaakt is, dat ik diegene, die de opdracht had mij neer te schieten, bijstond in het stervensuur."
Bij die gelegenheid was het, dat het hele convent voor het eerst hoorde
van qe illegale activiteit van zijn medebroeder, uitgezonderd dan Vader
Abt.
En bij die gelegenheid was het ook, dat de oude krasse moeder van de
pater tegen haar echtgenoot en kinderen zei: ,.Wie had gedacht, dat ik ·
zoiets nog zou meemaken."
En nu is Oome Faan weer de vrolijke, beminnelijke &. hartelijke gastenpater van de Achelse Kluis, de blijde philosoof en nuchtere practicus, die •
ontelbaren h·elpt naar ziel en lichaam. Niemand gaat ongetroost en onge~
loterkt van de Abdij heen.
Wij zagen dat weer, toen wij onlangs in en rond de Kluis dwaalden en
toen de tintelende· zon· de brand . zette in de gele herfstpracht der kastanje~
bomen. ·
Het boeteleven binnen de muren van deze oase van rust en vrede gaat
voort en zorgt, dat m,en niet a~n de wereld behoeft te wanhopen. Doch
niét alles is hetzelfde gebleven. Aan gene zijde van de oude slotkapel
rijpt een ·zware, eve~wichtige _nieuwbouw omhoog, nieuw van bouw,
doch oeroud- van, beeld. Het zijn nog maar twee vleuge]s in aanbouw,
maar dit . moet een nieuwe ab~ij worden, fors e.n rustig, met levendige
~Jeurwisselingen in het fri.c;~rode trappistenbaksteen en met vloeiende
gewelven.
• . · ·
.
.
.
Vreemd ·zal dit alles zijn voor degene, die de oude :Kluis goed kent, maar
toch zal hij zich onmi~9ellijk w~er op z'n gemak voelen, als. hij temidden
van . oud en !;l)eu~ . weer dat ver.trouwde gezicht van de gastenpatel' ziet.
····het gezicht van Ome Paan, de oud-illegale Tra.ppistenmonnik."

·***

GEROUTINEERDE STENO-TYPISTE.
Gevraagd een beschaafde jongedame voor alle voorkomende kantoorwerkzaamheden, liefst maat 40 of 4l,
Prettige, goed betaalde werkkring. Confectiefabrid.

•

(Adv.).

Blijkbaar is deze confectiefabriek beangst, dat
er vele sollicitanten "beneden de maat" zullen
zijn.
Als we op deze wijze voortgaan, kunnen we
straks annonces van d~ volgende inhoud verwachten:
"Heer, m. 1., costuum maat 56, op grote voet
levend (schoenen maat 48). stierennek (boord
m. 18), gewend iedereen de handschoen toe te
werpen ( maat 11), doch zich steeds gedekt
houdend (hoed maat 60). zoekt hem passende
werkkring, waar meer op formaat, dan op
prestaties gelet wordt."

•

Geleerden hebben vastgesteld, dat de bomen, die de
atoombom van Hirosjima hebben overleefd, tweem11a]
vlugger groeien dan voorheen.

(,,Dagblad Rijn en Gouwe").
Wij hadden het ook al geconstateerd, hoewel
we niet voor geleerden mogen doorgaan. Er
zijn, sinds de atoombom zijn intrede deed, al
heel wat bomen over opgezet.

•

Het C.D.K. deelt mede, dat vanaf 1 November a.s.
tabak van het merk " Pax" in veertig-grams-ver.pakking
zonder inlevering van bonnen mag worden verkocht,
Dit geldt zowel voor Pax-rooktabak als voor Pax-shag•
en pruimtabak. benevens Pax-,pruimrollen.

(,,Strijdend Nederland").

,

Op school leerden we, dat Pax, overgezet
zijnde, .,vrede" betekent. Men heeft blijkbaar
tevergeefä getracht de vrede te distribuëren
en het nu maar vrijgegeven voor de liefhebbers. Of er voldoende belangstelling voor vrede
"in 40-grams~verpakking" zal zijn, betwijfelen
we. Alleen voor de Pax-pruimrollen zal -het
misschien anders zijn, want die gaan niet, zoals
de tabak, in rook op.
·

•

GESPREK IN DE TREIN.
Verdrietig · :z'n dunne portef,rnille beziend:
,,Was ik maar minister, dan zag ie d'r nlet :zo aïui- gertjes ult."
2c· ~eizigcn •.. Moet ;i niet :zegge,i. Daar :l:it ook al de
klad in."
h . Rej:z:iger: ;,Ik zou 't er to~h op wagen.''
· 2e Rei:z:igu1 "Och man wees wljzu. Heh je niet g~]eien, dat drie ministers het nu al met tén _portefeuiJlc
moeten doen?"

lc Rei:i;igcr:

4 ,

ONS ANTWOORD
e vorige week is een artikel geplaatst ove:. het
herverschijnen van "Volk en Vaderland en
daaraan werd de belofte verbonden terug te
komen op de vraag. of deze herverschijning de herbundeling der illegaliteit niet noodzakelijk maakt.
Bovendien namen we in dat nummer de drie brieven
op, die de redactie ontving naar aanleiding van ons
artikel tegen de herbunde.liag.
lRze stukken zullen we thaos gezam~Ujk behandelen.
Allereerst een korte recapitulatie van de brieven.
Tonny-Zuid laat em waarschuwing horen. Hij wijst
op, die de redactie ontving naar aanleiding van ons
herbundeling voorkomen had kunnen worden. Hij wijst
verder op de jongens in Indië, die nog met de oude
idealen bezield zijn en die bij hun terugkomst veel
verwachtingen hebben. Zij moeten ook gebundeld
worden.
Henk B. stelt de vraag, wat er dan wel moet gebeuren, als herbundeling onjuist is. Hij zit vol met bezwaren tegen de gang van zaken in Nederland en
verwacht, als we het juist zien, van de ex-illegaliteit,
dat ze stoottroep zal zijn voor een nationaal reveil.
Via "De Zwerver" en een vereniging, waarvan de
abonné's lid zijn, wil hij beginnen en hij nodigt de
redactie uit het initiatief te nemen.
Bert KP ziet naast de stichtingstaak nog een opdracht
voor de ex-illegalen. Zij moeten door de geest, die
hen in het verzet bezield heeft een voorbeeld zijn om
de grote zaak van ons land te dienen.
Deze brieven zijn ons zeer sympathiek. Men heeft
niet ~treefd naar een radicale oplossing in één richting, de activering en herbundeling der oud-illegaliteit.
noch in de andere richting, het doodzwijgen van de
oud-illegaliteit.
Zij, die niet in uitersten willen vervallen en niet van
plan zijn met de klompen over de problemen heen
te gaan, hebben het altijd het moeilijlut met de oplossing ervan. In alle bescheidenheid meent de redactie tot hen te behoren, die de problemen niet met het
zwaard van Alexander de Grote "oplossen' . Dit geldt
trouwens voor de gehele leiding van de LO-LKPStichting. En in dit opzicht vindt de redactie 1n de
briefschrijvers (afgezien van kleine verschillen), verwante zielen.
Niemand zal verwachten, dat wij uitvoerig en gedetailleerd op deze brieven ingaan, temeer waar vele
onderwerpen eruit herhaaldelijk behandeld werden.
We zullen de situatie schetsen. De verzetsbeweging
heeft in Nederland de spits afgebeten in de strijd
om de vrijheid. Dat ~ geschiedde in een grote eens•
gezindheid en een magnifiek wederzijds vertrouwen,
want men vond elkaar In het heimwee naar vrijheid
en recht, de vrijheid van Gos land, de geestelijke vrijheden, de vrijheid van politiek. gezin, beroep, wetenschap, enz.; de staatkUlldige eo andere rechten van
de Nederlandse burger.
Met het herstel van de rechtsstaat, van de constitu,
tioAele democratie in Mei 19-45, werden deze idealen
vuwenunlijkt. Waren toen alle wensen vervuld?
Geenszins. Op het fundament van de rechtsstaat
moest het herstel van het danig ontwrichte vaderland
onder handen genomen worden. Daarin waren berechting en zuivering begrepen.
Dit herstel is een proces van vallen en opstaan
geworden.
Dat .is niet te verwonderen. De tegenstellingen io
Nederland waren toegespitst in de bezettingstijd. De
strijd om invloedrijke posities verhoogde die tegenstellingen nog. Een groot deel van het Nederlandse
volle was in de bezettingstijd gedemoraliseerd en dat
deel was het met name, dat op pluche zetels en
Amerikaanse auto's aasde..
Bovendien was het land berooid en het bestuur ontwricht.
Het is waarlijk niet te ve.rwonderen, dat alles in
Nederland miserabeler verliep, dan de verzetsbeweging
gehoopt bad. Men kan het onmogelijke niet vergen "
en met name van Nede.rlanders, juist ook van ver:i:etsmannen, mag nuchterheid ln de beoordeling van
de situatie verwacht worden.
Deze nuchterheid, niet alleen inzake het onrecht in
de geschetste situatie, maar ook inzake de Julste
balancerlng van de problemen, waarvoor we in
Nederland staan.
Welke zijn die problemen?
Het matu_ieeJ. bestuurs- eo gerechtelijk herstel van het
land, Indië. het communisme en tenslotte het geestelijk
herstel van het land.
Als we het goed zien, doelen de briefschrijvers in
hoofdzaak op het laatste- probleem. Voor het geestelijk herstel achten wij de verzetsbeweging van eminent belang eo de- eerste schrijver ziet In dit opzicht
de. stoottroepers in het verlengde van het verzet en
nog bezield met de oude idealen.
D aarover enkele opmerkingen.
Het laatst.e probleem onderscheidt zich sterk van de
drie andere. Het ls fundamenteel en een probleem op
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lange termijn. De andere drie zijn practisch en nu
direct aan de orde. Ook de oud-illegale werkers moeten er zich intensief mee bezighouden.
Zonder aan overschatting van de oud-illegalen te
lijden, leeft toch bi) de. redactie de vaste overtuiging,
dat zij door de wijze, waarop zij zich geweerd hebben in het verzet, êen grote opdracht hebben voor de
toekom;;t van ons land en met name t.a.v. het geestelijk herstel van ons volk.
Dat geestelijk herstel is niet een zaak van één dag
of zelfs van een jaar. Jaren zullen ermee gemoeid
zijn, voordat het moreel van ons volk zich hersteld
heeft, voordat trouw, onkreukbaarheid. plichtsbetrachting e.d. weer ~eengoed zijn in ons volk. En
men vraagt zich soms zelfs. af of deze weg terug
nog mogelijk is.
Maar zo'n vraag mag ons niet défaitistisch maken.
Ieder van ons heeft de roeping door zijn voorbeeld
te inspireren, door zijn vermaan te corrigeren. Daarbij
mag natuurlijk niemand overdreven verwachtingen
koesteren. Volmaakt worden de mensen op deze aarde
nooit eo in al ons handelen zal de gebrekkigheid en
halfheid blijven bestaan.
Ook gebeurtenissen als het wederverschijnen van
"Volk en Vaderland" moet men in dit licht zien, Zelfs
al zou dit blad verdwijnen, dan nog blijft de infectie
van het nationaal-socialisme doorzieken en zij zal eerst
na Jaren van geestelijke strijd bedwongen kunnen
worden.
Maar hoe dit ook zij, en zelfs als het met de mensheid verder bergafwaarts zou gaan, dan nog is onze
opdracht om recht en gerechtigheid na te Jagen. '
Om dit zo effectief mogelijk te doen, moeten de oudverzettel"S uitgezaaid worden in de màatschappij,
moeten ze de gevaren van klassevorming in ons volk
bij zichzelf en bij anderen bestrijden.
Dat is de eerste peiler van ons standpunt.
Deze oud-verzetter is verder een man, die, wil hJJ
op grond van zijn verzetshouding verder i_ets gaan
betekenen in ons land, ook en vooral t.a.v. die andere
problemen, zich duchtig zal moeten bekwamen: hij
moet daartoe studeren en in de maatschappelijke omgang ervaring opdoen. Dat is een nieuwe reden om
uiteen te gaan en de bundeling te vrezen.
De tweede peiler.
Nu zou ons standpunt scheef gaan zakken als er niet
.
nog een derde peiler was.
De verzetsman heeft vrienden gekregen 10 het verzet,
met wie hij sterkere banden heeft. dan vriendschap
in het gewone leven geeft. Die vriendschap loopt
dwars door alle lagen van de bevolking en door alle
levensbeschouwingen heen, ook al zal de aantrekkingskracht bij geestelijke gelijkgestemdheid groter zijn.
Welnu, die vriendschap mag niet verraden worden.
Zij Juist zal een gewichtige steun zijn voor onze -~ee~telijke taak in Nederland. Daarom m':'et~ WIJ die
vriendschap blijven kweken, d.w.z., ZIJ, die in het
verzet elkaar vonden, moeten thans met respect voor
uiteenlopende standpunten t.a.v. politieke en religieuze
<, •
vraagstukken, het contact onderhouden. .. ."
Daarom hebben de LO en LKP een rewustenorgam·
satie gesticht. Het moet nl. een conta~ in vrijheid
zijn en blijven. De gelegenheid ervoor moet aanwezig zijn, maar zodra het contact geforce~,d wordt,
verliest de vriendschap haar waarde en zal men, om
toch de band nog aan te. houden, de activ~ing in
concrete taken na gaan Jagen; taken, die WIJ gezamenlijk (behoudens de Stichting 1940-1945) niet meer
hebben.
..
_._
Om de genoemde redenen heeft "De Zwerver no=
het éne uiterste, de actieve bundeling, noch het andere
uiterste, de negatie der ex~illegaliteit, bepleit. Wij
hebben oog willen houden voor alle aspecten van
het probleem, om zo ,,De Zwerver" dienstbaar te
maken aan de vorming van het Juiste standpunt onder
de verzetslieden.
Geen activiteit van georganiseerde oud-illegalen
(alweer: behoudens de Stichting 1940-19-15). Geen
belemmering voor het contact van oud-illegalen, waar
vriendschap een band gelegd beeft; Ja, stimulering
daarvan.
't Behoeft thans nauwelijks meer toegelicht te worden,
dat voor de stoottroepen, die uit Indië terugkeren,
naar onze mening hetzelfde geldt. ZIJ hebben een rijke
ervaring opgedaan en :,un moreel is (nog) uitstekend.
Dat roept niet om bundeling hier in Nederland, maar
om uitzaaien onder ons volk.
Wie hun onderling contact hier in Neqerland bevordert, bewijst hen een grote. dienst; wie ben bundelt
en als zodanig voor COflcre.te taken zet of zoiets belooft en hen alsvast in actie brengt, schiet zijn doel
•
voorbij en doet meer kwaad dan goed.
Er Is in dit verband een geheel andere opdracht voor
ons. De jongens moeten ontvangen en op weg geholpen worden.
Over dit onderwerp zullen wij in de- naaste toekomst
In "De Zwerver" schrijven.

H. v. R.

DE MANNEN VAN
OVERSTE
WASTENECKER
De geschiedenis 1.1an de B.S.
in Noordhollands Noorder•
kwartier.
Ben B.S. boek van en voor
B.S.-ers ter nagedachtenis aan
hen die ~elen.

Uitg. N.V. Drukkerij v. h. C.
de Boer Jr., Den Helder.
,.Sommige boeken moe.ten woeden geproefd, andere. moeten
worden opgeslokt, en slechts
enkele moeten worden gekauwd en verteerd," zo
schreef eens remand, die het kan wden.
.
Mensen met een niet al te fijne smaak kunnen Wtj
het lezen van bovenvermeld boek rustig aanbevelen.
-1 Ml
Opgeslokt zal het zeker niet -worden, terw11
kauwen van de geboden stof evenmln nodig zal
zijn als het kauwen op een slok wa~.
Dit klinkt ietwat onvrlendelfjk, maar is toch niet
als zodanig bedoeld.
.
Na lezing besloten wij dit boek m het vervolg te
begroeten, zoals we dat onze slager of onze
bakker plegen te doen.
..
"Mogge slager, mooi weertje vandaag.
r
.. Mogge bakker, zou 't regen worden, denkt U.
Goeie mensen, beste mensen, zonder pretenties en
zonder dat we er, behoudens de boodschappen.
.
veel wijzer van worden.
Wonen ze toevallig in onze buurt. dan belw.steren we de nieuwtjes met wat meer aandacht.
doch is dat niet het geval, wel, dan komt de conversatie meestal niet uit boven de traditionele
weersvoorspellingen.
Zo is het ook met dit boek.
Behoudens "de boodschappen" werden we er .niet
veel wijzer van.
Voor de Noordhollands Noorderkwartierders zal
dit boek waarschijnlijk de ioteresse hebben, die denieu""-tjes van de in hun buurt wonende slager of
bakker plegen te bezitten.
In een twintigtal hoofdstukken, verlucht ~ t vele.
waarlijk niet onverdienstelijke, caricaturale tekeningen, worden de belangrijkste aspecten van het
B.S.-werk in Gewest 11 beschreven.
Daarin is de (niet genoemde) schr{Jver, voor%0ver
wij dat van hieruit kunnen beoordelen en en~el
gewogen op historische verdiensten, behoorlt1k
geslaagd.
.
.
Wij kennen de moeilijkheden, die _aan derge~1jke
gescbiedbescbrljviogen inhaerent zijn en. willen
daarmede rekening houden in deze recensie. Veel
mttr dan romanschrijvers hebben beschrijvers van
een brok geschiedenis te worstelen met het problttm van vorm en inhoud. Het is maar weinig
schrijve-rs gegeven de op zich zelf dorre geschiedenis voor de lezers te doen herleven. In de meeste
gevallen ontbreekt de aandachtsspanning, die "een
boek leesbaar kan maken. Hoewel de schriJ\'et
van dit B.S.-boek steeds hardnekkig heelt ge#
tracht die aandachtsspanning er in te brengen door
het inlassen van allerlei interessante voorvallen.
is dit hem slechts zeer ten dele gelukt. Dat hij in
dit streven verschillende malen terug beeft gegre#
pen op belangwekkende gebeurtenissen uit de
LKP- of RVV-geschiedenis willen wij bem dan
ook niet etrVel duiden, temeer niet waar bij meestal
duidelijk uit laat komen, dat de bedoelde gebeur•
tenissen geen betrekking hebben op de B.S.#g~schiedenis.
Wel menen wij er op te moeten wijzen, dat bij 111
de opgenomen lijst van gevallenen van de B.S.
een aantal verzetsslachtoffers ten onrechte annexeert voor de B.S. Vermeld werden hierin de
namen van talrijke LO-ers, KP-ers en RVV.-ers,
die reeds waren gevallen, lang voordat r-r van een
B.S. sprake was.
•
Overigens hebben we weinig bezwaren tegen_dit
boek. nogmaals, evenmin als tegen onze slager
of onze bakker.
Dit boek zal niemand beter maken. doch ook niet
slechter.
Trouwens de bedoelingen van de schrijver reiken, getuige de. laatste zinnen in het boek. niet
zo ver. Hij schrijft daar:
"Maar als je toch toevallig eens wandelende
langs zo'n kruis komt en je. ziet er misschien wat
verwelkte bloemen liggen, denk dan toch even
terug aan de tijd der bezetting. Blijf dan even
staan en neem gerust de hoed af.
Uit eerbied voor hen die vielen.
Meer wordt er van U niet gevraagd ......
Slechts eerbied...... "
Wordt er waarlijk niet meer van ons gevraagd
dan eerbied alleen?
TOON.

•

IN MEMORIAM

•
Hermanus Hendrikus Bemardus
Mom

Johannes Bemardus Luttikho1t

Geboren 11 April 1920 te Winterswijk
Gefusilleerd 6 Tuni 1944 te Overveen

Gebqren te Voor-Beltrum 1 Juli 1907.
Overleden te Versen (Dld.) 7 December 19,ff,

ijdens de bezetting werd Herman
gedwongen om in Duitsland te gaan
werken. Met verlof thuis vond hij
gelegenheid om zich aan deze slavenarbeid
te onttrekken. Hij dook onder bij de familie
Walterbos te Beltrum.
Omdat ook de KP van Zwarte Kees zijn
tenten aldaar had opgeslagen, kon het niet
anders, of Herman deed mee.
Als electro-monteur stonden zijn handen
niet verkeerd en hij was voor de KP een
welkome kracht voor de verzorging van
de wapens.
Toen door Jan Sonderen uit een Engels
vliegtuig een boardgun gehaald was, maakte hij hiervoor een standaard, die gemonteerd kon worden in een auto. (Zie "De
Zwerver" Nr. 41 d.d. 11 Oct. 1947).
D001· het laaghartige verraad van Willy
Ma.rkus werd ook Herman op 20 April '4•!
gearresteerd en opgesloten in de bunker
van het concentratiekamp Vught.
Tegelijk met zijn kameraden stond hij terecht voor de nazirechters. Wegens verboden wapenbezit werd hij ter dood veroordeeld.
Op dezelfde avond, dat de nieuwsbladen het
verheugend bericht brachten, dat de geallieerde troepen op de kust van Frankrijk landden, meldden zij tevens de dood
van 22 heldhaftige Nederlanders, waaronder ook Herman Mom.
Als slachtoffer van zijn plicht vond hij zijn
laatste rustplaats op de Erebegraafplaats
bij Bloemendaal, tezamen met meerdere
vechters voor vrijheid en recht.
Mogen zijn ouders, broer en zusters geJterkt worden door zijn nauwgezette
plichtsbetrachting tot in het uiterste. Moge God hen in hun verder leven steunen,
om dit grote verlies te kunnen dragen.

Is soldaa1 bij de Peel.divisie verdedigde Jan
Luttikholt in de Meidagen van 1940 de belangen van zijn vaderland. Na enige tijd krijgsgevangene te zijn geweest. keerde hij behouden in
zijn familiekring terug en gaf zich weer aan het boerenw~rk. Doch met de demobilisatie van ons leger,
hij d'- capitulatie in Mei 1940, beschouwde bij zljn
taak niet als volbracht. Zijn geest was echt Nederlands, een geest van verzet tegen alles, wat de vrij•
heid en het recht in het gedrang bracht, ook al zou
hem dit misschien zijn eigen vrijheid of zelfs het leven
kosten. Toen dan ook in 1943 Kleine Jan (Hageman
uit Eibergen) hem vtoeg. of hij mee wilde werken
om onderduikers Je plaatsen en de verzorging hiervan Qp zich te nemen, verklaarde hij zich spontaan
bereid, om hieraan deel te nemen. Vau die tijd af
werkte hij intensief in LO-verband en menig onderduiker werd door zijn zocgen in Beltrum en omgeving ondergebracht.
Ook hij werd tengevolge van het verraad van Willy
Markus gearresteerd. Dit gebeurde op l Mei 19i4
's middags tegen 3 uur. Na zijn gevangeanemiog werd
bij evenals alle anderen, die bij dit geval betrokken
war.en, overgebracht naar Vught. Van hieruit transporteerde men hem op 17" September 1944 naar
Sachsenhausen ( Oranienburg).
Toen de militaire situatie van Duitsland onhoudbaar
werd. moesten verschillende kampen worden ontmlmd en joeg men de uitgeputte Häftlingen in lange
dagmarsen door Duitsland. Ook de Häftlingen van
Sach:senhausen trof dit lot. Via Neuengamme kwaro
Jan tenslotte terecht in Versen bij Meppen. Totaal
uitgeput stierf hij hier op 7 December 1944. Zijn
stoffelijk overschot werd begraven op het Lagerfriedhof Versen.
Allen, die met hem hebben samengewerkt, weten, dat
hij als Katholiek. een fel en principieel tegenstander
van het naziregime was.
Moge God Jan voor het offer, dat bij voor ons aller
vrijheid gebracht beeft, reeds het eeuwige loon geschonken hebben en aan Jan's moeder, broers en zusters kracht en troost schenken. Mogen zij worden
gesterkt door zijn heldhaftig gedrag.
Dat hij roste in vrede.
'IV-/,

T

Dat hij ruste in vrede.

TW.

beo Walterbos werd op 29.September
1925 te Beltrum (Gelderland) geboren.
Als rechtgeaarde boerenzoon voelde hlj
zich aangetrokken tot het boerenbedrijf. Toen
hij dan ook de lagere school had dQOrlopen,
k-wam hij op de boerderij.
Hlj was nog maar M jaar toen de Duitsers ons
land bezetten. Dank zij zijn Katholieke opvoeding en het voorbeeld van zijn vader en
oude,-e zusjes, wist hlj op zeer jeugdige leeftijd reeds zijn positie ten opzichte van de
Duitser te bepalen.
Toen in 1943 de KP van Zwarte Kees in de
boerderij van Walterbos werd ondergebracht,
was Theo de eerste. die zijn diensten bij Zwarte Kees kwam aanbieden. Vooral in het begin,
toen de KP bij Walterbos was. deed hij de
boodschappen, die er alzo gedaan moesten
, worden. Moest een van de KP-ers met de
trein weg, Theo ging dan mee, zette de KPer op de trein eo fietste daarna met twee fietsen weer naar huis. Dit was een werkje, dat
tot de orde van de dag behoorde op de boerderij,
In het laatst van 1943 draaide de KP op volle
toeren. Theo werd nu in plaats van boodschappenjongen, gebruikt voor koeriersdiensten.
Zo hielp bij op 18-jarige leeftijd reeds mee,
om een mitrailleur uit een Engels vliegtuig te
monteren en in veiligheid te brengen.
Onder de KP-ffS, die een gastvrij onthaal bad-
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Theodorus Johannes W a1terbos
Geboren 29 September 1925 te Beltrum.
Overleden eind April 1915.
den gevonden op de boerderij van W alterbos,
was ook de verrader Willy Markus. Maandenlang had hij van deze gastvrijheid genoten.
Ook genoot hij er het volle vertrouwen. Toen
kwam de 20ste April 1944, de grote dag van
het wapentransport, dat zo tragisch eindigde
met de dood van Zwarte Kees en de arrestatie
van bijna alle jongens. De boerderij van Walter-

Herman Jozef ten Have
Geboren 21 November 1922 te Hupsel.
Gefusi-1leerd 30 'Maart 1945 te Zutphen.

T

oen de Duitsers hun mensenjacht

begonnen, was Herman één der eer-

sten, die daadwerkelijk de bezetter
met hart en ziel begon dwars te zitten en
trachtte hem zoveel mogelijk zijn "prooi"
te ontnemen. Door het contact met Kleine
Jan (Hag~man uit Eibergen) kon bij in het
georganiseerd verband van de LO verder
werken. Op deze ma.nier konden heel wat
onderduikers en Joden geplaatst en verzorgd worden.
Hij was een goed Nederlander, die vele
en belangrijke diensten bewees aan de ondergrondse strijd tegen de onderdrukker
van ons land. De kracht hiervoor vond bij
in zijn geloof.
Door het verraad van Willy Markus, deed
de SD een inval op de boerderij op 1 Mei
1944. Hij ontsprong de dans, omdat hij net
niet thuis was.
Ondergedoken werkte hij verder, maar de
SD bleef loeren. In het zicht van de bevrijding werd hij op 9 Maart 1945 door
een koerierster, in werkelijkheid een SDspionne, naar Barchem gelokt, zogenaamd
voor een bespreking. Aldaar aangekomen,
werd hij in Hotel Mellink door de Duitse1·s
gearresteerd.
Hij werd overgebracht naar het Huis van
Bewaring te Zutphen.
Op 30 Maart 1945, in de vroege ochtend
van Goede Vrijdag, stierf hij de heldendood
voor het vuurpeloton van de Duitsers. De
13e April daaropvolgend werd hij ter ruste gelegd op het R.K. Kerkhof te Eibergen.
Hij was een dapper en eerlijk mens, een
harde werker en een nobel strijder. Moge
dat zijn ouders en familie tot troost zijn.
Moge zijn offer voor de toekomst van Nederland niet tevergeefs geweest zijn.
Dat hij ruste in vrede.

TW.

bos bleef toen nog gespaard. Maar no.g was de
bloeddorst van het Duitse beest niet verzadigd.
l Mei volgde weer een reeks van arrestaties.
Maar ditmaal gingen de Duitsers de boederij niet
voorbil Theo werd gevankelijk meegevoerd,
terwijl zijn vader niet thuis was. Op de boerderij bleveJJ zijn zusjes alleen achter; Theo
naar Vught en vader ondergedoken. Op 17
September daaropvolgend werd hij getransporteerd Mar het concentratiekamp Sachsenhausen (Oranienbur11) en vandaar (volgens niet
officiële mededeling) naar het concentratiekamp Neuengamme. Naar verluid zou hij, omstreeks eind April 1945 geëvacueerd zijn naar
Lübeck. Tijdens dit transport moet het schip
de "Cap Arcona" getorpedeerd zijn, waarbij hij
moet zijn omgekomen.
Deu bange onzekerheid verontrust nog steeds
de vader van Theo. Dezelfde man, die ook
eens de vader was van de Achterhoekse KP
van Zwarte Kees. Reeds meer dan twee jaar
ligt nu de bevrijding achter ons en oog steeds
heeft de familie Walterbos geen officieel bericht ontvangen.
Via derden ontvingen zij enige gegevens, waarvan hierbove.a werd melding gemaakt.
Moge ik door dit "In Memoriam" bereiken,
dat Walt.erbos. waaraan wij als LO-ers en
KP-ers zoveel verplicht zijn, zekerheid ontvan11t.
Th. W.

..
( cJerl)o/g l>an pag. 3)

hebben zich met het interneringskamp
geen bijzondere dingen voorgedaan. Van
tijd tot tijd werd een maatregel veranderd
of opgeheven.
In de eerste tijd hoorde men zo nu en dan,
dat iemand was gevat en "enkele reis had
gekregen", zoals de uitdrukking begon
te luiden. Op 23 November 1943 werd bepaald, dat de beperkte vrijgelatenen niet
in bioscopen of andere plaatsen van openbaar vermaak mochten komen.
Toch ontkomt men niet aan de indruk, dat
de Curaçaose overheid strenger is opgetreden tegen de slachtoffers van een paspoort dan elders. Nu blijft het waar, dat
de wet gehandhaafd moet worden en dat
men kan vragen bij de dispensatie van één
geval, waar het einde is, maar toch _was
men in grotere landen als de Veremgde
Staten en Engeland ruimer.
De benepen sfeer 'van het plaatselijke go1;vernement deed zich natuurlijk ook enigszins gelden. Zo werden ve~chilende st~tenloze mensen in de Veremgde Staten m
het leger opgenomen, zelfs genaturaliseerd.
In Engeland vochten zij ook mede. .Joden
met een Duits of Oostenrijks paspoort,
vroegen of zij tegen de Duitsers mochten
·vechten, maar dat werd niet toegestaan.
Een heel merkwaardig feit heeft zich voorgedaan, doordat van twee broers, die voor
het nazi-regiem uit Duitsland vluchtten,
de een op Curaçao, de ander in Engeland
terecht kwam. Alsof het lot ermee speelde, werd aan de eerste in Curaçao als "beperkt vrijgevangene" verboden om de
bioscoop te bezoeken, maar zijn broer in
Engeland werd bij de geheime dienst Ingelijfd (Beurs- en Nieuwsberichten, 5
September 1945).
Thans is het kamp geliquideerd. Het was
niet verstandig deze mensen zonder onderscheid jarenlang zonder proces en veroordeling vast te houden - een maatregel, die de democratische wereld nu van
de totalitaire landen heeft overgenomen.
Juister ware het vanzelfsprekend geweest
al deze lieden, die natuurlijk bij het dreigend gevaar wegens staatsvijandigheid of
onbetrouwbaarheid in hechtenis moesten
worden gesteld, stuk voor stuk op hun
merites te beoordelen: vrij te laten dan
wel te straffen met een hun naar hun daden toekomende straf. Dat zou de democratische zienswijze zijn geweest en daar
Curaçao vrij bleef, bad men daar ook de
gelegenheid toe gehad. Men heeft dit niet
gedaan, maar de behandeling, dle deze
landverraders, Duitsers en misschien een
enkele onschuldige ondergingen, stak toch
nog gunstiger af bij wat elders ter wereld
gebeurde.
Medio 1946 zijn de laatste NSB-ers met
de "Boissevain" uit Curaçao naar Nederland vertrokken, waar ze...... met spandoeken op de kade werden ontvangen door
hun geestverwanten. Daar ze zovele jaren geïnterneerd waren geweest, konden
ze verder op vrije voeten worden gesteld.
Curaçao bewaart aan hen geen goede herinnering en hoopt voor dit soort mensen,
die de Nederlandse naam kwaad doen, gespaard te blijven.

druk van gevangenen. Mannen en vrouwen, gezellig bijeen, kinderen erbij, en na een wijde
spatie wat militairen. In de kerk zaten ze afzonde;lijk. Het merkwaardige was, dat daar de
katholieken des morgens gingen en de protestanten des avonds, velen in de ochtend katholiek bleken en 's avonds protestants. De kinderen konden scholen bezoeken. Tweemaal per
week hield de gouvernementsgeneeskundige
spreekuur in het kamp en daarbuiten kon men
via de kampchef naar hem vragen.
.
In de loop van 1941 ging men over tot gezmsinternering. Bovendien werd op 1 September
1941 aan de beperkt vrijgelatenen - geïnterneerden van Joodse afkomst en degenen aan
wier anti-nazigezindheid niet werd get~jfeld ::die op Bonaire reeds daarvóór bewegmgsvrgheid hadden verkregen, toegestaan ook naar
Aruba en Curaçao te gaan onder enkele voorwaarden: 1. dagelijkse meldingsplicht bij de politie; 2. woningkeuze in overleg met de politie;
3. de betrokkenen moesten op het eenmaal gekozen eiland blijven en van zonsondergang tot
zonsopgang binnenshuis blijven; 4. hun eventuele
dlenstbetrekking behoefde voorafgaande toestemming van de Curaçao Commissie Regeling
Rechtsverkeer in Oorlogstijd; 5. journalistiek
werk directe en indirecte verhouding met pers
en r~dio was verboden; 6. bezit van een radiotoestel was verboden; 7. verbod aan politiek te
doen of lid te zijn van Nederlandse verenigingen
of corporaties, - alles met als sanctie: blj overtreding internering op Bonaire.
Van degenen, die van deze vrijheid gebruik
maakten moest er slechts één later worden geinterneerd. De Nederlandse geïnterneerden werden een tijdlang te werk gesteld bij de wegenverbetering.
Toezicht aan militairen opgedragen.
Op 28 September 1942 ging het toezicht op het
kamp, tot dan toe zoals hiervoor gezegd onder
de Gezaghebber met de Militaire Politie, over
op de Nederlandse Troepen Bonaire, de schutters, die toen op dit eiland werden gelegerd.

Houding jegens de Italianen.
Vermeld dient nog te worden, dat toen Italië
eveneens met het Koninkrijk in oorlog geraakte,
de in Curaçao aanwezige Italianen aanvankelijk werden geïnterneerd, doch reeds enkele weken later, op 14 Januari 1942, werden gerangschikt bij de "beperkt vrijgelatenen", met voorwaarden, die ongeveer gelijk, maar iets lichter
waren dan de hiervoorgenoemde. In totaal betrof dit trouwens maar zes Italianen op Curaçao en één op Aruba.
,.Kleine" Curaçaose autorit.alten strenger dan op het werkelijke oorlogsveJd.
Over het algemeen kan men tevreden zijn en
voor de betrokkenen was "het - hoe verschrikkelijk ook, jaar in jaar uit in de bekrompen
sfeer van een kamp met het ontstaan van persoonlijke veten, plagerijen e.d., het oorkussen,
waarop de duivel zich bij de gedwongen ledigheld te gaarne nestelde - dragelijker dan de
vijandelijke concentratiekampen.
Behoudens
enkele
ontvluchtingsgevallen
FAMILIEBERICHTEN
JOH. 1. BETTE
ffl

JANNY VAN DER GIESSEN
h~bbffl de ee:c. U kennis te geven van
bun voorgenomen buwtliJk. waarvan dt
vohr•kling zal plaats btbbeo op het
~aadbuls te Overschie op 1 D«embrr
y_.m.
K•rkelijko bevestiging In de Nusaukrrk
tf Hllllgeuberg om 3 uur n.m. door de
WelEerw. Heu Ds. Streefkerk van
Berkel en Rodtnrijs.
Rotterdam, Nov. l!H7.
Bovendijk 35.
Bov•ndijk 181.
Toekomstig adru: New. Vllle.
Zu1d-Afrtu.

Gebaksdozen
Vleesschaaltjes en
andere Verpakkingsmaterialen
Direct Uit voorraad
leverbaar

*
Papier - en Carton Groothandel
fa. KONING en DE LANGE
Stationsstraat 37
Amersfoort

Door Gods goedheid we_rden wij ver•
blijd met de geboorte van een welge•
schapen. dochltt, die wij de na::\m
ANNA

gaven.

J.

DOELMAN
M. DOELMAN.VOSKUILEN.
Il Nov. l!H7.
Ayr. Oot. Canada.
Daar wij door de zetr vele bewiJzen van medeltven. betoond bij htt
heengaan van oo·u he\•t: zoon,
oro•der. behuwdbroeder en verloofde
GEERT SCHOONMAN
niet in staat zijn. U allen P<r·
1oonliJk te bedank••· zegg1n wij U
langs deze weg hartelijk dank.
Uit aJler naam.
A. J. P. SCHOONMAN.·
Zaandam. Nov. l!H7.
Havensrraat 119.

Levenspositie

Had ik dit maar eerder gew•ten!!!I
Wij 9araodertn door jaren onde:rvinding:
doodt luis, mijt en neten.
bij Kippen en Huisdieren.

"VBB -

Prij~½ KJlobus f 2.50
LUS!X" Doodt luis enz. bij

Runder,:n. Paarden. Varkens, Geiten.
Pr11s ½ Kllobus f 2.50
"LUSl.lC" Doodt ook de Hoofdluis m
Vlooien bij Schoolgaande Klndoren en
Zieken enz. Droge poeder. gifvrij. reuk·
loo,. werking snel en afdoende.
ProdbusJe f 0.75. ½ kilobus f 2.50
"FrNIRAT" Doodt aJle ratt~n en muizen
(ongevoorlijk voor alle andere dieren
Prijs per busje f 0.90
ffl de mens).
BIJ Uw bestelling opgeven. voor welk
doel of soort U h" w,h gebruiken.
Uw adres voor Cheoaisehe producten
Hoofdverk. kontoor
G. 1. WILBRINK. Korte St. Jan•·
straat )51.355. Z,erlkz«, tel, 228 .
H.H . Drogbten m
Wedecverkopers vraagt
bandtls offerte!

Bij ons 50-jarig bestdan danken wij onze klanten
voor het vertrouwen dat zij io onze zaak stelden.
Hun vertrouwen hielp oos bouwen! ..
Wij gaan door met iedereen zo g.oed w~J kun~en
te helpen en spannen ons in dit jublleuroiaar
nog eens extra in om U het beste te kunnen
geven van wat er is.
Het is jammer, dat, al delen wij ook wel ~ s
•lakens uit, de lakens nog steeds ~~?r de dtsl.~lbutie worden uitgedeeld. De moe1hJkhedeo z1Jn
dan ook veel en groot.
Maar .... als we daar niet tegen konden,. ~.as
onze zaak geen 50 jaar oud geworden. Moe1'1Jkheden zijn er om opgelost te worden.
Heeft U punten? Wilt U er Iets goeds voor
kopen?
Nobeltex· Vanderveen Is de zaak voor iedereen.

DRUKKERIJ H. J. KOERSEH & ZH.

*

PERIOOIEIEN EN ·

AMSTERDAM-C.

SINGEL 281 - TELEFOON 32239

HANDUSDRUIWEAI

fa. P. Kraayeveld
----*

GRIENDHOUT en

Barendrecht
B:oedood 2S

RIETHANDEL

Beillenoord
Dorpatraat C 3, teL 19

Drulclcerij "De Rijnstreek"
vraagt Z E T T E R

*Aannemers,

Bij gehlelcen gesch!lctheid
levenspositie.

Gemeenten en
Instellingen

Enige lcennis van drulcken
strelct tot aanbeveling.

*

Wij

leveren alle soorten·
rij smatertalen

riet
heiningpalen
draadpalen en
boonstokken

Wij verwachten gaarne Uw adres en lcomen U hezo elcen

C.V. DRUKKER~ RIJNSTREEK"

~

H. Bouwman
,,LUSlX"

"

Voor elk transport
hoe vreemd of raar,
A. LUIK staat altijd
voor U klaar.

Géef "De Zwerver" aan een van Uw k.ennJs.sen ter inzage
en laat hem(haar) onderstaande bon Ingevuld zenden aan
de administratie van "De Zwerver", Pr. Hendrik.kade 182,
Amsterdam.
Naam------··....·-····-------....................- ..- - Adres .......................-,........-..............................__..,.....-...-·-·--·--·-·-·-Plaat• ....................-......................_,.._.... Provincie··-..- · · - - Ingang abonnement ............ _ _ _.. __________
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luik's transportonderneming
Zaandijk
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Abonnementsgeld wordt per giro f postwi11el / ;>f hij aanbieding van een postkwitQlltle betaald.
Gironummer 109888 t.n.v. LO-LKP-Sticbting

Tel. 81994
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Weekblad der GOIWN
en LO.-LKP.-Stichting.
LoHe D1UIUllH• 20 ce11t
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u het moment aangebroken is, dat de
GOIWN en de LO-LKP-Stichting gezamenlijk het weekblad "De Zwerver" tot hun
spreekbuis gaan maken, is 't gewenst, dat wij
ons daarover met enkele inleidende opmerkingen
tot de lezers wenden.
Voorop staat, dat wij deze gezamenlijke stap van
harte doen. D.w.z. er is geen sprake van een
forceren der situatie in deze stap.
Dat betekent aan de andere kant ook niet, dat er
een gelijkschakeling heeft plaats gevonden. De
versrheidenheid, die zal blijven bestaan, ligt
reeds in de aard van de beide organisaties.
Immers, de GOIWN is een na de bevrijding
opgerichte vereniging, waarin de illegale we1·kers individueel gebundeld zijn; de LO-LKPStichting daarentegen is een in stichtingsverband gebrachte combinatie van twee geestverwante illegale organisaties.
Er is daarmede samenhangend nog meer over
de verschillen te zeggen.
De GOIWN werd opgericht, vóórdat het Noorden bevrijd was en zij beoogde het volvoeren van
alle afwikkelingswerk. Onafhankelijk daarvan
was men in het Noorden gekomen tot de oprichting van de Stichting 1940·'45, die zich tot taak
stelde, de verzorging van de slachtoffers van het
verzet, en verder van de G.A.C., als een federatief gebundelde illegaliteit, die het overige afwikkelingswerk ter hand nam.
De oprichting van de LO-LKP-Stichting naast
deze beide had dan ook alleen zin, omdat
besluiten van de toppen in bezettingstijd zeer
concrete opdrachten voor na de bevrijding hadden meegebracht. Zo beoogde de LO·LKP-Stichting de uitgave van een weekblad, als voortzetting van het mededelingenblad uit de bezettingstijd, de samenstelling van een gedenkboek en
van een film, de financiële afwikkeling der organisaties, wat voor de LO een enorm probleem
was. de uitvoering van enkele kleinere plannen
en tenslotte het bieden van de helpende hand
aan G.A.C. en Stichting 1940-'45. Men ziet, het
arbeidsterrein was voor beide organisaties verschillend, en het is dat in feite nog.
Dat behoeft echter een samengaan niet in de
weg te staan.
Waar het voor dit samengaan op aan kwam,
dat was het geest~lijk klimaat en de opvatting
over de afwikkellng van de illegaliteit. Zolang
op deze punten geen overeensteming bestond,
was samengaan contrabande.
T.a.v. het geestelijk klimaat was er overeenstemming.
Het tweede punt is echter geruime tijd door
beide lichamen verschillend verstaan. Weliswaar
meden beide organisaties de gevaarlijke uitersten, de negatie van de illegaliteit en een actieve
bundeling in de zin van een onbepaald voortduren daarvan, in de zin ook van een ,,ertengstuk
van het verzet.
Maar niettemin was er tot voor enige tijd een
belangrijk tempo-verschil. Want gegeven, dat
beide verzet, verzet noemden en afwikkeling
iets anders en dat beide de ogen open hadden
voor het feit, dat de afwikkeling een concreet
probleem was, dat niet genegeerd kon worden;
gegeven dus dit inzicht, waren er nog verschillende mogelijkheden tussen de uitersten om een
plan de campagne voor de afwikkeling te maken.
Men kan n.l. het zwaartepunt leggen bij de
kracht van de gebundelde illegaliteit voor deze
afwikkeling, zoals de GOIWN deed en men
kan het zwaartepunt van de afwikkeling leggen
bij de roeping, die de oud-illegale werker in de
maatschappij heeft, waarvoor hij zich klaar moet
maken, waartoe hij zich zo snel mogelijk met al
zijn krachten in de maatschappij moet begeven.
Wat het terrein van werkzaamheden betreft, is
de GOIWN naar de LO-LKP-Stichting · toegegroeid. De recente reorganisatie van de GOIWN

MET GOED VERTROUWEN
is daarvan een duidelijk kenteken. Deze probleemstelling is goeddeels historie geworden.
Er zijn ongetwijfeld nog kleine groepen van oudillegale werkers, die zich met hand en tand verzelten tegen de loop der geschiedenis en die zich
instellen op de utopie van het ideale recht als
vrucht van het continue gebundeld verzet of die
zich willen geven voor de utopie van de nationale
eenheid, groeiend uit de eenheid in het verzet.
Maar deze stromingen vertonen meer en meer
de kentekenen van een spanning tussen steriliteit en massale ondemocratische actie.
Nu is eenzijdigheid altijd onjuist en onze organisaties laten zich ook thans nog niet in de hoek
drukken van het negatiestandpunt. Indien men
de voorzichtigheid door onze besturen betracht
en onze afwijzing van de struisvogelpolitiek in
het negeren van behaalde aspecten en gevaren
der bundeling, wil misverstaan, dan is dat voor
rekening ·van hen, die dat ten bate van hun eigen
overdrijving willen uitbuiten.
Ons verontrust deze critiek niet, maar wel de
vraag, of onze besturen t.a.v. de afwikkeling
het juiste standpunt innemen en daartoe alle
aspecten van het vraagstuk in rekening brengen
en-..het juiste gewicht geven. Dat is beslissend.
Niet de wensen en verlangens van hen, die zich

..............................................................................................................._
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Het bestuur van de Stichting "De Zwerver" is samengesteld uit de volgende heren:
Pastoor N. Apeldoorn O.P. te Rotterdam.
Professor Ir. W. J. Dewez te Wageningen.
De heer C. A. v. d. Hooft te Breda.
Mr. A. J. Meyer te Alphen aan den Rijn.
Professor Mr. W. P. J. Pompe te Utrecht.
Prof. Dr. H. v. Rooy O.F.M. te Wijchen.
Ds. F'. Slomp (Frits de Zwerver) te Hoorn.
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Dit bestuur zal binnen enkele weken de
namen van de redactieleden in ons blad
publiceren.
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In het bijzonder moet de ex-verzetsman zich
geestelijk trainen om weerstand te bieden aan
de nieuwe aanval op de vrijheid van de zijde der
communisten. Juist dat, wat met de bevrijding
verkregen werd, wordt door hen bedreigd.
Dit valt hun des te gemakkelijker, daar het bevrijdingsélan van het Nederlandse volk gesmoord
dreigt te worden in de verschrikkelijke impasse
van het Indische probleem, -een impasse, die onze
volkskracht sloopt en onze troepen· dreigt te demoraliseren.
Het communisme is een nationaal probleem.
Indie is dat evenzeer. De oud-verzetsman moet
die beide ook als zijn persoonlijke roeping leren zien en zich geestelijk op de gebeurtenissen
voorbereiden.
,.De Zwerver" zal zich moeten blijven bezig houden met ernstige gevallen in het kader van
rechtsherstel, zttivering en berechting en in het
bijzonder met de verbijsterende en formalistische
neiging bij gerechtelijke instanties om illegale
werkers te berechten, voor daden onder de omstandigheden van het verzet verricht.
De beide besturen gaan met goed vertrouwen de
toekomst van "De Zwerver" tegemoet, zich oprecht verheugende, dat door de samenwerking
een blad is ontstaan. waarin een breed deel \ran
het v.m. verzet uit heel ons vaderland zijn stem
kan laten horen.
Zij verwachten niet alleen, dat de lezers uit bel~
de krmgen GOIWN en LO-LKP - het
nieuwe blad trouw zullen blijven, maar hopen
tevens op uitbreiding van de lezerskring. En zij
stellen zich daarbij open voor alle opbouwende
en welgemeende critiek.
Met aller medewerking moge dus het weekblad
"De Zwerver" zowel wat de oplaag, als wat de
inhoud aangaat, groeien en nuttige voorlichting
geven aan een brede kring van belangstellenden.
De voorzitter der GOIVi'N,
DR. IR. N. A. J. VOORHOEVE.
De voorzitter der LO-LKP-Stichting,
IR. H. VAN RIESSEN.

..............................................................................................................
nog ter zijde van de heerweg der maatschappij
willen vermannen tot een actie, hoe eerlijk Zij
dit ook bedoelen, maar de vraag op welke wijze
deze en de overige oud-illegale werkers zien
kunnen toebereiden, om de vruchten van hun
verzetshouding door onze natie te laten plukken ook in vredestijd, zal ons moeten leiden.
De GOIWN en de LO-LKP-Stichting hebben
elkaar gevonden bij de volgende nuchtere feiten:
De afwikkeling der illegaliteit nadert haar einde.
De Stichting 1940-'45 moet met alle krachten
gesteund worden, wil zij haar taak kunnen volbrengen.
Het versterken van de vriendschapsbanden in
het gemeenschappelijk verzet ontstaan, is een
belangrijke steun voor de oud-verzetter in zijn
maatschappelijke en politieke vorming.
Daarbij is de toenadering en het we!lerzijds begrip in het verzet ontstaan tussen mensen van
verschillende levensbeschouwing
V!Ul
grote
waarde te achten voor de toekomst van ons volk
en als zodanig ook te kweken e\ uit te dragen
in deze tijd.
De voorlichting over de herwonnen vrijheid en
herstelde democratie is een noodzakelijke aanvulling van het verzet.

Opmerking,
De heer Scheps heeft een stemkaart rondgezonden, waarin hij een aantal onzer abonné's voor
de keuze stelt om voor "Op Korte Golf'' of voor
.,De Zwerver" te kiezen.
Dat is niet in overleg met ons geschied en als
zodanig ook misleidend. Er is namelijk overeenstemming tussen "De Zwerver" en ,,De Vrije
Stem - Op Korte Golf" bereikt om de abonné's
voortaan van het blad "De Zwerver'' te voorzien,
dat thans een orgaan is van de GOIWN en de
LO-LKP-Stichting.
Bovendien is de probleemstelling op de stemkaart gegeven niet in overeenstemming met de
feiten.
Wij wijzen er dus met nadruk op, dat de heer
Scheps deze actie niet met medeweten van de
LO-LKP-Stichting, noch met medeweten van de
GOIWN, noch in overleg met één van beide
heeft ondernomen.
Deze reactie op ons initiatief om bij de ingetreden verandering de abonné's, die oorspronkelijk "Op Korte Golf" lazen, niet in ons kaartsysteem op te nemen en hen per l Jan. aan de
heer Scheps ter beschikking te stellen, is ons
niet sympathiek.
REDACTIE.

DE
wee en een half jaar is een lange tijd.
Lang genoeg' om van de KP-ers füe in
de na-oorlogse maatschappij weer hun
weg zoeken en opgaan in de normale c;trijd
om het bestaan, burgers te maken. Echter niét
lang genoeg om de hechte band van kameraadschap, die in de Rotterdamse KP in de
bezettingstijd, doo9tet werken voor een gemeenschappelijk ideaal gegroeid is door
vele gevaren, moeilijkheden en teleurstellingen
heen - te ontbinden.
Dit bleek wel op Zaterdagavond 15 November
j.J" toen de KP-Rotterdam zijn eerste reünie
na de bevrijding van ons vaderland belegde.
Om half acht liep de zaal van "St. Homobonus" aan de Walenburgerweg, die voor deze
gelegenheid door de eigenaar belangeloos was
afgestaan, al vol en ontdekte men overal bekende gezichten.
Reeds vóór de aanvang van het officiële programma heerste er een prettige stemming,
werden vele handen geschud en vele kennismakingen vernieuwd. En ik meen wel, dat het
ons allen verging, zoals "Hans", onze Rotterdamse KP-leider, het in zijn openingswoord
uitdrukte: .,Bij het betreden van de zaal was
het alsof plots een fim van allerlei voorvallen
ons voor de geest kwam en werd de herinnering weer levend aan alles wat we samen met
de oude vrienden beleefd hadden."
Hans heette in zijn inleiding alle aanwezigen
hartelijk welkom, in het bijzonder de spreker
van de avond, Den Doolaard - bekend als
schrijver en als "Bob van Radio Oranje" benevens de vertegenwoordigers van de zusterorganisaties in Rotterdam. Hij eindigde zijn
openingswoord met te zeggen, dat juist op
een avond als deze, te sterker het gemis wordt
gevoeld van hen, die vielen in de s_trijd tegen
de vijand.
Staande werd door alle aanwezigen het oplezen aangehoord van de namen van de 45
KP-ers, die sneuvelden ln de bezettingsjaren
of tijdens de bevrijdingsdagen, waarna een
minuut stilte in acht werd genomen ter herdenking van deze doden. De ko~te plechtigheid
werd besloten met het spelen van het Largo
van Hä.ndel.
Hierna zong Mej. Janny Verloop voor ons:
,.Vrede" van Ferdinand Timmermans:
Vervolgens hield Den Doolaard zijn rede, die
wel de hoofdschotel van het programma vo1·mde.
Hij begon met zich te excuseren, daar hij wegens een verkoudheid geen tijd had gehad
zijn rede voor te bereiden en zich dus genoodzaakt zag te improviseren. Dit nam echter
niet weg, dat deze "improvisatie" zeer boeiend
en enthousiast was en zijn woorden werden
dan ook met grote aandacht gevolgd.
Htj sprak dan over de bezettingstijd, die achter ons ligt en uit zijn woorden bleek, dat hij
de KP een warm hart toedraagt. Hij vertelde
ons daarna boe moeilijk het was, voordat men
in Londen enig begrip toonde voor de illegaliteit in Nederljlnd en men aan de ondergrondse beweging, die steun en waardering gaf, die
zij nodig had. Nu, twee en een half jaar na de
bevrijding hebben we één ding gemeen: de
bittere teleurstelling. Er zijn zoveel dingen,
die niet lopen, zoals we ze ons gewenst hadden : de pensioenen van de nagelaten betrekkingen, de berechting, het hervinden van een
positie in de maatschappij, enz.
Dit alles màg echter geen reden zijn om te
gaan kankeren. Zij, die het hardst kankeren,
zijn de mensen, die verwachtten er zelf beter
van te worden en die daarin zijn teleurgesteld.
En er zijn er velen,· die graag zouden zien,
dat de illegaliteit kapot ging aan haar eigen
gekanker! Daarom: blijf idealist!
Tot besluit droeg hij nog voor zijn "Ballade
van de hvijfel" en "De Partisanen".
Janny Verloop zong nog enige liederen : drie
,,Kleengedichtjes" van Guido Gezelle, ,,Hemelhuis" van Emile Hullebroeck en "Geluk" van
Arnold Spoel.
Vóór de pauze deed Hans nog een dringend
beroep op hen, die nog geen contribuant zijn
van de ,,Stichting 1940-'45" en ·deelde mede,
dat er in de pauze ter plaatse gelegenheid was
otn dit verzuim goed te maken. Tevens werd
een groot aantal gratis exemplaren van "De
Zwerver" onder de aanwezigen uitgedeeld:
De langdurige pauze, die daarop volgde, bood
voldoende gelegenheid om alle oude vrienden
te begroeten en gezellig oude herinneringen
op te halen, waarvan dan ook een druk gebruik werd gemaakt. Het was of we een paar
jaar teruggeplaatst werden en we weer even
de sfeer van "toen" beleefden.
Na de pauze traden voor ons op de ,,Sunny
Sisters" met een guitaar, een banjo en zang.
Zij oogstten veel succes met hun aardige liedj es.

T

Zee1· geslaagd was ook de "speciale uitzending van de BBC", die ons enkele grappige
momenten uit de KP-ttjd in herinnering
bracht. De sneltekenaar Joost Bakker telcende hier rake schetsen bij en het geheel Viel
dan ook zeer in de smaak.
Tot slot voerde de toneelclub uit Capelle aan
de IJssel een één-acter op, getiteld "Het Slippertje". Een blijspel met vele verwikkelingen
en een goede oefening voor onze lachspieren?
Staande werd tenslotte door allen het "Wilhelmus" gezongen.
Ik denk, dat wel allen het er over eens zullen
zijn, dat het een zeer geslaagde avond was,
die ook volkomen aan zijn doel beantwoordde.
We zijn allen, die zich hiervoor veel moeite
hebben getroost, veel dank verschuldigd en
we hopen elkaar volgend jaar weer te zien op
de tweede reUnie!
,.RUTH".

Er be.iond,n plannen voor de oprichting van een stand,
beeld van Churcb,11. van 70 meter hoogte. op de rot$en
'Yan Do,·er* dat Churchill in martttt-untform. een yrott
sigaar , rokend. zou voorsttUen. In de punt Vlln dt .sigaar
zou t<n licht worden aangebracht, dat tot in Frankrijk
zichtbaar :ou zijn.
Op vtnotlt van Churchill heelt men van het plan afgezien.

(,.AN.P.") .
Op ons verzoek om inlichtingen, antwoordde
Churchill ons, dat zijn grootste bezwaar ging tegen
het feit, dat hij, bij e.v. nieuwe verduisterings-voorschriften, genoodzaakt zou zijn het vuur van
de sigaar (tot in F rankrijk ûchtbaar) te doven.

•

In Duitsland vertoeven mom~tcel ongc\'ecr 100.000 NeduJandtt~. De Ntdtr1andst Rtge:ring \ltraangenaamt hun ver-blijf. door se iedtre maand een levensmiddelenpakket te
undtn.
Ondtr dt.e ondersteunden bevlndtn zich ,·elen. die tijdens
de bt.zetling voor de vijand la dien.s Jand gJngen wer.lr.en,
een Duitst vrouw .hebben getrouwd vt nu werken voor
de wederopbouw van Duitsland. Zij krijg~n. daarvoor jederc
maand een levcnsmiddeltopakket.

(,.Fries Dagbhd'').
Wij zieq er alleen de voortzetting van een goede
traditie Jo. Toen de Duitsers hier waren zonden
ze ook altijd "Liebesgaben" over de Oostgrens.
Waarom zouden wij dan achterblijven?

•

Naar wij vernemen bestaan er plannen voor de bcr•opdchtlng
van het Genit-mu:itkcorps. dat op 17 Maart 1918 zestig
jaar zal bestaan.

(,.Trouw").
De oprichters hebben het zeker niet goed gedaan,
dat men het corps, nu het 60 jaar bestaat, opnieuw wil oprichten.

•

Er Js tén man in Londto, dit morgen een :ucht van vtrlicbtin9 zal ~laktn als htt huw,lijk van prinses Elizobeth
voorbij is. Het is de schoenmaker, d,e de bruidssandaJen
htdt gc:fabriceerd. Maandag leverde hij dt wit.satijnen san•
dalen,., af aan her paleis. Eli;abetb beeft twee dagen tijd
geha<1 :, lo t< lopen. Het ,·!tl niet m.., Philip J5 lang en
de prinses wilde oagevte:r 6 cto, gro1e.r acbijnen~ Htt is
gtlukt, maar de !choenroaku btdt de sandalen tweemaal
tcruggckrcgc:n.

(.,Volkskrant").
Philip mag niet klagen. Zolang een vrouw alleen
maar groter wil "schijnen" loopt het nog wel
los; maar o wee, als ze groter wil zijn dan de
man. Dan komt de vrouw van de sandaal op de
pantoffel en de man van de stoel op het matje.

•

KOUDEKERK AAN DE RIJN.
Tijdens de: Jaat!lt gtboudtn raadtvugadtring js de hotd
"'an wethouder MoJcma \'etruild tc:gtn een pet, Aangt:.ltn
wH degene dje
dit mi<dnj! h,dr hegaan, >iJn fout ~tker v;el htruellen w
d_oor tffl t'A.:etde ruil er voor :orgv, , dM itdcr door zJjn
••lr•n hoed b,ho•d wordt Adres: Raadhuis. Koud<~trk e. d.
h~t raad~a.,is oog ste«I$ geen ruilbc-urs Js,

R1;0.

(,.Dagblad van Rijn- en Gouwe").
De Wethouder laat zich blijkbaar liever onder z'n
eigen hoedje vangen dan er met eens anders pet
naar te gooien.

H

et eerste schelmstuk is gedaan, en nu vangt het

tweede aan."
U herinnert zich deze schone dichtregels nog wel uit
het beroemde verhaal van Max en Maurits.
Welnu, het eerste schelmstuk had tot thema: .,Aap, wat
heb je een mooie Jongen." De communisten hieven de Komintern op, wilden meeregeren, mee verantwoordelijkheid
dragen, ze zochten een brede introductie bij de volken van
West-Europa en hielden zich daarbij voor :zoveel nodig,
aan de democratische spelregels. Eén van de gewichtigste
trucs, die hen voor een brede introductie onder de volken
dienen moest, was de tactiek van de mantelorganisaties. M~n
richtte organisaties op met lo de leiding gecamoufleerde
communisten; men vermeed angstvallig de relatie met de
C.P.N.: men hamerde het nationaal karakter der organisatie erin. Zo ontstonden een jeugdorganisatie. een
vrouwenorganisatie, de E.V.C. en warempel waagden ze het spel ook nog met de partij zelf, die zij
lieten optreden als een beweging van "Vrienden van de
Waarheid". Tegen deze taktiek kan men van democratisch
standpunt gezien geen bezwaar hebben. Men kan de mis•
leiding er in hoogstens onbehoorlijk noemen.
Er zullen wellicht lezers zijn, die de betekenis van deze
taktiek niet hoog aanslaan, omdat de misleiding toch eens
aan het licht komt en de organisatie dan geidentifice<'r::i
wordt met het communisme. Dat is een vergissing_ Een vergissing op twee punten.
Jo de eerste plaats is het grootste deel van het volk wankelmoedig in zijn mening en oppervlakkig in :zijn oordeel.
Zit laat zich licht vangen door een zich als nationaal aandienende organi~atie. De daarna volgende bewerking in de
organisatie en het eergevoel van deze mensen brengt hen
er in de tweede plaats toe om, wanneer des "poedels kern"
aan het daglicht komt, bij hun eerste stap te volharden en
de organisatie ook als communistische te blijven aanhangen.
De semi-democratische taktiek van het communi:;me heeft
intussen haar verzadigmgspunt. Dit punt schijnt, blijkens
de verkiezingen in West-Europa, ongeveer bereikt te zijn.
De communisten zjjn in vele landen op de terugtocht. Het
ligt in de lijn van de verwachtingen. dat we in Nederland
ook niet ver meer van dit punt verwijderd zijn.
Zo vangt het tweede, het revolutionnaire schelmstuk aan.
Toch is er een verschil. Slechts Frankrijk en Italië mochten
van de baas toetreden tot de in Warschau opgerichte Kominform. Nederland en andere staten. waarin de communistische invloed nog klein was, mochten nog niet nodeloos verontrust worden.
Men verwacht daar blijkbaar nog iets van de semi-democratische methode. Daarbij zal men wel rekening moeten houden met het feit, dat de baas overwogen zal hebben. dat
men de aanval moet concentreren op de zwakke plekken in
de democratie (Frankrijk en Italië}, en zich niet moet
laten afleiden door nevenacties.
Niettemin, in Frankrijk en Italië is de semi-democratische
taktiek verlaten en de revolutionnaire taktiek gestart.
Grote stakingen in beide landen, revolutionnair optreden
o.a. in Marseille enz. Men lette op dat schouwspel. Frankrijk maakt zijn krachtproef door. Ho?t gaat bier om één
van de kritieke punten in de strijd van terreur en intimidatie. gelanceerd uit de dwangstaat Rusland om de rechtstaat beentje te lichten.
Stakingen leggen het verkeer lam en dus ook in belangrijke mate de wettelijke tegenactie tegen de plaatselijk gestarte revolutiepogingen.
Stakingen geven rumoer op straat, honger in buis, ontevredenheid in de harten en in al dat troebel water tiert de
plant der revolutie welig.
Zullen Frankrijk en Italië de-ze revolutiekiemen kunnen uitroeien? Indien niet, dan is, naar de mens gesproken, WestEuropa overgeleverd aan Rusland.
Men behoeft voor het ogenblik niet al te ongerust te :zijn.
Als reactie op de openbaring van de tweede fase maken de
compromissenmannen overal plaats voor de principiëlen,
(die natuurlijk prompt door de communisten als fascisten
betiteld werden}. Eo van deze principiëlen is te verv.•achten, dat zij hard en raak zullen toeslaan.
Waar de communisten aantoonbaar revoluûonnai,r worden. daar is de overheid gerechtigd en verplicht de leiders
te straffen. Voorlopig ziet het er echter naar uit, dat men
in beide landen niet met zich zal laten sollen.
Of op de duur de weerstand tegen de revolutionnalre taktiek in voldoende mate opgebracht kan worden, is niet te
voorzien. Men moet er natuurlijk niet mee rekenen, dat de
communisten hun plannen zullen laten varen.
En Nederland? Na de volgende verkiezingen zal. indien.
zoals te verwachten is, de communisten niet winnen, het
revolutionnaire stadium bij ons ook wel aangebroken zijn.
Men moet zich daarop voorbereiden, niet uitsluitend in de
negatieve zin van het vormen van een weerstand tegen dJt
gevaar, maar vooral in de p~$itieve zin van een principiële politiek. waardoor met vaste hand de dringende problemen, waarvoor ons volk staat, ter hand genomen kunnen
worden. :
En van die problemen is de dreigende debacle in Indië de
voornaamste.
H. v. R.

door Luit. Kol. Da,
J. C. Koningsberger,
Chef-Legerpredikant

edurende enige weken heb ik
een tournée door Java en Sumatra mogen maken om onze
veldpredikers te bezoeken en zo mogelijk een opwekkend woord voor de
troepen uit te spreken.over de activiteit van het Thuisfront.
Dank zij de grote medewerking der
commandanten is mij dit bijna overal
gelukt voor grotere en kleinere
groepen.
Op zichzelf is het een genoegen om
deze mannen een ogenblik uit de dagelijkse sleur te halen en de gezichten te zien oplichten als er wat vro·
lijks gezegd kan worden over het
Thuisfront. Ook met vele officieren
had ik een korter of langer contact .
en met belangstelling werd dan naar
allerlei in Nederland geïnformeerd.
Terugkerend van deze reizen is er
echter één gedachte, die niet uit mijn
hoofd wil wijken, en deze wil ik uitspreken.
Wat wordt er van allen in ons leger
hier in de Oost een inspanning gevraagd, waarbij de hele mens betrokken is! Op al zijn vermogens, verstand,, gevoel en wil wordt een dringend beroep gedaan. Tijd om over
diepere geestelijke dingen na te denken is er practisch niet. En mocht er
al eens een uur aanbreken van stil
zijn, van rust en bezinning, dan is
vermoedelijk de lichamelijke vermoeidheid zo groot, dat men maar
g rijpt naar iets, dat de gedachten
gemakkelijk verstrooit.
Ik spreek hier uit eigen ervaring:
zelfs als Chef van de geestelijke verzorging moet ik mijzelf erop betrappen, dat er dagen, bijna weken voorbijgaan, waarin het gewone werk mij
zó in beslag neemt, dat er van een
diepere bezinning op de hoogste
levenswaarden niets komt. Daarom
dwing ik mijzelf er toe, om zoveel
mogelijk, ook op tournée, des Zondags voor te gaan in de kerkdienst:
dat zijn de uren van verdieping en
verheffing, tijdens de voorbereiding
en de prediking zelf.
Een speciaal cahier, waarin ik.aanteken, wat ik gelezen ·heb aan mooie
gedachten of diepe waarheden, wordt
maar niet vol, omdat er niets gelezen werd, dat de moeite van onthouden waard was. En dan zijn daar de
brieven naar huis, die meestal aan
de oppervlakte blijven!
Zie, zouden niet alle officieren en
mannen deze ervaring opdoen? Ons
leven in deze tijden van spanning
dreigt te vervlakken. Wij lezen
niets, horen niets, dat werkelijk de
moeite waard is. Wij worden innerlijk al armer en kunnen daardoor aan
onze omgeving steeds minder geven.
Zeker - daar blijft de hartelijke kameraadschap, het medeleven met el·
kanders lief en leed, de ontroering,
wanneer wij staan bij het graf van
een gevallen wapenbroeder. Maar dit
vult ons diepste wezen niet. Er is bij
ons een geestelijke h onger. Omdat
deze mogelijk al lang bestaat en wij
er min of meer aan gewend geraakt
zijn, voelen wij h em niet meer zo
.,
p ijnlijk.
Maar die honger bestaat. Het is op
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( Matthieu Koch)

Een desolate wiek dreigt nog de donk're luchten,
Daar is geween in al dit stervend steen
waarvan de melodieën vluchtten
Toen het barbarendom verscheen.
Zij hebben met hun laarzen overlopen
De lijnen van de opgevangen wind,
En achter hen verkoolt de hope
In 't laatste schreien van een kind.
Dat zijn de klanken die nog altijd /rangen
Tussen de gruizels in de groene wei:
Nog wiekt een vuist in machteloos verlangen ....••
Geruisloos glijdt de Tijd voorbij.

JANE D~ BR.UIN.

LIP-LEZEN EN OGEN-DIENST
et komt meer voor, dat er bij een huwelijk teleurgestelde minnaars aan de
kant staan, die hun afgunst moeilijk kunnen verbergen. Dat is altijd een wat
pijnlijke situatie, waaraan men in het algemeen begrijpend en stilzwijgend
dient voorbij te gaan. Het wordt echter anders, als die teleurgestelde lieden, bij het
voorbijgaan van het bruidspaar zich niet ontzien iuidkeels hun misnoegen kenbaar
te maken. En daarbij te kennep geven, dat de bruid eigenlijk helemaal njets voor
het huwelijk voelL
Zo ongeveer kan de houding van "Ons Baken", weekblad van de Bond van Oudillegale werkers, ten opzichte van het samengaan van "De Vrije Stem" en "De
Zwerver" gezien worden.
In het nummer van 15 November werd o.a. gepubliceerd, dat de provincies Utrecht,
Overijssel, Gelderland, Groningen en Zuid-Holland van de GOIWN, in beginsel
tot aansluiting bij de Federatie besloten zouden hebben.
Wij weten niet precies hoe de situatie in elk der genoemde provincies ligt, doch
wij weten dit wel ten aanzien van de provincies Groningen, Utrecht en Overijssel.
En als wij deze in ogenschouw nemen, krijgt dit bericht toch wel een vreemde kleur.
De GOIWN in Groningen heeft aan zijn leden stembiljetten gezonden, waarin de
leden de vraag konden beantwoorden of de GOlWN moest !)IJjven bestaan of niet.
Van de 420 binnengekomen biljetten waren er 400 waarop deze vraag ontkennend
werd beantwoord. Er zijn dus slechts 20 leden, die voor het voortbestaan zijn. Mogelijk. dat deze 20 leden zich bij de Federatie aansluiten, doch dan mag men in geen
geval spreken van een aansluiting van de GOIWN-Groningen bij de Federatie. De
GOIWN-Groningen liquideert per 1 Januari a.s. Wat de afdelingen Utrecht en Overijssel betreft, deze werden reeds een maand geleden wegens wanbetaling door de
Interprovinciale Raad van de GOIWN geroyeerd.
In het laatste l)ummer van "Ons Baken" komt opnieuw het huwelijk van "De
Zwerver" ter sprake en op geestige wijze wordt daarin geschreven over een artikel
van Frits de Zwerver in ons blad (dat helemaal niet van hem was) en daarvan zegt
het blad, dat in deze huweltjkJ;cadeautjes een kleinood van argumenten voor de
bundeling ziet, dat het samen te vatten is In het aardige, zij het ondeugende liedje:
His lips teil me ,.no-no",
But there is "yes-yes" in hls eyes.''
Maar als we op de voorlichting omtreut de plannen der provinciale GOIWN-afdelingen letten, moeten we tot de conclusie komen, dat "Ons Baken·· het onderscheid
niet kent tussen lippen, die "no-no" zeggen en ogen, die "yes-yes" spreken. Men
kan ook te veel naar de ogen willen zien en daarin dingen lezen, die de lippen niet
zeggen.

H

Het is moeilijk de taal der ogen te verstaan, vooral voor hen, die de taal der lippen
liever negeren.

GEESTELIJKE
HONGER
zichzelf heilzaam hieraan herinnerd
te worden, er ons telkens opnieuw
bewust van te zijn. Een dood mens
gevoelt geen honger meer, en dood
willen wij niet wezen. Nu weet ik
voor mijzelf heel zeker, dat noch de
geestelijke verzorging, noch Welfare, noch Vorming hier afdoende
kunnen helpen. Velen blijven onbereikbaar voor me115enwerk, al zijn
die mensen van nog zo goeden wille.
Ik denk aan de geweldige verspreiding onzer troepen, aan afstandea
en· isolement. Ik zie in gedachten
vele afgelegen posten voor mij.
En toch wéét ik, dat er op de meest
afgelegen post één boek aanwezig is,
mits er zich één mens bevindt, die
uit een werkelijk geloVig gezin
voortkv.-am. Dat ene boek is de Bijbel.
• Ik ga hier geen pleidooi houden voor

de Bijbel - dat is niet nodig. Iedereen weet, dat er in de Bijbel een
schat van geloofsleven en mensenkennis vergaderd is. Ook dat dit
boek, juist voor de beste kenner ervan, steeds méér waardevol wordt,
Welnu, wanneer wij ons bewust zijn
van geestelijke honger bij onszelf en
anderen, laten wij trachten om in dit
boek steeds dieper door te dringen
en elkander hiervan mede te delen.
Geen gevoel van beschroomdheid behoeft ons hiervan terug te houden.
Zou niet menig ledig avond-uur
vruchtbaar kunnen worden en van
betekenis voor ons innerlijk leven.
wanneer wij in kleinere of grotere
kring met elkander deze heilige
woorden tot ons lieten spreken ? Zou
niet de diepste geestelijke honger gestild worden, wanneer wij leerden
verstaan wat God over ons heeft gedacht: over ons leven in zijn gebrokenheid en armoede? Zou niet het
meest troosteloze pessimisme worden veranderd in optimi&ne, wanneer wij leerden inzien, dat deze gedachten Gods, in Christus samengevat, ons genezing en rijkdom beloven ? Gaan wij in onze kortzichtig"
heid het geestelijk voedsel niet voorbij, dat vlak voor onze voet ligt?
Grijpen wij niet menigmaal tevergeefs naar wat in de verte ligt, terwijl het brood des levens zich onder
het bereik onzer handen bevindt?
Ik denk aan de dringende nodiging
van de profeet Jesaja, woorden gesproken tot allen, die geestelijk e
honger hebben: neigt Uw oor en
komt tot mij - hoort en Uwe ziel
zal leven.
Uwe ziel zal leven: dat is de redding
uit de oppervlakkigh eid en de banaliteit, dat is het wegstrijken van de
innerliJlce matheid en onverschillig•
heid.
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Kwijnende belangstelling
Een. groot deel onzer lezers zal dit jaar in de
een of andere vorm hebben meegewerkt aan
de geldinzamelingsacties van de Stichting. De
een zal dit met meer genoegen hebben gedaan dan de ander, doch voorzover ons bekend is, kwam het (gelukkig) nog niet zoveel
voor, dat iemand in gebreke bleef wanneer er
een direct bero~p op medewerking werd ge-

daan.

·

Toch valt er hier en daar een vermindering
van belangstelling voor het Stichtingswerk te
bespeuren. Zo vernamen wij bv., dat in een
flink dorp van de 250 per dringende convocatie opgeroepen medewerkers ~lechts 25 . personen ter vergadering kwamen om deel te nemen aan een bespreking over een te organiseren geldinzamelingsactie. Het was opvallend, dat onder de opgekomen personen verscheidene waren, die nog nimmer in het Stichtingswerk waren betrokken geweest, doch
die, als te goeder naam en faam bekend
staande vaderlanders, een uitnodiging was
toegezonden, mede met het oog op een verwachte slechte opkomst van oud-illegale werkers. Ook uit enkele andere streken vernamen Wij gelijkluidende berichten.
Deze feiten te .constateren houdt t egelijkertijd in, naar verbetering te zoeken. Allereerst
dient dan te worden vastgesteld, waar de
oorzaak voor de genoemde tanende belang.stelling kan liggen.
Wij kunnen ons voorstellen, dat iemand zich
van een organisatie afzijdig houdt, omdat het
beoogde doel niet kan worden gewaardeerd.
Wat de doelstellingen van de Stichting betreft, niemand zal daarin aanleiding kunnen
vinden om aan de kant te blijven staan.
Ook kunnen we ons voorstellen, dat iemand
zich van een organisatie distancieert, omdat
de middelen, waarmee getracht wordt het
gestelde doel te bereiken, als ondeugdelijk
of als verkeerd worden gekwalificeerd. Niemand zal zulks ten opzichte van de Stichting
echter beweren.
Tenslotte zou iemand medewerking kunnen
weigeren, eenvoudig omdat hem de zaak niet
interesseert. Voorzover het bonafide verzetsmensen betreft weigeren wij voorhands nog
te geloven, dat in die richting naar een oorzaak dient te worden gezocht.
·
Maar waar kan dan een aannemelijke grond
liggen voor de geringer wordende medewerking?
We hebben er eens met deze en gene over
gesproken en steeds hoorden wij dezelfde
klacht, die hierop neerkwam, dat de Stichting te weinig belangstelling zou hebben
voor haar medewerkers. De zaak wordt, zo
gesteld, dus precies omgedraaid.
"De liefde kan niet van één kant komen", zo
redeneerde men. ,,Wanneer de Stichting ons
alleen maar nodig heeft om één keer per jaar
een huis-aan-huis-collecte te houden kan ze
moeilijk verwachten, dat de animo om enthousiast mee te werken, erg groot zal zijn. De
meeste medewerkers weten van de Stichting
twee dingen: dat ze de nagelaten betrekkingen van verzetsslachtoffers onderhoudt
(en dat vindt iedereen natuurlijk prachtig)
en · dat elk jaar voor dit doel moet worden
gecollecteerd, ( de op zich zelf meest vervelende bezigheid, waarmee iemand kan worden belast).''
In hoeverre met deze opmerking de ware
oorzaak is gepeild valt moeilijk te beoordelen, doch dat zij ernstige overweging waard
is, staat buiten enige twijfel.
Het zou natuurlijk erg gemakkelijk zijn om
äe mensen, die ,we even aan het woord lieten
met de een of andere dooddoener tê lijf te gaan
door hun bv. te vertellen, dat de Stichting,
als verzorgingsorganisatie voor de nagelaten betrekkingen, het vo1ste recht heeft om
van iedere oud-verzetsman zelfs de meest
·vervelende medewerking te eisen en dat
iedere oud-illegale werker de morele phcht
-h eeft 'die mede~erking te geven, doch welke
illegale werker ontkent de waarheid van deze
.woorden? Niemand immers.
Het gaat hierbij niet om een principiële
kwestie doch uitsluitend om een practische.
Hierover de volgende keer meer.
-(Wordt vervolgd).
TOON.

Het begin van een veelbewogen zome....,cantie in 1944.
Het Groot-Seminarie.

La Brosse-Montceaux is een rustig plaatsje, niet ver van de
Seine en Marne gelegen, op enige kilometers van de Rijksweg
Parijs-Sens; ongeveer 3 K.M. van Montereau. iets buiten het
dorp, in een rustiek park, ligt het Groot-Seminarie van de Paters Oblaten van Ml:Lria, waar de toekomstige missionarissen
voor de Noordpool, Zuid-Afrika, Congo, Australië, Loas, Indië,
Zuid-Amerika of andere streken, zich op hun zware taak voorbereiden.
Het is er rustig en prachtig, geschikt om zich te verdiepen in
de verschillende wetenschappen die noodzakelijk zijn voor deze
zware taak - een echt midden van Gebed en Vreda; zelfs in
oorlogsgeweld.
In de eerste week van Juli 1944 heerste in het Scholastikaat van
de Paters Oblaten van Maria te La Brosse Montceaux de overal
bekende sfeer van een drukke examentijd - waarbij èn leerlingen èn professoren zich reeds verheugen op een welverdiende rust. Het dagelijks reglement is iets vrijer. De klassen zijn
vervallen. Iedereen kan genieten van zijn vacantie, als hij alles
goed achter de rug . heeft. Máar, helaas! Het was niet van
lange duur deze rust.
Op een goede kilometer afstand van het Scholastikaat kruist de
grote sneltreinlijn de Rijksweg. Het is een belangrijk strategisch kruispunt; aangezien onder de verschillende viaducten
zes lijnen uit elkaar lopen. Reeds een 540 dagen lang is een
zestal Oblaten (Paters en Fraters) · door de bezetter verplicht
om bij dit spoorwegknooppunt wacht te houden. En dit van
middernacht tot 's \Ilorgens, weer of geen weer.
Nu, voor onze jeugdige Fraters en Paters, die van bivak en
kamp houden en die niets anders verwachten en in stilt e hopen,
dat de toekomst hun ~n benoeming meebrengt voor een verafgelegen missiegebied bij de indianen of eskimo's in het Poolgebied - met een 40 of 50 graden koude - of bij Indiërs, Chinezen of Congolezen in de warme of snikhete streken, is deze
twee-wekelijkse wacht onder een prachtige sterrenhemel een
pleziertje; maar voor de oudere paters is het een echte beproeving.
,
Toch, is dit waclÎtkloppen niet meer zonder gevaren; vooral wanneer, nacht na nacht, meer en meer luchtvloten overtrekken naar
belangrijke oorlogsdoelen, in welke vorm ook - vooral nu de
bombardementen in volslagen duisternis heviger worden - nu
het ene alarmsignaal op het andere volgt.
Op 6 Juli 1944 is op heldere middag bij het voornoemde kruispunt een trein gemitrailleerd. Met de aanwezig zijnde noodverbanden zijn de gewonden verzorgd, waarvan er later er één
sterft.
·
Met dekens uit het klooster zijn veldbrancards geknutseld.
Nochtans, op een 500 meter er vandaan, bevindt zich een groep
Duitse verpleegsters en verplegerl?, die zich niet lieten zien.
Hun activiteit gaat vermoedelijk niet verder dan de dragers van
uniformen in veldgrijs of burgers van het echte Duitse rijk.
Na aanvraag hebben ze toch de ambulance-wagen ter beschikking gesteld. Maar deze eerste ondervinding van E.H.B.O. deed
de Paters besluiten, zo iets· niet meer te laten gebeuren - en
dus stelden ze het Scholastikaat ter beschikking van het Rode
Kruis. Een bepaalde groep fraters werd aangewezen als Rode_
Kruiscolonne. Een twintigtal anderen liet zich inschrijven bij
de bloedtransfusiedienst, zonder verder hun namen op te geven,
zodat zelfs een echte anticlericaal later niet zou weten, dat er
pat ersbloed door zijn aderen vloeit.
Ook was er reeds een verzoek ontvangen van de leiding van
"het verzet" om als het nodig mocht blijken - het huis voor
eventuele gewonden -te mogen gebruiken bij de naderende actie
van de grote slag om het, Westen.

nemen, die elkaar snel opvolgden.
Hoe was de toedracht van de zaak?
Op het ogenblik, dat de toestellen op geringe hoo
openden op de gecamoufleerde wagens, liep er een
lentrein het station binnen met '\Zier personenwai
Deze levensmiddelentrein bleek in. werkelijkheid al
munitie te bevatten, inplaats van aardappelen, ,
groenten, zoals op de opgeplakte briefjes te leze:
was een verschrikkelijk schouwspel. De doden lager
elkaar over het terrein verspreid.' En op honderde
stand vond men materialen over de rails verspreid
ten met granaten sprongen in de,ze vuurzee uit el
ploffing op ontploffing volgde.
Temidden van deze paniek pakten de twee Oblat1
om aan mensenlevens te redden wat gered kon wo
stervenden gaven zij steun en troost. Weldra
nog een viert a l fraters, vergezeld van een groepje
uit de buurt. H et verbinden en vervoeren van een '4:
wonden en een veertigtal doden had plaats onder d
lijke omstandigheden. In het hospitaal heerste acti
de groep blo dgevers was gealarmeerd.
·
De eerste "ier of vijf dagen werd de grote wanc:
pigny-1\Iontereaux, een vijftien km., regelmatig d
lende pater en fraters gedaan, om inlichtingen te
aan familieleden, gevonden en verloren voorwerp,
gen, enz.
Twee dagen la er ontstond er een hevige brand
van de burg eester van La Brosse Montceaux in
van het kl
er. De wind joeg het vuur nog op en
in lichter laaie e zetten. Alle paters en fraters, die l:
war en, s taken e h anden uit de mouwen, om huisra
helpen redden erwijl er verschillenden op het dak

Champigny gebombardeerd.

Een zevental km. van La Brosse verWijderd ligt het plaatsje
Champigny. Het was een publiek geheim, dat op 500 meter van
het station een trein met gevechtswagens en tanks verdekt. opgesteld stond. Dus verwonderde het o.ok niemanq, dat op 14 Juli
om 3 uur plotseling een eskader Lightings gevechtsvliégtuigen
over de daken flitste en tot tweemaal toe hun mitrailleurbanden leegroffelden en de trein met splinterbommen bestookten.
Enige seconden later, de grootste paniek. Dikke, zwarte rookwofäen walmden omhoog en grote .vuurtongen lekten uit de
wagens op.
,,Er zal zeker wel iets meer aan het. branden zijn dan de tanks",
meenden de paters, toen zij het effect van verre zagen. En pater-overs_te, vergezeld van een confrater, verdwenen met een paar
Rode Kruistassen in de richting van het onheil. Naarmate zij
dichterbij kwamen, konden zij duidelijk de ontploffingen waar- .
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want er is een dreigend · op en neer geloop en lawaai buiten en
gekraak van zware laarzen en beslagen schoenen in het grint
heeft de boventoon. Waarschijnlijk de groep, die van de spoorwegwacht terugkomt, meenden ze, en die nu druk bezig is in
de schoenzaal onder de kapel. Maar het is toch vreemd, want
E.P. Tasselo. m. (overste) is toch mee op wacht geweest, en
zal toch zeker zoveel lawaai niet goedkeuren.
Plotseling verschijnt pater overste in de deuropening van de
kapel, omringd door Duitsers, met hun mit:r;ailleurs in aanslag.
,,Zoudt u allen beneden bij elkaar willen komen?" zegt hij kalm.
"Deze heren wensen u iets te vragen." Allen verlaten de kapel
en gaan twee aan twee voor de kloostergang staan. ~ oude
pater Louis wordt door een wacht voortgeduwd, terwijl hij er
moeilijk uitbrengt: ,,Ich bin ein alter Mann." Maar deze hm,rt
het zelfs niet eens. Manhaftig staat de Wehrmacht op alle hoeken en bij uitgangen schietensg~reed opgesteld. Verschillende
vrachtwagens met dit groen-grijs gespuis zijn onder het morgengebed aangekomen en hebben hermetisch alle uitgangen gesloten.
·
Waarachtig, deze beroepsjakhalzen wisten het juiste moment
uit te kiezen om hun prooi verzameld te vinden.
De broeder, die op de boerderij werkte, vertelt ons later over
de inval.
"Toen ik het stoppen van een wagen hoorde, ging ik kijken en
zag verschillende gedaanten langs de haag sluipen. Drie groepen moffen kwamen in marstempo binnenvallen. Ik wilde het
huis weer kalm binnen wandelen, toen ik ruw tegen de muur
werd geplaatst. Daar ik nog een beweging maakte werd ik gefouilleerd en met mijn neus tegen de muur gezet. En ik begreep
uit zijn taaltje, dat hij zou schieten als ik nog bewoog. Maar
onmiddellijk moest ik naar de kloostergang verhuizen, waar een
andere groep Prof. P. Piat gepakt had. Deze was erg bleek en
verstond geen woord.
Toen verscheen de hele communiteit en E.P. overste kalmeerde
allen met te zeggen, dat iemand gezocht werd, dus dat het zo
erg niet zou zijn.

Gestapo en verrader.
!fij! die dit z~akje leidt en er zeker de hoofdrol in gaat spelen,
1s m een brum burgerpak gekleed, met laarzen en een rijbroek
aan. Hij heeft blonde, kortgeknipte haren en wrijft zich telkens
in de handen. Het is het rasechte type van een Gestapo-agent.
Dit onvergetelijke schoelje met z'n wreed gezicht en hoogmoedige trekken zou men uit duizenden van zijn soort terug
kunnen kennen Het is de beul van Seine en Marne. Zijn begane
wreedheden zijn ontelbaar. Hij zegt, dat hij Korff heet, maar
onder deze deknaam verschuilt zich een Prof. in Aardrijkskunde
van de universiteit van Maagdenburg.
Korff was reeds een week te voren in het Scholastikaat geweest
o~ een onderduiker te zoeken, die hij bij de paters meende te
vmden. Natuurlijk had hij van de gelegenheid gebruik gemaakt
om poolshoogte te nemen van het hele huis.
,,Pater Provisor," schreeuwt Korff, nu niemand antwoordt.
"Pater Provisor," houdt hij aan. Pater Letourneur, provisor van
het huis, was juist sinds gisteravond afwezig. Pater-overste
treedt in zijn plaats naar voren.
,,U moet ik niet hebben," schreeuwt hij, ,,maar pater provisor." ,,Pater provisor is er niet." ,,Zo!, dat zullen we wel eens
uitzoeken."
Korff kan zijn woede niet verbergen, omdat het voornaamste
wild de dans ontsprongen is. Hij geeft een teken aan een soldaat, die terstond naar het gastenkwartier gaat en een burger meebrengt. Een grote, fatterige kerel, met een paar loense
onrustige ogen, iet of wat bleu en een groot litteken op de
·wang. Is hij de Judas?
Verschillenden menen hem te herkennen en reeds eerder aan de
kloosterpoort gezien te hebben. Het is een zekére H. Renard
(Rivoire, met zijn echte naam) een van de duikhoofden van Melun. Toch boezemt hij geen vertrouwen m, vooral niet, omdat hij
even later sigaretten van de moffen aanneemt.
Enige weken geleden was er sprake van geweest, dat er een
~der dui~oofd zou "':'_orden in zijn plaats, n.l. een zekere Kapitem Desb01s, maar hu werd ook al verraden in het boG van
Fontainebleau. Heeft deze ongelukkige het nu gedaan llit jaloershei~? Uit nijd? Eigenaardig is wel, dat de laatste dagen de
arrestaties angstwekkend vermeerderden in het land van Seine
en Marne. Renard was een fuiver, die met drank en uitspattingen een groot deel van het geld, dat voor de onderduikers bestemd was, zelf opmaakte. Het gerucht deed de ronde dat de
Nazi's hem zelf neergeschoten hebben. Renard en Korff ' liepen
samen do«;>r de rijen en nog eens en nog eens! ·Terwijl ze lang
e~ strak ieder persoon opnamen of er pater provisor niet zou
z1Jn. ,,Het is moeilijk hem te herkennen," zei Renard uiteindelijk. ,,Ik heb hem nog maar één keer gezien."
Korff, die reeds rood werd van woede, roept opeens: ,,Portier."
,,Ik vraag broeder portier."
·
Broeder Nio treedt naar voren. Hij zegt hem iets, stil aan zijn
oor en brengt hem bij Renard.

(Wordt vervolgd).
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WERE Dl.
NIWIN-MOTORRACES,
De Minister van Verkeer en Energie verbood der
zer dagen ter besparing van benzine-deviezen de
motorraces, welke te Barneveld ten bate van de
Niwin zouden worden Qehouden.
- Intussen stromen ièder week-end honderden
Belgische auto's 0\er onze grenzen. Op 11 No•
vember 194ï vierden talloze Belgen de Wapen•
stilstand in Breda en andere grensplaatsen. Bij dïe
gelegenheden =etten =ij bun zwarte guldens om in
voor hen goedkope benzine en doen aldus voor•
raad op in • ·ederland voor gebruik in België <,1!;•
durende de volgende dagen.
- In Nederland mogen op de Zondagen slechts
bepaalde w<1gen rijden, De Belgen rijden hier
Zondags echter allen.
Zouden er be= ·aren verbonden zijn aan een slui•
ting der tan ·stations op Zondag?
Onze de~·iezen;xi itie zou er beter door worden! En
die positieverbetering zou wellicht in de toekomst
een verbod van motorraces ten beste van de
NIWI r onnodig maken.
ECONOMISCHE ZUIVERING.
Het Tribunaa te Terneuzen deed dezer dage~
uitspraak in àe zaak tegen de 61-jarige E. T.
Lockeieer, fabrikant en oud-lid der Tweede Kamer
te Huls:. 'lll-ie ten laste was gelegd het verlenen
van hulp aan de vijand, o.a. door het fabriceren
en le~·eren van tropenkleding voor de Duitse
\\.ehnnacht. Het adviseerde de beschuldigde geen
maatregelen op te leggen en overwoog daarbij o.m.
dat het zijns inziens onbillijk zou zijn alléén déze
beschuldigde door maatregelen te treffen, terwijl
hij slechts een schakel is geweest in de keten van
personen en instanties, die er tesamen voor aan•
sprakelijk zijn, dat de vijand de door hem verlangde hoe•,eelheden textiel heeft gekregen,
- Die fabrikant was inderdaad slechts een schakel,
De Rijksbureaux waren een minstens even belang• _
nïke schakel in de collaborerende keten. Wanneer
l'ast_taat, dat tegen die Rijksbureaux geen maat•
regelen worden genomen, is de houding van het
Tribunaal ten opzichte van de betrokken fabrikant
begrijpelijk. Onbegrijpelijk en onverklaarbaar blijft
echter, dat tegenover de verantwoordelijke leiders
der Rijksbureaux, die oorlogsmateriaal in handen
van de vijand hebben gespeeld, geen maatregelen
worden genomen.
HET RODE KRUIS,
Op 29 September is dan eindelijk het rapport van
de speciale commissie van onderzoek naar de act!•
viteit in oorlogstijd van het Nederlandse Rode
Kruis te Londen gereed gekomen. Thans, twee
maanden later, is dit rapport nog steeds niet ge•
publiceerd.
- Het is ·ons bekend, dat de rapporteurs, - zoals
overigens ook te verwachten was, - tot de conclusie zijn gekomen, dat niet alleen het Londense
Rode Kruis door teveel formalisme en bureaucratie
is te kort geschoten in de hulpverlening aan poli•
tieke gevangenen in de Duitse concentratiekam•
pen. maar dat ook de Nederlandse regering in gebreke is gebleven bij het repatriëren van politieke
gevangenen na de bevrijding.
Wij zouden daar staaltjes en namen van kunnen
noemen, maar ·wensen voorlopig te volstaan met
aan te dringen op spoedige publicatie van het
gehele rapport en maatregelen tegenover de na•
latige schuldigen.

-----------·DE NATIONALE
t MONUMENTENCOMMISSIE

E

nkele weken geleden hebben wij gepubliceerd, dat de Nationale Monumen. tencommissie op Zondag 16 November
een sterrit had georganiseerd in het kader
van haar verkoopsactie.
Achteraf is gebleken, dat de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging deze ster-.
rit organiseerde in overleg met de N.M.C.
Op de vergadering van de N.M.C. op 20 November j .l. heeft het Werkcomité van de
N.M.C. medegedeeld op het standpunt te
staan, dat door het comité geen acties ondernomen mogen worden, waardoor bepaalde be•
volkingsgroepen zich gekwetst zouden voelen.
In verband daarmee was het Werkcomité van
oordeel, dat bij de organisatie van de sterrit,
door haar onvoldoende aandacht was besteed
aan áe vraag of deze sterrit in verband met
het bovenstaande toelaatbaar was. Hel comité sprak dan ook uit, dat het, zonder af te
doen aan de waardering voor de hulp door
de K.N.M.V., ten behoeve van de àctie van de
N.M.C. verleend, betreurt, dat de sterrit in de
gegeven vorm en onder de gegeven omstandigheden gehouden is.
De redactie merkt hierbij op, dat, gezien het
feit, dat gedane zaken geen keer nemen, dit
peccavi met blijdschap en waardering begroet
zal worden in het land, en dat daarin ook de
waarborg besloten ligt, 'tlat in de toekomst
nauwkeuriger rekening gehouden zal wor<,len
met de gevoelens van de bevolkingsgroep, die
zich door deze sterrit gegriefd achtte.
REDACTIE.

BIJ DE

ONTHULLING VAN EEN MONUMENT

BADHOEVEDORP -

V

22 November.

anmorgen h.i.og er een gordijn van regen
over: de gazons voor het kerkgebouw der
Ger. Kerk, waar het monument voor de gevallenen ver:rezen is. De wind trok rimpels in de
half-stok waaiende vlaggen en rillingen gingen door
het dundoek, dat het gedenkteken verhulde.
's Avonds stonden de m steen gebouwen figuren van
de verzetsman, die afscheid neemt van vrouw en kind,
in het licht van enkele schijnwerpers en opnieuw
spoelden de regenvlagen er langs. Als rookslierten
trokken de zwiepende buien in het licht van de
stcalenbundels voorbij. Het lag er toen ver!atea, als
een wachter op eenzame post.
Maar in de middaguren, toen de weersomstandigheden gelukkig wat gunstiger waren, verzamelden
honderden belangstellenden zich op de plaats, waar
de plechtigheid van de onthulling plaats vond.
Tevoren had in de Ger. Kerk, op initiatief van de
raad dezer Kerk, een herdenkingsdienst plaats. waarin
Ds. J. B. v. d. Sijs van Amsterdam-West voorging.
Ook bier was de belangstelling zeer groot.
Ds. v. d. Sijs wel's erop. hoe in het oude Israël de
vaders hun kinderen vertelden van de grote daden
Gods, welke hij verrlc:httc in dit oude volk. Zo zullen ook wij onze kinderen moeten vertellen van hetgeen God In de afgelopen jaren aan groots in ons
volk verrichtte. De mannen van ons hebben dit werk
gedaan in gehoorzaamheid aan hun Koning en Heer
tot heil van vaderland en volk.
Om drie uur ving de plechtigheid v.m de onthulling
. aan.
Op het gazon voor het monument waren en~ele
banken voor de nabestaanden der gevallenen en de
genodigden geplaatst, de vaandeldragers der plaatselijke verenigingen betrokken de wacht naast het monument, waarbij twee BS-ers in blamve overall
eo met de sten-gun op de rug. de dodenwacht betrokken hadden.
Onder de aanwezigen merkten wij op: Burgemeester
en Wethouders van de gemeente Haarlemmermeer;
Wethouder van Wijk van Amsterdam; Dr. A. Plesman, directeur der KLM: de heer Dellaert, havenmee5ter van Schiphol; de bekende KLM-vlieger Hondong; een deputatie van de Am5terdamse Politie; vertegenwoordigers van de Bond van Oud-BS-ers uit
Amsterdam, vooraanstaande figuren uit de Gewestelijke leiding van de voormalige BS. oud-LO-ers en
-KP-ers en vele anderen. Vele honderden inwoners
van Badhoevedorp woonden de plechtigheid bij.
De Voorzitter van het Comité tot Stichting van het
gedenkteken Ad. Goede, voorheen sectieleider van
de LO, dankte in zijn welkomstwoord allen, die aan
de totstandkoming van dit kunstwerk hadden medegewerkt. Vrijwel alle ingezetenen hebben daaraan het
hunne bijgedragen. De beeldhouwer. Geurt Brinkgreve, is er in geslaagd op voortreffelijke en kunstzinnige wijze uit te beelden. wat het comité voor
ogen stond. De heren Prof. Wicher Bruin en Dr. Ir.
Bijhouwer gaven waardevolJe adviezen omtrent de
plaatsing en de beplanting. welke het geheel volkomen tot zijn recht doen komen. Vrijwel alle verenigingen in Badhoevedorp verleenden haar medewerking bij het doen slagen van deze plechtigheid.
Het monument bedoelt · niet alleen te zijn een posthume hulde aan hen, die voor onze vl'ijheid het leven gaven, maar wil ook eren de vrouwen en kinderen, die achterbleven en daarmede een offer brachten, zo mogelljk nog groter dan hun dierbaren. Met
dit monument willen wij tot uitdrukking brengen,
dat wij, de wapenbroeders van hun dierbaren. steeds
naast hen zullen staan. Dit monument wordt op deze
dag het bezit van de burgerij. Het zar dat niet alleen in stoffelijke zin mogen zijn, maar bovenal zal
men de geest ervan moeten verstaan. De strijd van
onze gevallen vrienden zal niet vergeefs geweest zijn,
als straks in nood en tegenspoed zal blijken, dat het
kleine groepje, dat zich in de laatste oorlog verzette, is aangegroeid tot een groot leqer. Daaraan zal
dit monument de inwoners van Badhoevedorp te
aUen tijde moeten herinneren.
Met name herdacht spreker daarop de gevallenPn
in het verzet en de gesneuvelde militairen uit de
Meidagen van 1940. te weten: Corn. V. Zijtveld. lid
van de eerste verzetsorganisatie. het "LOF", C. H.
van Beukering, marconist der KLM en ere-burger
van Amsterda,m. die als radio-telegrafist voor de
RVV de verbinding met Engeland in stand hield: Pa
Verkuyl. eens de vader van de Rotterdamse KP,
later In Badhoevedorp, de man. van wie zoveel
stuwkracht en zoveel jeugdig enthousiasme uitging
voor heel de ·plaatselijke illegaliteit: Henk Verkuyl
en Ger de Beer, de beide KP-ers, die zo belangrijk
werk deden bij de wapendroppings; Huib Verschoor,
de man, die de uiterst gevaarvolle opdracht als
chauffeur van de Landelijke Sabotagecomm. Frank
op te treden, vastberaden aanvaardde en dan ook
met Frank in Apeldoorn bij een poging gevangenen
te bevrijden, gearresteerd werd; Piet Ouwerkerk. de
man, die in alle opzichten de voetsporen .drukte van
zijn chef, Pa Verkuyl. Eo de gevalJenen uit de Meidagen 1940: Anceaux; de vlieger. Kooiman van de
Marine, Klungel en Koolhaas.
Nadat het vlaggedoek, dat het monument bedekte,
gevallen was en terwijl de muziek het "Wilt heden
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nu treden" speelde, legden J. v. d. Spek, de oudBS-commandant en Ad. Goede een krans aan de voet
van het monument, op welks voetstuk de woorden
uit het Wilhelmus:
"Den Vaderlant Ghetrouwe
Blijf ik to inden doof"
gebeiteld staan.
Burgemeester Mr. Jansonius aanvaardde vervolgens
namens het Gemeentebestuur het gedenkteken, daarbij in herinnering brengend, dat zijn eerste besluit
als Burgemeester van de Haarlemmermeer, onmiddellijk na de bevrijding was de toestemming, verleend
aan de plaatselijke BS van Badhoevedorp, om d~
Schuilhoevelaan te herdopen in Pa Verkuyllac1n, Hij
wees daarbij op de tegenstelling, waar deze laan in
de Meidagen van 1940 Rost van Tonningenlaan
werd genoemd, als de reïncarnatie van bet kwaad,
zij thans de naam mag dragen van P~ Verkuyl,
de reïncarnatie van naastenliefde, opoffermgsgezmdheid en vrijheidszin.
Nadat de vier zangverenigingen (R.K., Herv. en
Geref.) het ,.Beati Mortui" ten gehore hadden gebracht, sprak de beer Willemse namens de Kerkeraad der Geref. Kerk, wijzend op de hechte eenbeid m bezettingstijd geboren tussen mensen van
verschillende kerkelijke richting, zich manifesterend
in het samengaan van Pater Bleys en Frits de Zwe:·ver. Met name herdacht hij de heer Verschoor, die
in de dfaconale arbeid zoveel voor de Geref. kerk
ter plaatse dPed.
Pastoor J. van Zon, namens het R.K. volksdeel sprekend, wees met name op de betekenis van de woorden van het Wilhelmus voor ons volksbestaan en
op de machtige eenheid. welke in de bezettingstijd
openbaar werd.
Toen de tonen van het Largo van Händel. gespeeld
door de plaat.selijke muziekverenigingen, verklonken
waren, richtte Dr. },.. Plesman, directeur der KLM,
het woord tot de aanwezigen. waarbij hij wees op
de banden tussen de KLM en Badhoevedorp en de
geest, welke ook in vredestijd de KLM-mensen bezielt. Daarvan heeft van Beukering met name, ook
in de voorbijgegane oorlogstijd blijk gegeven. _Hij
was een man met grote moed, die de juiste houdmg
wist te vinden tegenover de vijand.
Ds. F. D. Emous, Ned. Herv. predikant, wilde ':'ooraJ spreken namens hen. die tijdens ~e oorlogs1aren
nog niet in Badhoevedorp· woona~htig_ "".aren. Ook
zij willen meeleven met hetgeen m . die 1a~en heeft
plaatsgevonden. Ook zij kennen in eigen kring me_f;-·
sen, die het hoogste offer brachten. En gezamenh1k
willen wij hun nagedachtenis eren.
De heer van Dorp sprak nog namens de Amst. Bond
van oud-BS-ers, die destijds in Badhoevedorp een
parate voorpost van Amsterdam vonden, met name
door het werk van Pa Verkuyl.
Terwijl de aanwezigen zich van hun zitplaatse.? verhieven en het: ..Mijn schild en de beti:ou~en zongen, werden door deputaties en particulieren een
schat van bloemen aan de voet van het monument
neergelegd.
Vervolgens schaarden de verenigingen en belangstellenden zich achter de mannen van de BS en defileerde men langs het monument.
.
Dat de Badhoevenaren zich in de toekomst dit schone
AD.
monument waardig zullen betonen.

BIJTEKENEN
van de oorlogsvrijwilligers

-*

Uit persberichten van de laatste dagen blijkt
ons, dat de Regering in moeilijkheden zit met
het probleem der oorlogsvrljwilligers.
.
Er is een demobilisatie-belofte gedaan, die nagekomen moet worden. De afwachtingspolitiek
in Indië heeft echter een onafgewerkt karwei
meegebracht en demobilisatie van de ervaren
oorlogsvrijwilligers wil zeggen, dat de taak onafgewerkt blijft.
En dat kan niet!
"Meö overweegt, een beroe~. te doen op de
OVW-ers om bij-te-tekenen.
Dit is o.i. jlechts aanvaardbaa:r in een bepaalde vorm. Als bijtekenen wil zegge~. beeindiging van het begonnen werk, dan 1S h:t
in orde. De OVW-ers dienen trouw te bla1ven aan buo oorspronkelijke inzet.
Als bijtekenen wil zeggen, een voortzetting
van de afwachtingspolitiek. die voor de
OVW-ers demoraliserend is en tot niets leidt,
dan is het onaanvaardbaar.
Het is plicht om bij te tekenen, als het gaat
om de korte tijd, die nodig is, om her revolutionnaire gedoe de wereld uit te helpen.
Het is dwaasheid om zulks te doen. indien
:laarmce alleen bedoeld wordt, de stok achter
de deur van de conferentiekamer te behouden.
Alleen voor de mannen van de daad; niet voor
de mrumen van de praatl!
MAX.

Jot Polmau: De Brutale Reis.
Uitg. A. Roelofs Van Goor,
Meppel.

Jot Polman is een goede kennis va.u de lezers van ,De
Zwerver". Een reeks brieven
van hem over zijn reis met de
eerste bataljons der Stoottroepen naar Indië, de "Retraite
op Malakka" en de actie in
Semarang en omgeving, zijn in
dit blad gepubliceerd. Een ded
van deze brieven zijn er bijgevoegd. Het een met
het ander laat de OVW-er zien. zoals bij in
achttien maanden tropendienst geworden is. Op
de "Alcantara" zaten een stel jongens gee~tdriftig
voor het verrichten van een nationale taak, maar
hun enthousiasme kreeg klaF op klap. Ze raakten
van de kook door het politieke schimmenspel, waaruit zij niet wijs konden worden, doch tenslotte
kregen zij làk aan alles wat kranten eo diplomaten zeiden en deden zij hun plkht, kalm, ofschoon
soms hartig kankerend. Polmao wordt lyrisch als
hij de schoonheid van Java gaat beschrijven, een
tikje wrang, wanneer hij het heeft over de criticasters in het vaderland, doch van die wrangheid
wint de humor het. een droge Hollandse soldatenhumor. Zijn boek geeft een frisse kijk op het lev.-n
en - wat ru~er zegt - in het hart van onze
jongens in Indië.
K. NOREL.

Onthulling van een Monument
TE LOLLUM (Fr.)
E huiselijkheid In het lokaal achter de kerk,
met een warme kachel en het theegerei op
tafel, was bij uitstek geschikt om het contact
over en weer te leggen.
Lycklama greep even terug op het verleden door
een kort overzicht van de voedselactie te geven.
Het zou niet volledig geweest zijn, als daarbij ni.-t
was gerept over een. consistorie. die tijdelijk als kaaspakhuis fungeerde en over boerderijen. die waren
herschapen in abattoirs.
Om drie uur had het gezelschap zich opgesteld rond
Óet gedenkteken.
• Ds. Visser herinnerde namens het l.K.B.-Watergraafsmeer aan: ,.De grote nood in het Westen, die het
nodig maakte een beroep te doen op het Noorden
en het Oosten van ons land. Daarbij werd in Friesland · in de e'1'ste plaats medewerking verkregen van
de verzetters. Het mag niet zijn "Uit het oog, uit
het hart". Laat daarom dit gedenkteken aangeboden
aan de oud-illegaliteit, de dank tot uitdrukking brengen aan alle Nederlanders, die in navolging van
Christus· gebod, hun naaste hebben liefgehad."
Mevr. Hornstra onthulde daarna het gedenkteken; een
mooi uitge.voerde zonnewijzer op voetstuk.
De heer Wiersma, oud-districtsleider LO in het
district Sneek. aanvaardde met groot genoegen dit
ge.schenk:
.
"Er liggen tegenstellingen tussen liet Westen en het
Noorden, tussen Amsterdam en Lollum.
Amsterdam luidde de noodklok in de bekende
Februari-staking. Deze stem i.s begrepen, ook hier.
Het verzet richtte zich op behoud van het vaderland,
dus op het behoud van de vaderlanders.
De Friese bevolkinçi heeft het verzet beveiligd door
te zwijgen.
.
Zeiden de Duitsers van Lollum niet: .,Nur Analphabeten7" Deze zonnewijzer staat temidden van de
brandende toortsen op de graven van onze gevallenen. Zij wijzen naar boven, want over verleden en
toekomst wordt beschikt door onze Hemelse Vader."
De heer Wiersma verzocht de loco-burgemeester van
Wonseradeel, dit gedenkteken namens de bevolking
te willen aanvaarden.
"De offerzin en de wil om te helpen, die vaardig
werd over ons volk. mag niet worden vergeten,"
Daarin ziet de heer De Jong de waarde van dit
monument. .. Moge het een opwekking zijn voor allen,
om onze bijdrage te geven aan het herstel van on.s
laad."
Een sobere plechtigheid. Het was goed.
Het Westen en het Noorden ontmoetten elkaar, zo.als zij het in de ellende deden. Wat belangrijker was,
er werd begrepen, dat God dit alles had gegeven.
Aan tafel zat de kapelaan zo genoegdljk in gezelschap van twee predikanten......
S. H.
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IN MEMORIAM

FONS BERGER
Geboren 1 Mei 1925 te Venlo
Overleden Januari 1945 te Neuengamme

HARRY HOLLA
Geboren 3 Juni 1902 te Arcen
Overled;n December 1944 te Orsniënburg

FRANS COEHORST
Geboren 22 September 1925 te Venlo
Overleden 1 November 19-M te Zwickau

e eerste grote slag voor de illegaliOpnieuw stak echter het verraad zijn kop
taken. Als camouflage en voor het ontduiteit van Venlo, 29 Februari 1944. De
op. De nacht vóór de overval werden de
ken ·van de Arbeidsdienst "studeerde" hij
S.D. raast in alle vroegte door de
nog. Zijn werk, in het belang van zijn megevangenen plotseling in twee autobussen
straten van Venlo, niet in het wilde weg,
deburgers verricht, mogen wij nooit vermet sterke S.D. bewaking naar Amersneen, de verraders hebben hun werk goed
geten. Hij heeft zichz~lf opgeofferd om
foort overgebracht.
gedaan. Namen en adressen zijn door deze
anderen te kunnen redden.
De teleurstelling van de gevangenen valt
lafhartige individuën aan de S.D. gegeven
Aan zijn jonge. veelbelovende leven kwam
niet te beschrijven.
voor een handvol geld.
een einde in het verschrikkelijke concenZij,
die
zich
bijna
in
vrijheid
waanden,
zaDertien Venlonaren worden gearresteerd
tratiekamp Neuengamme omstreeks Janugen zich nu achter prikkeldraad, schuw en
en naar de Ortskommandantur gebracht,
ari 1945.
beangst voor het onbekende lot, dat hen nu
waar de S.D.-man Nietsche de binnenkobedreigde.
menden verwelkomt.
Evenals Fons was Frans een prima stuPaasdag 1944, de de1·de dag, dat zij ln
Venlo toentertijd centraal punt van de LO
dent en had reeds op zeventienjarige leefAmersfoort zijn, kunnen zij reeds clandesin Limburg, waar o.a. Ambrosius zijn
tijd het eindexamen gymnasium afgelegd.
standplaats had is in rep en roer. Velen
tien de H. Communie ontvangen en de
Direct na het examen riep Ambrosius zijn
worden nog gewaarschuwd en kunnen
vierde dag is het contact met thuis herhulp in en zijn rechtvaardigheidsgevoel
Venlo op tijd verlaten.
steld.
maakte hem enthousiast voor zijn taak.
Van de Ortskommandantur uit vertrekken
Hoe hard enerzijds hun komst in AmersHier lag zijn kans om tegen het onrecht,
de gearresteerden per autobus over de
foort voor henzelf en voot· hun familie
ons door de Duisers aangedaan, te strijMaasdorpen naar Maastricht. In verschilwas, het betekende anderzijds een ·ware
den.
lende dorpen worden nog gcvangt:nen in
Als secretaris van Ambrosius had hij een
verbetering van het Limburgse peil in het
de bus gestopt en als ze aan het Witte Huis
gevaarvolle en zware taak. Dag in, dag
kamp Amersfoort. Tot nu toe had Limte Maastricht aankomen, blijkt hun aantal
uit, heeft hij zich uitgesloofd voor zijn meburg er een slechte naam. Het waren grouit circa dertig personen te bestaan. Allen
deburgers. Reizen door het hele land met
tendeels zwarthandelaren en smoltkelaars,
waren min of meer bij het illegale werk
gevaarlijke bagage heeft hij ondernomen.
die Limburg vertegenwoordigden.
betrokken.
Zijn bescheidenheid, zijn edelmoedigheid
Door hun houding in het kamp werd dit
·onder deze dertien Venlonaren bevonden
en zijn rechtvaardigheidsgevoel maakten
peil wet verhoogd. Maar ook bijna vijf
zich drie LO-ers, n.l. Fons Berger, Frans
hem bemind bij al zijn vrienden.
maanden van hard kampleven was niet
Coehorst en Harry Holla. Zij wisten waarOp het feest van Allerheiligen J.944 kwam
voor ze gearresteerd waren; zij wisten,
voldoende straf voor hen. De bevrijding
voor hem de verlossing uit zijn lijden. Na
wat ze gedaan hadden, maar zij wisten
naderde. De Duitser wist geen raad met
twee maanden van zware beproeving in
niet hoever het verraad zich uitstrekte.
al die terroristen en zo kwam het, dat zij
de
hel van Duitsland, gaf hij zijn jonge
Am_brosius, hevig geschokt door de arreseind Augustus op transport gesteld werleven aan O.L. Heer terug.
tatie van zijn vrienden, slaagde er spoedig
den naar het ve rschrikkelijke Duitsland en
in met hen in contact te komen door middit betekende tegelijk een scheiding voor
Harry heeft als duikhoofd van de LO ontdel van clandestiene briefjes. Op deze mahen, die een half jaar lang lief en leed met
. zaglijk veel goeds gedaan. Het was geen
nier werden de verhoren aanzienlijk verelkander gedeeld hadden en menigeen tot
avontuurlijke drang, welke hem tot dit
gemakkelijkt en dreigde er gevaar voor geestelijke en morele steun geweest wagevaarvolle werlt dreef. Neen, het was zijn
iemand, dan kwam er een clandestien
ren.
opofferende naastenliefde en rechtvaardigbriefje uit de gevangenis, waarop stond:
De arrestatie van Fons was een harde sJag
heidsgevoel.
Waarschuw die en die persoon. Hierdoor
voor ons. Als goed student, had hij reeds
zijn verschillende personen uit de handen
Juist zijn oprechtheid en eenvoud hebben
op jeugdige leeftijd het eindexamen gymhem vele vrienden doen verwerven.
van de S.D. gebleven.
nasium afgelegd.
Het concentratieltamp moet Harry hard
Ook was het mogelijk pakjes binnen te
Direct na de oprichting van de LO in
gevallen zijn, maar wij weten ook, hoe hij
smokkelen, dit alles werkte mede, om hun
Venlo, werd hij koerier van dit district.
hongerde naar de Hemelse Spijze, welke
stemming op peil te houden en vol verhem meerdere malen door medegevangen
trouwen de toekomst tegemoet te zien.
Onopvallend verrichtte hij de opgedragen
priesters werd uitgeMaar Ambrosius wilde meer voor zijn
reikt en welk een kinM .........MMMMMMMMMM.........MMMMMMMMMMMMMMMHHMM~HMM ......MMM .......HM~MMMMMMH"MMMM
vrienden doen dan
derlijk
vertrouwen
1 stelde hij in O.L.
clandestiene briefjes I
I
:
schrijven. Hij voelde I
l Vrouw van Genooi.
Gesterkt en getroost
zich min of meer
schuldig aan de arresdoor dit alles heeft
tatie van zijn vrienhij medio December
den. In een vergadc-.
1 1944 in het concenring, door hem belegd,
tratiekamp Oran1ënwaar o.a. Kapl. Naus I
: burg het tijdelijke met
Dit stille duingraf van een onbek,•nde,
·; het eeuwige verwisen Theo Dobbe aan- I
het maakt mij droef. Er is geen bloem of kruis.........
wezig waren, voerde
seld.
I
De bomen en de zee gaan in koraalgeruis
; Fons, Frans en Harry,
hij een vurig pleidooi
te zamen zingen. En ik kan niet wenden
i een leemte hebben
voor een overval op I
!
de
gevangenis
te l
jullie achtergelaten in
·· /erachten
li onze gelederen. Onen p,?ins en weet......... J'-'
,ier span den a1 zvn
Maastricht,
zodat 1I
verbeten. Ergens schreide in zijn ziel,
, zegbaar is het Jced
Theo Dobbe tenslotte I
I
heel ver, de onmacht. Vóór het s,1/vo viel
Ë
besloot naar Maasvoor jullie familie en
dacht hij nog eens aan thuis en hoe zij wachtten ........ ,
[ vrienden.
tricht te gaan om de
zaak te verkennen.
Een troost moge het
I
Ik heb dit land meer lief dan ooit te voren.
: voor de nabestaanden
Het bleef echter niet I
I
!
Het is geheiligd door zijn jeugdig bloed
l zijn te weten, dat julalleen bij verkennen. 1
l
en bergt zijn naam en afkomst. Het is goed;
, lie offers, offers zijn
Een grote overval
l
zy"n ziel aan God. ZJJ"n lichaam zal de vadergrond behoren.
l van christelijke naaswerd op touw gezet,
:
alles was tot in de 1
en nationale
NOLDE VAN KAMPHORST
i tenliefde
détails geregeld met
plicht.
Uit: .,Christofoor".
l Dankbaar blijven wij
behulp van enkele I
: jullie gedenken in
goede
gevangenbe- II
l
wakers.
t ·--------··----····-···-··-......._ ..................................................................................................--.-·.: onze gebeden. J. C.
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Voor elk transport
hoe vreemd of .raar,

BOOMAARS-PUYENBROEK

"VAN NOORD NAAR ZUID
VAN OOST NAAR WEST

VERHUIZEN HET BEST ! ! .,

Jl. LUIK staat altijd

voor U klaar.

*

luik's transportonderneming
Zaandijk

Tel. 81994

Levenspositie
Drulclcerij "De Rl.jnstreelc"
vraagt Z E T T E R
Bij gebleken geschiktheid
levenspositie.
Enige kennis van drukken
strekt tot aanbeveling.

C.V. DRUKKERQ RIJNSTREEKn
~N
H. Bouman
Wie heeft een betrekking voor
betrouwbaar, Ijverig persoon van
i3 jaar, als magazijnchef of voor
bestelwagen of iets dergelijks?
Gewend zelfstandig te werken.
Liefst in het Westen des lands.
Brieven onder no. 466 Bureau van
dit blad.

Verhuizingen in Binnen- en Buitenland
Speciaaladres voor het takelen van piano's en brandkasten

Wegens opheffing der

P .R.A. Middelburg
per 1 Januari 1948 komen
een aantal burger.-recher~
cheurs, kantoorbedienden
en chauffeurs zonder werk.
Werkgevers, welke deze
personen kunnen p'aat~en
gelieven te ~chrijven ~ an
het Hoofd van voornoemde
P.R.A., Koepoortstraat 6
te Middelburg.

BERGEN OP ZOOll -

PRINS HENDRIKSTRAAT 151 - BREDA
Telefoon K 1600-8152
Post Ginneken

ENGELANDVAARDERS
HERDRUK OP HERDRUK VERSCHIJNT

L0.-legitimatie nr 7955
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1

Gevraagd

Ervaren Monteurs

1

Elec tro-Technisch Bureau
H. F. Kamminga,
Slotlaan 76, Zeist

1

Omstreeks September 1944 zijn
van Jannes Heidinga, autohandelaar, wonende te Friesche
Palen, door in Duitse uniform
geklede leden van de N.B.S. twee
motoren gevorderd. t.w. een
D.K.W" motomo. 552461 en een
Simplex
(bouwjaar 1931 of
1932). Uit verkregen inlichtingen
is gebleken, dat deze motoren
door één der Friese en /of Drentse
K.P.'s zijn gebrujkt.
In verband met de pogingen van
de eigenaar om schadeloosstelling te verkrijgen, worden dege•
nen, die hieromtrent nadere inlichtingen kunnen verstrekken,
verzocht, deze te verschaffen aan
Mr. J. van Zaayen, Advocaat
en Procureur, Ubbo Emmiusstraat 30, Groningen. Tel. 24536.

Houtwarenfabr. P. Flens, Oostzaan
Kantoor en labr1e:.C ,
Noordeinde C 12 • Telelooo 347 (K 2984)

DRAAI- EN
FRAISWERK

Wte heelt Interesse voor: heften, wieltjes, kegels
slrllkhouthelten, ballonlluJtjes. yoyo·s.
SPllLGOEDERIN, HUISH.ART., TECHN. HOUTW.
WIJ vervaardigen alle, op het gebied van bout.
Fabrikanten o.a. van de bekende JUMBQ.CAUI.
CA.TUll.N.
MASSA HOUTWAUN

1

SPOED

Telefoon 894

BURGEM. MATHONSTRAAT 7

~0..!egitimatie nr. 8992

HET SPANNENDE BOEK, WAARVAN

Oud-LO-er, eigenaar van een
pas• opgerichte groothandel in
huishoudelijke en luxe artikelen,
wekt connecties met fabrikanten
van bovengenoemde artikelen.
Brieven onder no. 475 aan het
bureau van dit blad.

A. J. PUYENBROEK

LOUIS B001\1AARS

V1aag1 offerte

LITHO "Z.AANLANDIA"
ZAANDIJK

OFFSETDRUK
STEENDRUK
CARTONNAGE

Geef "De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter Inzage
en laat hem(haar) onderstaande bon ingevuld zenden aan
de admln.i.s tratie van "De Zwerver", Pr. Hendrik.kade 152.
Amsterdam.
Naam ...............................................................................................................- .

D E B R'U T A LE R E I S
De eerste reis naar een nieuwe wereld.

Jot Po/man,
le Reg. Stoottr.
Het wàs brutaal, zoals de eerste OVW-ers in '45 onvoorbereid de
chaos en onzekerheid tegemoet gingen. Dit boek geeft thans hun ervaringen op Malakka en in Indië. De artikelen, in "De Zwerver" begonnen, zijn hierin uitgebreid gebundeld en ieder, die verwanten in
Indonesië heeft en allen. die voelen wat daar op het spel staat. zullen
dit boek van harte verwelkomen. Zend het naar onze jongens in Indië,

210 pags. Gebonden in keurig bandje f 3.50.
Uw boekhandel kan het U leveren.
Uitgave A. ROELOFS VAN GOOR
MEPPEL,
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ERGERLIJKE NALATIGHEID

d, b<utting"jd boot< d, v<,u•b,w<qing bij ,,;,
plannen, om aan de politieke gevangenen verlichting
te verschaffen, herhaaldelijk op een muur. Het was
te gevaarlijk voor ons Rode Kruis in Den Haag.
Welnu, hoe gevaarlijk het ook mocht zijn, mannen
als Bertus. Jacques, Arie en anderen wisten tezamen
met .,Tante" de kranten te bereiken. eer~t in Neoerland, later zelfs in Duitsland. Duizenden kilo's voedsel zijn langs slinkse wegen de honger van onze
ge·vangen vrienden komen stillen. Eerst later Is het
Rode Kruis voor koeriersdiensten in de voedselvoorziening gebruikt door de LKP. Maar er was en bleef
reden om ernstig te twijfelen aan <Ie daadkracht,
waarmee deze dienst zijn meest eigenlijke plicht vervulde. Op deze illegale voedselvoorziening zullen wij
spoedig terugkomen. Naast de wankelmoedigheid van
het Nederlandse Rode Kruis, bleek ons na de bevrijding, dat ook de Londense afdeling van het N.R.K.
en enkele verantwoordelijke ambtenaren ernstig in
gebreke waren gebleven.
De GAC heeft vlak na de bevrijding aangedrongen
op een onderzoek, terzake van deze en dergelijke
feiten. Het Nederlandse Rode Kruis nam dit initiatief
over en verzocht de GAC namen te noemen voor
een Commissie van onderzo.?k.
Het rapport, uitgebracht door deze zg ...Pakkettencommlssie", meer officieel genoemd "Commissie van
onderzoek inzake het verstrekken van pakketten door
het Rode Kruis en andere instanties aan Nederlandse
politieke gev angenen in het buitenland gedurende de
be:zetting.sjaren alsmede in2:<1ke het_ evacuëren van
Nederlandse gevangenen kort voor en na het einde
van de oorlog" is nu eindelijk voor publicatie vrijgegeven, nadat het ruim twee maanden geleden werd
aangeboden aan het Hoofdbestuur van het Rode
Krui~.

Het :zal Gnze lezers bekend zijn, dat er vooral in de
dagbladpers, waarheen door indiscreties van bepaal"
,_ de zijde een gedeelte van de inhoud van het rapport
voor tijdig was doorgesijpeld, reeds krachtig is aangeslagen op het uitblijven van de officiële publicatie
en zulks niet ten onrechte. Het Nederlandse volk heeft
er het volste recht op te weten wat door de daarvoor
verantwoordelijke instanties of personen gedurende
de oorlog in het belang van de militaire en civiele
gevangenen is gedaan of njet gedaan.
Zelfs als daardoor een aantal nog steeds op het kussen tronende autoriteiten in hun niet geheel smetteloos
hemd worden gezet.
Juist omdat zulks, getuige het rapport, het geval Is,
dient het Nederlandse volk te weten, opdat alsnog
naar de mate van hun schuld met de verantwoordelijke personen kan worden gehandeld, want deze lieden betekenen, zeker op hoge posten, nog steeds een
gevaar voor onze samenleving.
En nu het rapport zelf.
Wij hebben dit uit bijna 150 gestencilde foliovellen
bestaande document (bijlagen inbegrepen) met klimmende verontwaardiging gelezen en toen wij tenslotte
de laatste bladzijde omsloegen, hebben wij ons heel
serieus afgevraagd waar de "afdeling buitenland"
van ons staatsbestel, met Londen tot centrum eigenlijk de euvele moed vandaan heeft gehaald om onze
mensen via radio en pers, nu eens in vleiende, dan
weer in "mannelijke" taal aan te moedigen tot het
verzet, tot het offer ten dode toe (voor de eer van
het vaderland) om hen daarna, wanneer woorden
voor daden plaats dienden te maken, gaar te laten
koken in het sop van bureaucratie en formalisme.
Wij hebben ons afgevraagd hoe zulke uit het rapport
blijkende, ten hemelschrelende misstanden hebben
kunnen voortwoekeren bij de gratie van mensen, die
U en wij voor de oorlog, zo wij ze kenden, eerbiedig
plachten te groeten met de hoed in de hand en die
U en wij zelfs na de bevrijding weer op dezelfde wijze
zouden hebben begroet, ware het niet, dat bovengenoemd rapport en soortgelijke rapporten ons hart
niet met een naar de oude rebellie zwemende verontwaardiging hadden vervuld,
Ja, wij hebben ons zelfs afgevraagd. wat zwaarder
op de justitionele waagschaal zou hebben gewogen:
de bestialiteiten van het nazi-gebroed ( tenslotte onze
vijand) of de ergerlijke nalatigheid van sommlge gedurende de oorlogsjaren in Vrij Nederland vegete•

Na de oorlog werd uit verhalen van gerepatrieerden bekend, dat Nederlandse politieke
gevangenen tijdens hun verblijf in Duit~e gevangenschap, in vergelijking met gevangenen
van vele andere nationaliteiten op uiterst
schrale wijze waren voorzien van Rode Kruis
pakketten, wat tot gevolg zou hebben gehad,
dat duizenden het leven hebben verloren, die
bij een wat ruimere voorziening van pakketten
waarschijnlijk het leven zouden hebben kunnen
behouden.
1n een harer belangrijkste conclusies zegt de
comissie, die deze zaken onderzocht heeft, van
oordeel te zijn, dat alle genoemde grotere en
kleinere tekortkomingen vrijwel zijn terug te
voeren tot een tekort aan initiatief, durf en
fantasie en een teveel aan formalisme en
bureaucratie, als gevolg waarvan duizenden
Nederlanders het leven hebben verloren welke,
naar menselijke berekening, bij tijdige hulpverlening zouden zijn gered.
Bewijzen voor deze uitspraak worden in het
rapport aangevoerd. Wij volstaan in dit artikel slechts met zulks te constateren, aangezien
wij door de voor dit nummer zeer late ontvangst van het rapport helaas niet tot vermelding dezer aange voerde bewijzen in staaf
waren.
A.s. week komen wij echter nader op deze
materie terug.
rende, naar verschimmelde perkamenten riekende,
ruziezoekende "ambtenaren", die, wanneer zij het
gelaat naar het benarde vaderland wendden krokodillentranen weenden doch die zich. zodra ze zich
onbespied waanden, een "gin" door het keelgat goten
om zichzelf te feliciteren met het wel zeer gelukkige toeval, dat ze het in dat ,.good old England"
zo verdraaid goed hadden getroffen.
Voor deze mensen, deze afschuwelijke, maar toch
ook weer zo heel gewone mensen. schijnt de gruwelijkste oorlog aller eeuwen voorbij te zijn gegaan
als een kalme regenmiddag op een vacantiedag.
Wij staren enigszins verbijsterd op het rapport en
begrijpen het niet.
Wij lezen nog eens de namen over, dubbele namen
zelfs namen van voorheen algemeen geachte en geziene hoogwaardigheidsbekleders, die thans worden
beschuldigd van fouten, ja van misdrijven (naar de
geest der wet beoordeeld). waarvoor volwassen
misdadigers zich de ogen uit het hoofd zouden schamen.
Is het dan mogelijk dat hemel en hel. goed en kwaad
zo dicht aan elkaar grenzen in een mensenhart?
Het is mogelijk, de bewijzen zijn er voor, doch ook
zonder die •zouden wij het geloven.
Maar het doet pijn, telkens wanneer wij worden
geconfronteerd met de zonde in een mensenhart, want
wij zouden nog zo graag een klein beetje vertrouwen
in de waarde van de mens (in onszelf immers) willen
behouden.
Het doet pijn, omdat wij weten, dat een "zondeval"
als waarvan in het rapport menig maal sprake is, te
allen tijde en in iedereen voor kan komen, zolang
er geen ander houvast is dan aan ons zelf.
Laten wij eerlijk zijn, het doet pijn ook, omdat we
in ons hart altijd nog een beetje hopen op de resultaten van allerlei idealistische bewegingen als de
U.N.O., gedragen door het humanistisch beginsel
van het Handvest der Verenigde Volkeren.
Nooit meer oorlog, het Js zo'n schoon ideaal, doch
we moeten, met het voorbeeld in dit rapport voor
ogen, afstand gaan doen van het vertrouwen in de
zedelljke waarde van de mens, zelfs van het vertrouwen In de zedelijke waarde van de "hoogstaande en
algemeen geachte" mens, want hij heelt in zichzelf die
waarde niet.
Daarom willen wij, zelf mens, de schuldvraag. die
in het rapport wordt gesteld, niet zond.er meer over
nemen. In het rapport wordt In dit verband gewezen
op vier or.ganen, t.w.

Het Nederlandse Rode Kruis te 's Gravenhager
Het Internationale Comité van het Rode Kruis
te Genève;
Het Londe11-Committee van het N.R.K. te
Londen;
De Nederlandse regering te Londen.
WIJ ste-llen d " schuldvraag, OJCZien in het licht V.ä_n
bovenstaande niet in de zin van het rapport mee,
althans niet uit strafrechtelijke overwegingen (voor•
:zover niet is gewezen op strafrechtelijke overtredingen).
Slechts uit practische overwegingen willen wij de
schuldvraag stellen, omdat wij het. zo als vanzelf
spreekt, dringend nodig achten, dat die personen, wier
gebreken en tekortkomingen op duidelijke en overtuigende wijze in het licht werden gesteld. binnen da
kortst mogelijke tijd, voorzover zulks nog niet Is
geschied, worden ontheven van welke verantwoordelijkheid vragende openbare post dan ook.
Wij achten dat niet alleen nodig, wij eisen zulks
van onze regering op grond van het bloed onzer
gevallenen. dat over hun hoofden is gekomen.
Een andere straf vragen wij niet voor deze mensen
(alweer voor zover hen geen duidelijke en overtuigende strafrechtelijke overtredingen kunnen wor•
den ten Jaste gelegd), die het slachtoffer zijn geworden van hun eigen bloedeloze en krachteloze beginselen. En wanneer wij dan uit practische overwegingen de schuldvraag stellen, dan zouden wij willen
oordelen over personen. die in rechtstreeks verband
zijn te brengen met de ernstige gebreken en tekort-komingen, waarvan in het rapport gewag wordt
gen1aakt.
Dan gaat het niet op (zoals het rapport bier en daar
doet) om de regering in Londen zonder meer àansprakelijk te stellen voor hetgeen een regeringscommissaris in Lissabon naliet.
,
Dan gaat het niet op de toenmalige Minister van
Sociale Zaken, de heer Van den Tempel, zonder
meer ter verantwoording te roepen voor tckortkomJngen van een zijner ambtenaren.
Evenmin als men thans Minister Beel of Minister
Drees verantwoordelijk zou kunnen stellen voor fraudes, gepleegd door bv. een ambtenaar, betrokken
bij de ouderdomsverzekering.
Dat zou dwaasheid zijn, zelfs al betrof het een
hoofdambtenaar.
Wij horen, terwijl wij dit schrijven, reeds de verwijten op ons afkomen; wij horen ons reeds uitgemaakt voor Gerhrandianen, doch dat deert ons niet.
Zeker, wij zien zeer wel de fouten, die ook een
Gerbrandy en een Van den Tempel en ook de ganse
Londeni.e- regering hebl,ffl 11emaakt. doch w:J wei..,e•
ren de schuld van geeft niet welke Londense amb•
tenaar afgewenteld te zien op de rug van ons toen•
malige hoogste regeercollege. Dat is niet eerlijk, dat
kan alleen worden geïnsinueerd door in troebel water
vissende demagogen,
Wil men schuldigen hebben, goed, maar dan ook
diegenen, die rechsttreeks verantwoordelijk kunnen
worden gesteld voor gebleken· tekortkomingen. Beperkt men zich niet tot die personen, dan stijft men
de schuldigen in hun uit de bijlagell' toch reeds zo overduidelijk blijkende afschuifsysteem.
Laten wij ons echter niet te zeer in beslag doen
nemen door het zoeken van zo veel mogelijk zonde·
bokken, want wij komen er geen stap verder mee.
Wagen wlj ons toch aan deze sport, laten wij dan
niet vergeten af en toe onze hand in eigen boezem
te steken. Komt die hand sc:hoon terug, welnu, ga dan
gerust Uw gang.
Doch indien niet, bedenk dan, dat het gebrek aan
fantasie, durf en initiatief (waaraan de commissie de
betrokkenen het eerst schuldig acht) een zeer verbreide kwaal uit onze vooroorlogse tijd is geweest:.
een kwaal waarmee zeer velen van ons waren behept, een kwaal, die werd gevoerd door de (alweer)
verburgerlijkte en eigendupkelijke mentaliteit, die in
die dagen heerste.
Wanneer U het rapport in die z.in kunt lezen, zal
het niet enkel negatieve resultaten hebben bewerkstelligd, doch eveneens zeer waardevolle positieve
resultaten.
TOON.

*

IND IE

E Indische kwestie is voor de voJken
hier en in Indië een moeras geworden. Steeds dieper geraken we erin.
Er zit iets onontkoombaars, iets noodlottigs in dit aJles. Een onafwendbaarheid in
ontwikkeling en afloop, waardoor op de
gedenkwaardige datum van het stopzetten
der politionele actie voorzegd kon worden,
wat zich thans voltrekt.
Daar was geen profetische blik voor nodig.
De angstpolitiek jaagt een mens of een
volk altijd van de ene dwangpositie in de
andere en in feite drijft ze hem naar de
ondergang, naar het zich boven de hoofden
sluitend moeras.
Zo langzamerhand staat er al heel wat op
het punt om door het moeras verzwolgen
te worden: Ons moreel, onze financiën,
onze troepen, onze welvaart, onze goodwill in Indië, ons gezag in Indië onder de
bevolking, ons respect onder de volkeren,
onze eer en ons roepingsbesef. Voor de
volkeren in Indië, in ieder geval in de nog
bezette gebieden, staat het er zo moge- .
lijk nog slechter voor. Het nationaJistisch
reveil wordt kapot gemaakt in de revolutiemolen, door corruptie en terreur; de
baat onder de bevolking tussen goedwillenden en corrupten, tussen ordelijken en terroristen neemt hand over hand toe. En vervolgens verdwijnen daar langzaam maar
zeker het moreel, de welvaart, de vrede,
het geloof in Nederland, enz., in ons gemeenschappelijk moeras.
Dat moeras schijnt nog ongeveer het enige
te zijn, wat we gemeenschappelijk l:ebben.
Neen, toch niet. Daar is ook nog een Amerikaanse boot buiten de tei-ritoriale wateren, waarop we gemeenschappelijk zullen
vergaderen. Onze souvereiniteit wordt immers slechts formeel in stand gehouden?
De achtereenvolgende dwangposities, waarin we zijn komen te verkeren, hebben we
aan onszelf te danken. Niemand mag daarover in twijfel verkeren.
Van het begin af heeft men vergeten de
revolutie, revolutie te noemen en daarnaar
te handelen. En sinds een aantaJ maanden
heeft men de vergissing in huis gehaald,
om te denken, dat de souvereiniteit van
Nederland alleen maar op papier behoeft
te staan; dat zij in feite wel bij de Veiligheidsraad mag berusten. Vandaar dat we
nu op de neutraJe boot zullen gaan zitten
en af mogen wachten, tot de commissie
(noodzakelijkerwijze) tot het besluit zal
komen, dat ze er ook geen gat in ziet.
Soekarno wel, die ziet er aJlang een gat
in. Hij heeft begrepen, \vat de revolutie is:
zonder principe ( zie zijn collaboratie met
de Jappen); wat de kracht van de revolutie is: ondert.andelen met het ge2ag.
Wat een intuïtie! En we zijn er twee jaar
lang ingetrapt. Twee jaar lang is Nederland Jan Salie geweest en twee weken Jan
Courage. Dat is een groot verschil. In deze
twee weken is bijna goed gemaakt, wat in
de afgelopen twee jaren verknoeid was.
Twee weken lang slechts hebben we begrepen, dat je met de revolutie niet moet
onderhandelen, maar handelen.
Vraag 't aan onze jongens in Indië. Die
hebben nog de onfeilbare intuïtie van hen,
die zich door de feiten willen laten leren,
de feiten, die ze zien: honger, ellende, terreur, corruptie, wanorde, onvermogen. Zij
he~ben begrepen. dal' de revolutie geliqui-
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EX -POLITIEKE GEVANGENEN
VAN KAMP VUGHT
Ex-politieke gevangenen en gijzelaars, die
als zodanig in het concentratiekamp Vught
hebben gezeten, kunnen een persoonlijke
toegangskaart tot het bijwonen van de onthulling op bet .executie-terrein van het gedenkteken voor de gefusilleerden te Vught
op 20 December a.s. aanvragen aan het
Gemeentehuis re Vught, vóór 12 December
a.s.. onder opgave van naam en kampoummer.
Toegang of bezichtiging van het kamp
wordt onder geen voorwaarde toegestaan.
COMITÉ
"GEDENKTEKEN
KAMP VUGHT 1943-19·44".

deerd moet worden, heel simpel, met de
wapenen. Niet uit eigenbelang, maar ten
bate van de bevolking, die onder de revolutie zucht. Zij hebben .gevoeld, dat
praten met de revolutie onzin is en ten
goede komt aan hen, die wanorde, en
daa,:op gebouwd de dictatuur, wensen.
Vraag het aan hen, wat er gebeuren moet,
nu ze nog in de zaak van Nederland en
Indië geloven. En haast U dan, want ook
zij zakken dieper en dieper in het praatmoeras.
Zij hebben uit de feiten begrepen, wat de
Wijze mannen, die J-Jer en in Indië de
leiding geven, nog niet eens uit de historie
geleerd hebben:_dat de revolutie de prater
onderstbo,·eu loopt. Dat was in de Franse
revolutie zo en dat was in de Duitse en
Russische revolutie zo.
De Von Papen's, Kerensky's, PE:tkow's, de
compromissenmannen en praters, de mannen, die geloven in de redelijkheid van de
revolutie, zij worden weggeveegd, want de
revolutie gelooft er zelf niet in, ook al
richt ze voor de schijn een gevel van redelijkA'.eid op voor haar plannen van omwenteling.
Wat is revolutie? Het buskruit onder de
bestaande orde. Wat is het resultaat? De
wanorde, want waar de orde afgetoomd
wordt, blijft de chaos over. Wat is het
vervolgverhaaJ? De dwangorde, de dictatuur, want zo alleen is de wanorde dan
nog op te vangen. Wat zijn de attributen
van de dwangstaat? Terreur, corruptie,
geheime politie, kneveling der burgers.
Men verwijt hen, die de revolutie in Indië
bestrijden, gemis aan gevoel voor de situatie, tekort aan inzicht in de nationalistische
onderstroming in het Oosten.
Men moet wel achterlijk zijn, als men de
nationale ontwaking van t.et Oosten niet
speurt. Dat is het punt ook niet.
Het punt is, of men dat nationaal ontwaken meent te kunnen helpen, door de revolutie te steunen of door de revolutie neer
te slaan. Het eerste hebben we twee jaar
lang gedaan, het laatste twee weken.
Het eerste is de introductie van de chaos
en vervolgens de dictatuur. Dat is de
intuïtie van onze gevoelsmannen, de sentimentelen, de praters.
Het laatste is de introductie van de orde,
het herstel van recht, het funderen van
een ontplooiing in vrijheid en naar zelfstandigheid. Dat is de intuïtie van onze
soldaten, de feitenkenners, de daders.
Er is een weg, die verder In het moeras
leidt. 't Is de weg van praten met de
revolutie, van overdracht van souvereiniteit aan de commissie van drie, die incompetent en ter zake onbekwaam is.
Er fa een weg, die uit het moeras voert.
Dat is de weg van handelen met de revolutie, van het hernemen der eigen verantwoordelijkheid, een verantwoordelijkheid,
die onder alle omstandigheden de onze
blijft, ook al endosseren we haar in schijn
aan de Veiligheidsraad.
Daartussen liggen de compromissen. Zij
voeren als de eerste weg ten verderve.
Het uitstel van groot verlof heeft onder
onze soldaten in Indië onrust verwekt.
Deze onrust houdt niet zozeer verband met
de verlenging van diensttijd, aJs wel met
de zin van die verlenging.
Deze soldaten zouden nog wel ee:t' jaar willen blijven, aJs gedaan werd, wat gedaan
moet worden: opruimen van de revolutie.
Maar ze komen geestelijk in opstand tegen
een praatverlenging, die geen oplossing
kan brengen en de dienst zinloos maakt.
De kracht en de toekomst van ons land
staat te wachten in Indië.
Zullen zij aJs gedesillusioneerden terugkeren, aJs mannen, die twee jaar aan een
verloren zaak gaven of zullen zij tenslotte
nog terugkeren met het zelfrespect, dat
hun werk voltooid is en een zegen voor
Indië werd?
Dat hangt van ons at. Daar is wat moed
en wat roepingsbesef voor nodig. Daar is
wat inzicht voor nodig in de revolutie en
wat begrip van dé, van onze. constitutionele democratie, die voor Nederland en
voor Indië uitgangspunt is van verderf'
ontwikkeling.

H. v. R.

GALGENHUMOR.
Tegelijk met de jongens van l-ll-R.I. is de PrinS
Bernhard Kapel dezer dagen met de "Kota Inten"
uit Indië teruggekeerd.
- Het verslag van deze terugkeer vermeldt als
merkwaardigheid, dat de Prins Bernhard Kapel
bijzondere vermaardheid beeft verkregen door een
zetting voor fanfare van de "Unvollendete...

COMMUNISTISCHE DEMOCRATIE.
"Het Parool" van 24 November 1947 weet ons te
melden, dat Joseph Alson in de Parijse editie van
de "New York Herold Tribune" ontstellende
bijzonderheden geeft over de concentratiekampen
in de Russische zöne van Duitsland: op een bevolking van ongeveer 18 millioen zielen eist de Russische terreur een jaarlijkse tol van ongeveer
150.000 mensenlevens.
- In Nederlandse verhoudingen omgerekend, betekent dit. dat de verwerkelijking van de plannen
der C.P.N. per jaar aan 75.000 Nederlanders het
leven kan kosten.

,.BWTENLANDSE" ZAKEN.
Het rapport der commissie Cleveringa, door dt.
Minister van Buitenlandse Zaken . belast met een
onderzoek naar het gebrek aan medewerking van
sommige onzer diplomatieke instanties aan Engelandvaarders, is thans Afreed gekomen. Het zal
niet worden gepubliceerd, maar de Kamer krijgt
het ter vertrouwelijke inzage.
- Het Ministerie van Buitenlandse Zakeo handhaaft aldus zijn standpunt, dat dit departement
niet voor publieke zuiver-ing in aanmerking komt
Heelt de houding van de hoge beren van Buitenlandse Zaken tijdens de bezetting nu nog niet afdoende aangetoond, dat het boog tijd wordt "Buitenlandse Zaken" eens meer tot een binnenlandse aangelegenheid te maken?
OPHEFFING DER TRIBUNALEN.

De vaste commissie voor Privaat- en Strafrecht
is in baar voorlopiA verslag over het wetsontwerp
tot opheffing van de Bijzondere Gerechtshoven,
de Bijzondere Raad van Cassatie en de Tribunalen tot de conclusie gekomen, dat zij over onvoldoende feitelijke gegevens beschikt om te kunnen
beoordelen of het practiscb mogelijk is de organen der bijzoudere rechtspleging per 1 Januari
1948 op te heffen. Zij meent, dat de Tribunalen
per l Januari 1948 zullen kunnen worden opgeheven, indien de tribunaalzaken dan zijn afgedaan
en indien de hoven geen assistentie van de Tribunalen behoeven.
- Indien deze "indien's" inderdaad vervuld zouden zijn,...... maar ook de vaste commis..~ie weet
wel beter.

DEN VADERLAND GETROUWE.
In "Vrij Nederland" van 15 November l9i7 lezen wij, dat "het Vaderland in de souvereine be-
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tekenis van het woord heeft afgedaan, De houen-troue Vaderlander is een oud-personaadje geworden, een vervelende, spitsvondige, lastige oude
zanikpot in de ogen van zijn moderne landgenoot.
die de vaderlandse beemden niet minder lief heeft
dan zijn voorzaat, maar zich toch reeds hecht
opgenomen weet in een wijd verband, dat over
alle landsgrenzen heen reikt naar Oost en Wt;St
en Noord en Zuid."
Indien wij terecht verondersteUen. dat het
woord Vaderland hier gebruikt · wordt in de zin
van "Staat", zijn wij van mening, dat de betekenis van de souvereiniteit van de Staat onderschat
wordt.
Indien ·wij werkelijk moeten begrijpen, dat het
Vaderland voor "Vrij Nederland" heeft afgedaan
en plaats gemaakt voor de internationale, menen
wi: V.N. tot de orde te moeten roepen.

JJ
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hebben klanken, uit de luidspreker van een radiotoestel tot ons komend, grotere invloed op ons leven
uitgeoefend, dan die in bezettingstijd door de vrije Nederlandse radio-omroep overzee uitgezonden. Hoe dikwijls hebben zij onze moedeloosheid geremd, onze wil
om door te zetten gestaald. Hoe diep werden wij dikwijls geroerd door een lied, een melodie. een enkel simpel woord. Maar wat hebben we ook dikwijls uiting gegeven aan onze teleurgestelde hoop door vlijmscherpe
cdtiek op die mensen daar over het water, die makkelijk
praten hadden en onze noden en moeilijkheden niet kenden en aanvoelden.
We waren ook niet gemakkelijk te voldoen. Als men een
ongevaarlijk onderwerp bij de kop nam, mopperden we,
dat er toch waarlijk wel andere dingen waren om te bespreken. En werden de problemen, waarmede we elke
dag opnieuw te worstelen hadden, aangesneden, dan
schudden we het hoofd. omdat men onvoldoende op de
hoogte van de toestand was.
En toch hadden die radio-uitzendingen een plaats in ons
hart, zoals er nooit één meer zal hebben. We wilden
geen woord missen en daarvoor riskeerden we elke dag
enkele malen alle mogelijke gevaren. Onze dagindeling
was niet meer afgestC'md op de maaltijden, maar op de
uitzenduren van de Londense radio. De honger naar het
vrije Nederlandse woord gloeide als een koorts in ons
licha.:im. Er waren uren, waarop in vele woningen de
ramen gesloten werden, waarop de drukte op straat aanmerkelijk slonk. Dan luisterde de goede vaderlander naar
Londen.
Die tijd hebben we in gedachten nog eens doorleefd. toen
we het boek van H. J. van den Broek (De Rotterdammer)
.,Hier Radio-Oranje". uitgave: Vrij Nederland-Amsterdam, doorlazen.
Het is goed, dat dit boek verschenen is. Het is een
eenvoudig, nuchter relaas over . het radio-werk in den
vreemde, gedurende de oorlogsjaren verricht. De schrijver toont begrip voor onze critiek, stelt daarnaast de
ontzaglijke moeilijkheden, waarmede de omroep te worstelen had, legt de feiten, zoals ze er lagen voor ons en
vraagt ons thans, nu we, zonder overprikkeld te zijn,
een oprecht oordeel kunnen vellen, opnieuw onze visie.
Dat oordeel kan niet anders dan gunstig zijn. Fouten
zijn er gemaakt, maar als we het geheel overzien, kunnen
we niet anders, dan trots zijn op de mannen, die onder
zo moeilijke omstandigheden (al waren die moeilijkheden
dan van geheel andere aard dan de onze) dit werk in
stand hielden tot het bittere eind.
Het wordt ons dadelijk warm om het hart, als we het
voorwoord lezen van Jan Moedwil, de Belgische omroeper, wiens woorden we toch ook altijd even moesten
beluisteren, als we op onze Nederlandse uitzendingen
afstemden. Dit omroeper was Prof. Nand Geersens, de
man, die elke dag weer nieuw enthousiasme wist te wekken door zijn met onnavolgbare intonatie uitgesproken:
,.We doen ons best, zonder erop te boffen
En toch krijgen we ze wel, de Moffen."
Zonder zulks te bedoelen is hij dikwijls de oorzaak geweest van critiek op onze eigen omroep, omdat zijn
dynamische woorden door geen andere spreker konden
worden geïmiteerd.
De eerste poging, een eigen vrije omroep in het buitenland te stichten, werd kort na de capitulatie van
Nederland ondernomen door een aantal "buitenlandse
correspondenten van Nederlandse bladen in Frankrijk.
Het waren H. J. van den Broek, Ernst Kuiper, Henri
Sandberg, Max en Nelly Vredenburg, Joop Kolkman en
Jos. Mendels, waarbij zich later nog Den Doolaard voegde. De eerste uitzending van "Vrij Nederland" vond op
19 Mei 1940 plaats en men bleef in de aether tot 10 Juni,
de dag, waarop de Franse radio haar uitzendingen staakte. De pakkende slotzin van elke uitzending: .,Moed en
vertrouwen, luisteraars, Nederland zal nooit een Duitse
provincie worden", zijn ons lang bijgebleven. ,.Moed en
vertrouwen" is een groet geworden, welke heel de oorlog door in ons Nederland gebezigd werd.
De groep vertrok na de beëindiging der uitzendingen
naar Zuid-Frankrijk en stelde de Regering in Londen
telegrafisch de vraag of de "Vrlj-Nederland"',groep zich
daar niet met de verzorging van radio-uitzendingen of
op andere manier verdienstelijk kon maken, waarop als
antwoord kwam, dat men al over zoveel journalistiek
geschoolde krarhten beschikte, dat vermeerdering daarvan niet welkom was en dat van Nederlandse radiouitzendingen in Londen nog geen sprake was(!).
leder ging daarop zijns weegs. Van den Broek trok toch
naar Londen, om daar op te treden als redacteur van
Anep-Aneta, doch zijn belangstelling bleef zich op de
radio richten.
Op 28 Juli 1940 waren de uit.zendingen van "Radio
Oranje" begonnen, doch deze droegen een veel academischer, althans minder strijdvaardig karakter dan de
uitzendingen uit Parijs. ..De Rotterdammer" stelde dan
ook een stuk op. waarin hij van zijn bezwaren blijk
· gaf in de - naar hij zelf zegt - naïeve veronderstelling,
dat dit wel zou helpen. Het enige gevolg was, dat hlj er
zich een even stevige als hardnekkige antipathie van de
toenmalige leiding van "Radio-Oranje" mee op de hals
haalde. Dit was mede oorzaak, dat de verhouding tussen "De Brandaris", de omroep voor de Nederlandse zeelieden, '"elke op 1 Juli onder auspiciën van de BBC en
onder leiding van Van den Broek startte, en "RadioOranje'' zeker niet vriendscbappelijk was.
Samen met Den Doolaard, die inmiddels ook uit Frank-
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rijk gearriveerd was, vatte "De Rotterdammer" zijn werk
aan. Het kostte heel wat hoofdbrekens een juiste naam
voor de zender te vinden. Op advies van een gewezen
zeeman. koos men niet de aanvankelijk genoemde naam:
"Ons Kompas··. omdat de zeelui er onmiddellijk "Ons
kom pas morgen" van zouden maken... De Brandaris"
was een naam, die onmiddellijk insloeg en de herkenningsmelodie "In naam van Oranje" niet minder. Het
was een deel van een gramofoonplaat, waarop een potpourri van Nederland.se volksmuziek voorkwam. M~

*
PRINCIPES
Ons geloof ia Sinterklazen in, het algemeen, en in de
Spaanse in het bijzonder, heeft gedurende de oorlog
danig geleden.
Daarom bleven wij dan ook rustig achter onze
bureaux zitten toen wij de schimmel over ons dak
hoorden galopperen.
,.Wie één pepernoot van die groot-collaborateur aanneemt, wordt. staandebeens ontslagen", instrueerde
onze zeer principiële chef-redacteur, terwijl bij zijn
gebit uit een brok marsepein los peuterde.
Toen Sint even later door het loket naar binnen klauterde zei niemand iets. Slechts trad onder de bureaux
een verdacht geschuivel van opportunistische voeten
in, nadat Piet enkele kilo's pepernoten had rondgestrooid.
Overigens stilte.
,,Ik ben Sinterklaas", zei de oude man, .. bier is mijn
Ausweis".
De chef-redacteur legde dreigend zijn gebit voor zich
op de tafel en sprak. tussen twee verachtelijke neuswendingen door: .. Laat dat Sint er maar af, Voor ons
ben je doodgewoon Klaas".
De stilte wèrd bijna hoorbaar.
Piet begon met zijn fasces te rammelen en mompelde
woedend iets over Valladolid.
"Heb jé soms geen suikergoed onder de witte muizen
gedistribueerd", attaqueerde onze loopjongen, die de
spanning blijkbaar te machtig werd.
.. Heb je soms niet getracteerd op kracht en vreugdeavonden", viel een andei' hem bij.
"Soms niet"', stamelde de totaal verschrokken oude
heer, .. en overigens beroep ik mij op overmacht. Het
was in opdracht van de führer aller Sinterklazen".
De arme stakker kneep van louter nervositeit een
paar chocoladesigaren, die hij In zijn hand had gehouden om uit te delen, tot gruis, terwijl enkele tranen slootjes trokken op zijn te sterk geschminkt gezicht.
"Je had toch onder kunnen duiken", repliceerde de
kei-harde chef-redacteur. ,.Je moest je schamen, zo'n
vrijgezelle-vent als jij. Ben je gezuiverd?"
.. Ja Heer."
.. En?"
.,Gerehabiliteerd, Heer."'
"Zie je wel". knarsegebitte de principiële, .. zou je
jezelf er gewoonweg niet voor bundelen? Op grond
waarvan werd je dan wel gerehabiliteerd, hè baardaap?"
..Op goede en gebruikelijke gronden, Heer. Suikergoed en marsepein".
..Hum", kuchte onze chef, .,vee17"
,.Ja, Heer, zeer veel."
,.Lekker?"
"Klare suiker en boter, Heer, zon!!er inlevering. 'k
Heb Uw hele naam voluit bij me. Titels en praedicaten inbegrepen."
Onze man schoof onrustig op zijn stoel heen en weer,
terwijl het water om zijn lippen spoelde.
"Ja, je positie was natuurllijk moeilijk en zo...... Zeg
eens. zal je het nooit weer doen? Beloof je dat? Hand
erop!'"
De Sint legde zijn welgevulde hand vertrouwelijk in
de forse knuisten van onze redacteur en vervolgens in
die van alle aanwezigen.
Hij was zichtbaar "ontdaan", toen hij daarna uit
volle mond werd weggezongen.
"En nu aan Je werk" knauwde de baas, .. maar we
blijven principieel. Die één pepernoot aanraakt, gaat
er (zoals gezegd) staandebeens uit.
TOON.

moest dat deel er bij elke uitzending weer "uitpikken"
zonder een voorgaande of nakomende noot te laten horen, Daarom heeft men geprobeerd een nieuwe opname
te maken, doch de oorspronkelijke plaat bleef altijd in
gebruik, omdat ze het zoveel beter deed.
Ieder zal zich de frisse geest, welke met de "Brandaris"
zijn mtrede in de aether deed, nog goed herinneren. Er
zat iets van de zilte zeelucht in, er woei een frisse bries,
waarbij men de Jongen wat ruimer uitzette om zoveel
mogelijk in te ademen. Met die van Jan Moedwil behoorden deze uitzendingen volgens de BBC-man Tanguy
Lean tot de beste door de Engelse zenders verzorgde
Europese uitzendingen. En dat zegt wel iets, als men bedenkt. dat de BBC in 44 verschillende talen uitzond.
De schrijver vergelijkt Bush House. waar de uitzendingen toentertijd nrzorgd werden, dan ook met een toren van Babel. In het !>egin was er niet meer dan een
kleine nood-studio, waar de uitzendingen aan de lopende band elkaar opvolgden. Precies een minuut voor tijd
stapte men, op de tenen lopend, binnen. om veertig seconden later snel op de vrijgekomen stoel plaats te ne,
men. Soms kwam de stoel niet vrij en zo kon het gebeuren, dat Den Doolaard de voor hem sprekende Italiaan ·letterlijk bij zijn kraag uit de stoel haalde en zo het
terrein zuiverde.
Zoals gezegd, was de samenwerking tussen Radio,
Oranje en de Brandaris niet al te innig. En alle pogin•
gen. daarin verbetering te brengen, faalden. Bovendien
wees een enquête uit, dat men het werk van "De Bran,
dans" veel hoger aansloeg, waarbij echter niet vergeten
mag worden. dat Radio-Oranje een officiële Regerings-omroep was, die minder vrije armslag had dan "De Bran•
daris". Bovendien waren de uitzendingen van het cabarN "De Watergeus" een veel-omstreden punt.
In October 1942 besliste de Regering. dat beide omroepen zouden worden samengevoegd, onder leiding van
.,De Rotterdammer·· van "De Brandaris"'.
Op 2 November 1942 kwam het nieuwe "Radîo-Oranje"
tn de aether. Van het oude "Radio Oranje"' bleef uitein,
delijk alleen Drs. L. de Jong aan, zodat het erop neer•
kwam, dat "De Brandaris" de enige officiële Regeringsomroep werd.
Van die tijd dateert de aankondiging van Radio.Oranje
als "de stem van strijdend Nederland". En de sluitingszin van "De Brandaris": .. Behouden vaart en goede
wacht" werd nu:
,,Hoe moeilijk de dag en hoe zwaar ook de scheiding,
We zijn een dag dichter weer bij de bevrijding."
Steeds meer ging men bij de omroep in Londen beseffen, wat de taak ten opzichte van het geknechte vaderland behoorde te zijn. Maar onoverkomelijk waren daarbij dikwijls de hinderpalen. Hoe voortreffelijk de voor,
lichting voor de Londense radio-sprekers ook georganiseerd was, de noodzakelijke inlichtingen uit bezet gebied kwamen dikwijls te laat of in onvoldoende mate
binnen. Tekenend is in dit verband, hoe men kennis
kreeg van het voornemen de militairen in krijgsge•
vangenschap terug te voeren. In een uitzending in de
Engelse taal. bestemd voor Japan, verklaarde de Duitse
radio n.l., dat er "geen sprake was van wegvoering
van alle Nederlandse militairen in krijgsgevangenschap,
doch dat zij zich slechts behoefden te melden." Blijkbaar had de omroeper zich vergaloppeerd, maar in
Londen wist men genoeg.
Dan was er telkens de pijnigende vraag. of men inder•
daad in Nederland nog wel naar de uitzendingen rou
kunnen luisteren en het kostte de grootste zelfover•
winning om met evenveel vuur en enthousiasme te blij•
ven spreken tegen een wellicht denkbeeldig gehoor. En
dan w3s er altijd de pijnigende onzekerheid over de
Indruk, die de ,gesproken woorden zouden maken op
de toehoorders. waarvan men de reactie of in 't geheel
niet of eerst na lange tijd kon waarnemen.
Zo gaarne had men positieve toezeggingen gedaan over
de bevrijding; het kon niet. Bovendien moest men mee• ,,.
spelen in het grote spel van de zenuwenoorlog, waarbij
men er anderszijds angstvallig voor moest waken geen
overdreven optimisme grond te verschaffen. Men moest
spreken over de meest uiteenlopende maatregelen van
de bezetter, zonder dat een college van experts gereed
stond van voorlichting te dienen over het door hen
bestreken terrein.
Toen in Nederland de radiotoestellen moesten worden
ingeleverd, greep men naar andere middelen om bezet
gebied te bereiken, want nooit had men kunnen denken,
dat zovelen nog ·zouden kunnen blijven luisteren. (Be~
halve in bepaalde delen van Noorwegen, hebben de
Moffen nergens zo drastische maatregelen genomen).
Daarom begon men met de verspreiding van "De Vlie~
geode Hollander", waarvan het eerste nummer verscheen
op 22 Mei 1943. Het verscheen aanvankelijk eens per
14 dagen in een oplage van 40 tot 50.000 exemplaren,
na Februari 1944 elke week en in het laat5te half jaar
vier maal per week; de oplaag steeg uiteindelijk tot
verscheidene honderdduizenden. waarvan natuurlijk uiteindelijk slechts een klein deel ter bestemder plaatse
kwam. De voorganger van ,.De Vliegende Hollander",
de "Wervelwind" sinds April 1942 als maandblad ver•
schenen, werd geredigeerd door Deo Doolaard. Zo ver•
zorgden de mensen van "Radio-Oranje" ook dit onder•
deel van de nieuwsvoorziening van Nederland.
Hoe conscientieus de voorbereiding van de nieuws,
voorziening verzorgd werd, blijkt uit het hoofdstuk:
..Een kijkje in de Keuken", waarin een overzicht ge•
Vttvolg pag. 6. kolom f

Kwijnende belangstelling
(Vervolg}.
Een vorige keer schreven we over de zich hier en daar
onder oud-illegale werkers voordoende vermindering van
belangstelling voer de Stichtingswerkzaamheden.
Enkele medewerkers, naar hun mening hieromtrent
gevraagd, verklaarden · deze gang van zaken uit een
gebrek aan belangstelling van de zijde der Stichting
voor t"aar medewerkers, waarmee zij de probleemstelling precies omdraaiden.
Een keer per jaar mee doen aan een voor de meesten
onsympathiek aandoende huis-aan-huis-collecte, is niet
bepaald geschikt om de animo erin te houden, aldus
onze zegslieden.
Wij treden niet in discussie over de juistheid van de
dus gestelde diagnose. Zij kan juist zijn, het is ook
mogelijk, dat de oorzaak voor de verminderende belangstelling ergens anders ligt.
1
Een feit is, dat de verhouding: Stichting
medewerkers, niet ideaal is te noemen.
Voor velen geldt inderdaad, dat het contact tussen de
Stichting en ·hen alleen dan eens tot stand komt, wann~er er een inzamelingsactfe op touw moet worden gezet. Verder hoort of ziet men weinig, te weinig van de
Stichtingsorganisatie. Wanneer dan in een bepaald
rayon bovendien nog weinig of geen verzetsslachtoffers
voorkomen, dan is het volkomen te begrijpen, dat
men niet zo gauw is war-m te maken voor een actie
die op zichzelf niet erg attractief is.
'
Nu doet zich de _vraag voor, !t~oe in deze toestand
verbetering te brengen.
In som!11ige districten of rayons heeft men zich ernstig
over dit probleem beraden en de conclusie was uiteindelijk, dat er een nauwer contact tot stand moest
worden gebracht tussen de Stichting, de verzetsslachtoffers en de medewerkers. Men besloot drie groeperingen een of meermaien per jaar bijeen te brengen
op een gezellig avondje, om aldus te trachten- aan
de nog al onsamenhangende Stichtingsgemeenschap
een ietwat vastere vorm te geven. Er werd een soort
vereniging van Stichtingsmedewerkers opgericht, met
vaste leden, waarop te allen tijde een beroep mogelijk is.
Reeds is het succes van dit initiatief gebleken. Verschillende ·resultaten werden geboekt. In de eerste
plaats betekend~ de bovenbedoelde avonden een welkome afleiding voor de nagelaten betrekkingen der
verzetsslachtoffers . . Voor enkele uren, dikwijls voor
langere tijd daarna, werden zij verlost uit het isolement, waarin een aantal na de bevrijding terecht
kwam.
De betrekkingen, die in de .toop van de tijd losser waren geworden, werden weer nauwer. Hieruit groeide
dan meteen een dieper gevoelde verantwoordelijkheid
van de medewerke-rs voor het welzijn van de aan de
zorge~ · van. de Stict.ting toevertrouwde gezinnen.
Een ieder 1s nu eenmaal eerder bereid een offertje
voor een goede bekende te brengen dan voor iemand
van wie niet anders bekend is dan dat zij verzetsslachtoffer is.
Tenslotte kan ook nog als een voordeel worden aangemerkt, de mogelijkneid, die het betrokken bureau
van de Stichting op zo-n Stichtingsavond krijgt om de
aanwezigen op de hoogte te houden of te brengen
van alles wat voor hen wetenswaardig is op het
Stichtingsterrein. Op die wijze worden cte medewerkers
aan hun organisatie geoonden, ze gaan weer gevoelen, dat die Stichting iets 1s, waar zij zelf mede verantwoordelijk voor ZJJn en dat de zaak niet behoorlijk
' .zal kunnen draaien, ais zij niet, telkens .wanneer zulks
nodig blijkt, de helpende hand verlenen.
Men ziet, de voordelen zijn aanwijsbaar. Dat de gegeven oplossing inderdaad de oplossing is voor opheffing
van het gebrek aan belangstelling yoor de Stichting,
zouden wij niet willen beweren. Wij gaven slectt.ts aan,
hoe men in sommige districten tot betere resultaten
tracht te komen.
Er zullen districten zijn, waar men andere methodes
volgt.
Er zullen lezers zijn, die er een eigen mening op na
houden t.a.v. deze kwestie.
Wij zouden het op prijs stellen hieromtrent iets naders uit onze lezerskring te vernemen.
In het belang van de Stichting.
TOON.

Huiszoeking en arrestatie.

Dan begint een ect"t Duitse huiszoeking. Officieren __en soldaten
schuimen kamer na kamer af - kasten en laden kriJgen telkens
en telkens een beurt. Enige fraters, onder goede bewaking, gaan
naar de boerderij van het klooster en naar de sinaasappelenkassen, waar de schilders-academie Sint_ Raphaël, drukkerij en boekbinderij zijn ondergebracht.
Daar de E.P. Overste Pater Miville 1 ) niet bemerkte, vraagt hij
om te mogen kijken of allen aanwezig zijn.
Een burger, pas als krijgsgevangene teruggekeerd van over de
Oostgrens, een zekere heer Lechesne, die zijn heerneef eens
was komen opzoeken, had in het gastenkwartier geslapen, maar
het zware gedreun van bespijkerde schoenen had hem in zijn
zoete rust gestoord~ En toen het helemaal tot hem doordrong,
dat het moffen waren, kleedde hij zich snel aan, en ·probeerde
door het buitenvenster te ontsnappen. Maar ...... te laat! De
wachtposten waren goed uitgezet, zodat er hem niets anders
overbleef, dan rustig naar zijn kamer terug te gaan, waar hij
ter kalmering een pijp stopte in afwachting van hetgeen komen
zou.
Toen eindelijk, na een half uur zoeken, de speurhonden ook deze
kamer binnen vielen, meenden ze een der voornaamste leiders
der verzetsbeweging te pakken te hebben. Op een fluitsignaal
kwam spoedig versterking aan, die de heer Lechesne met de
wapens in bedwang hield, terwijl de anderen hem ijverig fouilleerden.
·
Hoewel zijn koffertje niets anders bevatte dan levensmiddelen,
moest mijnheer mee naar de commandant. Natuurlijk weer opnieuw gefouilleerd, ondervraagd en afgesnauwd.
Korff onderzoekt grondig de papieren en de portefeuille, daar
de heer Lechesne als krijgsgevangene in vrijheid is gesteld. En
of deze nu ook al uitlegt in verstaanbaar Duits, dat hij op bezoek is bij zijn Heerneef en op terugreis is naar huis, nodeloze
moeite - Korff steekt papieren en portefouille met inhouà in
zijn zak en verplicht mijnheer Lechesne ook in de rij te gaan
staan bij de rest.
Dan verschijnt Korff weer en leidt broeder Nico voor.
"Allen een 200 m. achteruit," brult hij. In lijn wordt langzaam
achteruitgeschoven. In werkelijkheid een twintig meter, op een
ovaal grasperk van het park. In huis duurt de georganiseerde
plundering nog voort.
.
Plotseling verschijnen er een . paar, triomphantelijk met een rode
lap zwaaiend, die ze op de toneelzolder ontdekt hebben. Denk
eens aan: De hamer en sikkel
in het Groot Seminarie. (Deze
lap had gediend bij het toneel~
stuk "De hel der Goddelozen",
.dat ook in het Nederlands vertaald is door E.P. Brachelaire
O.M.). Een andere patrouille
gaat in de richting van het bos.
Een soldaat draagt, zodat
iedereen het kan zien, de grote
alluminiumketel van 100 liter
van de keuken naar de schoenzaal. Waarom?
Het is ongeveer 7 uur - een
pracht zonnetje werpt speels
haar stralen in het firmament,
- -het zal een warme en prachtige vacantiedag worden. Maar
helaas niet voor hen, die als
vee hier zijn bijeen gedreven.
Korff komt terug. Hij heeft
zijn jas uitgetrokken en de
mouwen van zijn overhemd tot
aan de ellebogen.. opgestroopt.
,,Pater Cuny," roept hij, maar voordat deze naar voren
komt verandert hij, - ,,Frater
Cuny".
Frater Cuny treedt naar voren en Korff duwt hem meteen
naar de schoenzaal, onder de
kapel
,,Wat zal er daar met hem gebeuren?" vraagt zich een ieder
beangstigd af.
Een half uur later vraagt Korff
naar Pater Halgonel. ,,Deze is
\
afwezig," roept men in koor.
(De avond tevoren is Pater
Halgonel met Pater Provisor
uitgegaan. 2)

-

Korff roept Kwaad: ,,Wat een comedie. - Ik laat
neerschieten als ik hem tussen u vind."
· ,,Als er neergeschoten moeten worden, kunt u
nen," zegt een Frater Scholastiek. En daar ee1
om het woedende gezicht van Korff, zegt deze:
deze beginnen."
Hij gaat weer naar de schoenzaal - een tienta:
komt hij Pater Pia - professor... in de H. Schri
was juist zijn rozenkrans aan het bidden, zoals
Weer een half uur later komt de beul pater Gill
fessor in Moraal-Theologie. - ,,Komme her, F
Korff en slaat hem cynisch op de schouder. Dan
aan frater Perieren. Nog enige anderen, die in hE
·werk zaten, verwachten een oproep. Maar hun
onbekend te zijn.
Een van de soldaten, die in t.:et park gepatrouill
een paar vrijwilligers.
Na enige weifeling gaan er vier met hem mee.
in het park, waar de aarde nog maar pas omge\\
ze graven. En of ze nu al zeggen, dat het een
die daar gezeten heeft, ze moeten graven. Eenm:
grond zeggen we hem nogmaals dat er niets in z
enige antwoord is: ,,Weiter, schnell".
Terwijl een confrater zijn toog iets afborstelt, z1
cynisch: ,,0, nicht nötig. Sie allen so", en met eer
maakt hij met zijn hand een teken onder zijn kir
Als we weer op wortels stuiten triomfeert hij i:
We moeten de hele wortel blootleggen en kunn
weer dicht maken.
We worden weer hij de groep teruggebracht. Intu:
ter in het park een ;jongen aangehótlden, die IE
en weer teruggestuurd wordt. Hij brengt de hel,
en roer, door bekend te maken, dat alle missi
zitten.
Korff komt weer, nu zegevierend, naar buiten
luid: ,, Wir haben gesiegd!" Hij eist een lange 1
derofficier vraagt tien vrijwilligers en zes man
waaronder Z.E.P. Overste.
In de keuken heeft een mof een vals persoonst
in de portefeuille van broeder Giron.
,,Broeder Giron", roept hij.
Broeder Bonabal antwoordt niet aanstonds, m,
naar voren.

.
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"Is dit uw persoonsbewijs?" - ,,Ja." - Meteen volgt een klap
in zijn gezicht.
,,Dit is een vals bewijs!" - ,,Neen.'' - Een tweede vuistslag.
"En wat is dit," zegt hij, een velletje papier voor de dag halend
- w~arop een lijfliedje van de soldaten van 1942 staat.
,,Halt hier." · - We verroeren geen spier.
,,Om te gaan werken en sterven in D:uitsland.''
"Dat is een liedje.'' - Een derde vuistslag als antwoord. ,,Weet
je dat je ~iervo,or neergeschoten kunt worden?"
Ze u·orden 7iW&ar mishandeld.

Een auto rijdt voor en brengt een van de slachtoffers van de
schoenzaal enige tientallen meters de boomgaard in, zodat
het niet mogelijk is juist te zien, wat zich daar afspeelt. Het
schijnt, dat de tien werkers en de zes ladderdragers daar
ook ergens moeten zijn, niet ver van een put. Deze put van een
dertigtal meters diepte, half dio:t":tgegooid, was in 1934 tevergeefs door de fraters gegraven om water te vinden.
"De broeder van de kelder,'' beveelt een onderofficier, geweldig
haatdragend. Men antwoordt hem, dat broeder portier de sleutels van de kelder heeft. We zien broeder Nio in een ongelukkige staat terug. Het slachtoffer komt gebroken de trap op van
de schoenzaal. Zijn haren nat en in wanorde - een ontdaan en
bleek gezicht. Met 1!1oeite komt hij voetje voor voetje vooruit,

II
: er meteen tien
met mij begina. broeder lacht
"En ik zal met
1 minuten later

ft, halen. Deze
velen.
>ert halen, pro'reund,'' grijnst
is het de beurt
~t ondergrondse
namen schijnen
.eerd heeft, eist
Op een plaats
'oeld is, moeten
boomstronk is,
1al op de vaste
it, - maar het
~gt onze wacht
gemeen lachje

De voorzijde van het Groot Seminarie.

t

l.

~: ,,Oh, was!!"
en dan de kuil
;sen wordt ach:s komt nemen
~ streek in rep
onarissen vasten roept overadder. Een on.a.
voor de ladder,
ewijs gevonden
tar treedt dan

steunend op een stok. Hij schijnt minstens · twintig jaar ouder.
Er is geen twijfel meer aan of deze onschuldige is het slachtoffer -~eworden van het klassieke barbaarse ondervragen, zoals
dat bJJ de Moffen de gewoonte is. Terwijl ze zijn hoofd tussen·
een bankschroef zetten, breken zij hem de voeten en lendenen.
Met welke geweldige pijnigingen zullen de vier anderen in de
kelder nu gefolterd worden?
,,Ik wil wijn hebben,'' schreeuwt de onderofficier.
Broeder_ Nio houdt zijn hand als een schelp achter zijn oor. Hij
hoort met goed meer .De pijniging heeft hem het trommelvlies
gekost.
"Wijn, goede ½ijn moet ik hebben, hoor je!" De kranige kleine
Breton schudt neen met het hoofd. ,,Ah, je wilt dus niet?"
Voor de ge~eldenaar, die weer klaar staat om te slaan, wijkt
d~ ongelukkige en zegt met moeite: ,,Ja.'' Hij gaat de sleutels
hu de deur halen, maar weigert de kelder te openen.
Vloekend vertrekt de Mof met de sleutels.
(Wordt vervolgd).
1)

Pater Miville was een Amerikaan van Texas, die rondliep onder de naam van Pater Bernard. Hij was particulier secretaris
van Z.E.P. Labouré, Pater Generaal Overste, die in Febr. 1944
te Parijs was overleden.

2)
'IN,

,,Jh

Pater Letourneur Provisor en Pater Halgonel liepen bijna in
de armen van de Gestapo; toen zij in de richting van het GrootSeminarie terug kwamen hoorden · zij het schieten vrui een mitrailleur in het park - n.l. het neerschieten van hun confraters
- hetgeen ze niet wisten. Enige boeren gaven verdere uitleg waarna de twee paters gastvrij bij Mgr. Lanny, aartsbissch~·r
van Sens ontvangen zijn en als aalmoezeniers van de grote verzetsbeweging werden benoemd in de bossen van !'Yvonne.
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RODDELEN
op Nationaal Democratische
Grondslag.
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ls een ;,,eningsverschil in oud-illegale kringen over de alwik•
keling van het ve-rzet. Dat is reeds lang zo, en wij hebben er

.geen behoefte aan daarover te treuren, want "uit de botsintJ
der meningen zal de waarheid wel opwellen·.
Maar wij tekenen fel protest aan tegen de wijze, waarop. de
laatste tijd de strijd in "Ons Baken" en "Op Korte Golf" gevoerd wordt. De druiven zijn zuur, natuurlijk. Maar als gij,
mijne heren, prijs stelt op re&pect onzerzijds, strijdt dan waardig en wees een · verliezer in grote stijl.
Dat gij ee1;-, wig )JOOgt te drijven tussen GOIWN en LO. LKP.
is te excuseren. Het is wat men noemt politieke tactiek en men
kan er zich slechts over verwonderen, dat bladen, die voorgeven verre daarvan te blijven, dit middel te baat nemen.
Maar nog eens, dat is te excuseren en overigens vergeefse
moeite. Het is echter niet te excuseren, dat men met ingezon•
den brieven van minder allooi langs een omwegje een smet
werpt op een te.genstander. Deze methode is veilig en onwaar•
eiig. Veilig, omdat men zich op de briefschrijver kan_ beroepen.
Onwaardig, omdat men op die wijze allerlei laster onder het
mom van onschu]dige vragen in het geheugen van de lezers
vastlegt.
Wij hebben geen behoefte aan weerlegging. Gij weet trouwens
ook wel, mijne heren, dat geen enkele weerlegging in staat is de
.g eplaatste kiem van de laster te doden. Want hoe helder het
antwoord ook zou zijn, de lezer zal blijven denken: ,,En toch .•• ,
je kunt nooit weten".
Afgezien daarvan, de redactie deelde reeds mede, dit soort discussie te zullen negeren. Waarom? Omdat uit Uw methode
blijkt, dat de goede trouw, het wederzijds respect en de basis
van het gesprek ontbreken.
De ·laatste stunt is eet1 misselijke aanval op de "GOIWN" en
"De Vrije Stem" in "Op Korte Golf'. Zal "Ons Baken" er
volgende week ook mee pronken? Men gooit elkaar daar de
roddelbal nog wel eens toe.
Ik veroorloof mij daar persoonlijk op in te gaan, omdat in dit
geval onze partner bemodderd wordt.
:Natuurlijk is het bericht, dat "De Vrije Stem" vijftigduizend
gulden gekregen heeft en verbrast heeft en de vraag daaraan
verbondeh of dat bedrag van Philips of Rijkseenheid komt, niet
van de heer Sclieps zelf. Hij is wel wijzer. De heer Scheps ei•
teert uit "De Vlam". Welk een collega, heer Scheps!
En, o zo ar.geloos stelt de heer Scheps nu vragen over de o zo
argeloze vragen van "De Vlam".
Ik hoop, dat de lezer het geval kan volgen. Roddelwegen zijn
duister, in het bijzonder die van de argeloze roddel.
,,Dr. Voorhoeve staat in dienst van Philips. Philips en Rijkseenheid zijn twee handen op een buik. Zij zijn het domein der
kapitalisten, die
kracht van het verzet willen breken en het
fascisme steunen. ,,De Vrije Stem" wenst dat ook en daarom
krijgt dit èlad van de geldkoningen f 50.000.- teneinde de strijd
tegen de bundeling voort te zetten".
Zo ongeveer zou de opmerking zijn gewe_est als "De Vlam" de
moed had gehad, te zeg.gen wat de redactie denkt, in plaats
van onschuldige vraagjes te stellen.
De heer Scheps is nog voorzichtiger. Met een z.g. van verontwaardiging trillende pen neemt hij het voor de eer van deGOIWN op en vraagt: ,,Is dat leugen of waarheid?"
Waarom moet dat zo uitgebreid in uw blad, mijnheer Scheps?
Dat kost toch maar plaatsruimte? U hadt "De Vlam" op kunnen sturen naar de heer Voorhoeve met de vraag: ,,Is dit waar?",
en naar het antwoord had U kunnen handelen.
Als 't bericht niet waar- is, dan is 't laster, nietwaar, heer
Scheps? En met laster over goed bekend staande personen moet
men zeer voorzichtig zijn, dat weet U ook wel. Ik ben in staat om
met "De Zwerver" in drie artikelen de heer Scheps, of welke
belangrijke persoonlijkheid in Nederland ook, zijn eer te roven,
alleen maar d<1or allerlei onschuldige vragen te stellen en de
antwoorden de week daarop op te nemen.
Wat een methode! Is dat de manier, waarop U de nationaal.democratische eenheid gaat verwezenlijken? Is dat Uw strijd
voor zuivering, recht en een rnciale ,geest?
Begin maar bij Jeruzalem en zuiver Uw methoden, doe Uw
tegenstander recht en behandel hem sociaal.
De integriteit van de GOIWN en van Dr. Voorhoeve staat
boven het geroddel van "De Vlam" en de listige vraagjes van
de heer Scheps.
Niettemin heb ik behoefte om een antwoord te geven, definitief,
ook in die zin, dat we daarmee dit soort discussies verder zullen
·
mijden. Men moet toch om zijn maag denken.
De opmerking van "De Vlam" is van a tot z gelogen. Er was
en er is _geen relatie tussen de GOIWN of "De Vrije Stem" en
Philips of Rijkseenheid. Er is natuurlijk ook nooit geld door
de laatsten verschaft, laat staan f 50.000 ...-.
"De Vrije Stem" heeft er financieel slecht voor.gestaan, maar
zij zal zich met een schone lei kunnen liquideren door het vrijwillig beschikbaar stellen van .:het ontbrekende vanwege een regionale groep der GOIWN, die het schrijven van een gedenkboek voorbereidde en die door deze gift haar plannen in rook
ziet opgaan.
·
Zo zijn onze manieren, heer Scheps. We hopen U hiermede stof
voor copie verschaft te hebben1 zodat U de vraagtekens eens
een keer op stal kunt laten.

H. v. R.
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Niet alléén de maag, 66k het hart.
Wat hiervan te denken?
Moeten de Nederlanders, de oud-verzetters hieraan meedoen?
Als je iets doet, probeer het dan goed te doen,
is ons antwoord. Ná de eerste wereldoorlog zijn
de Duitsers en vooral de Oostenrijkers bij duizenden geholpen. Later heeft men echter gezien, dat
hulp aan een agressief buurvolk met beleid moet
gebeuren.
Daarom moeten we ons er voor hoeden niet weer
de fouten te maken, die in de jaren omstreeks
1920 zijn gemaakt.
W at waren de fou ten in de hulp aan "de ceotralen" n a de eerste wereldoorlog?
In de eerste plaats was het toen in plaats van
hulp aan mensen, meer hulp aan een natie. Het
Duitse riJ'k (republiek in naam) werd geholpen,
méér dan Duitse mensen. De Nederlanders waren
de eersten, die leningen verstrekten, waardoor
de zware industrie mede weer op de been kwam.
Achteraf heeft men gezien, dat er gesproken kon
worden van wat later genoemd is: het organi~ren "-an het medelijden.
Ná Mei 1945 dreigde Nederland óók in die fout
te vervallen. Incidenteel is het ook gebeurd,
maar in het algemeen gingen er in de pers en
bij de regering zo sterl,e i;temmen op om zakelijk-verantwoorde verhoudingen, dat er een eind
aan IB gekomen. Help Uzelf!, het oude parool
won het.
Tenslotte kan men het medelijden in het buitenland zózeer organiseren, dat het een deviezenbron wordt, waardoor het herstel in bepaalde
sectoren reeds ver is gevorderd, terwijl een andere indruk wordt gegeven.
In de toekomst zullen we er om moeten denken
het Duitse nationale machtspotentieel niet op
ongunstige wijze te versterken.
De strijd om Duitsla nd.
Enige tijd geleden werd er een politieke bespreking gehouden over het voor zichzelf sprekende
onderwerp: de strijd om Duitsland.
Voorlopig is het meest nog een strijd om de Duitsers aan zij n kant te krijgen, n.l. de Russische
of de Westerse. Wie werkelijk rekening wil houden met de politieke realiteit, zal begrijpen, dat
Nederland hier ook een taak heeft. Het staat
voor ons vast, dat Duitsland geholpen moet worden. En zoals na de bevrijding bij de oud-verzetters de haat het minst werd gevonden, zo zullen
zij ook nu een goed voorbeeld moeten geven, omdat hun drijfveer niet in henzelf ligt. Niet het
gevoel, maar de roeping beslist. Behalve een
politieke plicht is het vooral ook een christelijke
plicht om te helpen. Deze beide vallen hier op
een gelukkige wijze samen. Trouwens als het
goed zal zijn, dan moeten deze twee altijd samenvallen.
Wij achten het een gelukkige omstandigheid, dat
de hulp aan Duitsland een sterk kerkelijk karakter draagt.
Van Rooms-Katholieke zijde hoorden we over de
Miarka-beweging in Sittard (Volkskrant, 14
Oct.), die de eerste voedselpak ketten reeds naar
Duitsland stuurde en van het bezoek van een
Duits kerkvorst aan Z.Em. Johannes Kardinaal
de Jong in Utrecht om over Nederlandse hulp te
spreken.
Het I.K.O. is begonnen met kinderen van
Nederlanders in Duitsland te laten overkomen en hoopt, dat door het beter vernemen, hoe
erg de toestand in Duitsland is, er een stroom
van barmhartigheid zal ontst aan.
Reeds enige maanden vóór deze winter begon , was
men in bepaalde k erkelijke kringen s lecht •t e
!lpreken o,·er d e g eringe m edewe rking voor deze
zaak, ond ervonden ,·an de Ministeries ,,an Buitenlandse Zaken en Land bouw. Tot de kerk, ja
t ot dé volken, tot ieder, is gezegd: álle mensen
wél te doen en de gelovigen moeten in h et bijMnder de medegelovigen wél doen om Christus'
wil. Met h et oog op Matth. 25: 31 en v.v. kan
men zeggen: Jezus Christus lijdt zélf honger en is
zélf naakt in Duitsland.
Het is héél erg, dat er hier in Nederland fruit
en groente is doorgedraaid, terwijl de kerken wel
bereid waren geweest deze groente met zelf bet aalde treinen naar Aken, Düsseldorf, Keulen en
Barmen te laten brengen. Zonder een direct verb and te willen leggen, menen we toch te moeten
zeggen, dat indien deze uitvoer in gehoorzaamheid wordt nagelaten, de normale handelsuitvoer
wel eens verhinderd kan worden.
Duitsland móet geholpen worden. Daar zijn wij
van overtuigd. De beslissing in de strijd om Duitsland ligt niet in onze h and, maar de beste en
"meest-efficiënte" bijdrage doet P aulus a an de
hand in Rom. 12 (s lot) . Alle "gevoelens" in h et
Nederlandse volk moeten wijken voor wat dáár
staat, hoe "onmogelijk" het ook klinkt: ,,Wr eekt
uzelven niet. I k zal h et ver beiden ," zegt de H ere.
D us er wordt tóch recht gedaan ! ,.Indien dan Uw
vijand hongert, zo spijzigt h em; indien hem dorst,

zo geeft hem te drinken; want dat doende zult gij
kolen vuurs op zijn hoofd hopen. Overwint het
kwade door het goede." Dit is ware menselijkheid
en humaniteit, een kenmerk van Nederland, dat
h et ook nu weer zal moeten tonen.
De richting, waarin de oplossing te zoek en .
In wezen moet het ons gaan om het hart van de
Duitser. Want zowel van de Nederlander, de Rus
als de Duitser moet dát goed-gericht zijn. Dàn
zal er nog vrede op aarde dagen. Allerlei particuliere verenigingen, die min of meer om hunszelfs wil dit werk doen, achten we minder geschikt daarvoor, dan het kerkelijke werk. De
mens zal bij brood alléén niet leven. Er moeten
ook boeken en couranten naar Duitsland. Op
kerkelijk en politiek terrein zal er méér contact
gezocht moeten worden en ook op het gebied van
het jeugdwerk valt er nog veel te doen, al werd
door sommigen reeds een hoopvol begin gemaakt,
ondanks grote moeilijkheden.
De oud-verzetters moeten ook juist aan dit werk
meedoen. Zó een goed voorbeeld gevende in ons
volksleven. Niet alléén de gevulde maag, maar
66k het voor een zinvolle taak gloeiende hart is
nodig. Dit is te zéér vergeten na de eerste wereldoorlog. De primitieve krachtmens ontstond
toen, zich bewust van zijn vermogen. Maar hij
was nihilist. Dat was h et gevaarlijke, dat toen
onderschat of niet gezien is. Daarom moeten we
nu de les uit deze recente historie t rekken en
ernstig proberen het beter te doen door het
geestelijke voedsel niet te ver geten.
ANDREE.

ALS 'T KINDJE BINNBNKOMT . . . . .
..... juicht betl het motorcorp• (de goeie uitzonderingen
iaargdateol). Eigenlijk moet het :ijn: naar buiten komt.
want ·t kltldlt. de oud.-politlepre.side.nt van Rotterdam
Boelstra. w«d. wegens goed gedrag. vtrvroegd (hlj had
vijf jaar) uit de gevangenis oot.slagen.
Nou is "t nil"
tuur111k waanzin om iemand voor vijf Jange jaren achttr
de tralies te duwen. alte,n omdat-Ie Ud fs gcwet:st vaa
·n vutntging: ss heette di~ club. ss betd:,c-ot: srod•
Starre:J. beweert men c boewtl Ik tQijnhccc Botlstra nooit
gevraagd heb om me tt sjoetstn. is dat oog getJJ aaoleiding om die man vijf Jaar op te bergen.
Enfin. hoe htt ook 2ij. hij :at. maar bij w•s zo tam ln
de oor. d•t... fe naar hui.s mocht. Nou kwamen een pa.ar
agenten van. "t Rottetdarose motorcorps er achter. dat
voor hun vroegere chef de zon der vrijheid daagde en
als rtchtgeaarde, voortvarend•
N,der1anders zetten z.e:
prompt ec-n collecte op touw en trachttc.n van ellc Ud vaa
het c:ocps ec.o kwartje te organiseren. Ver.schülcnden
talen niet op hun c:cntcu en dokten.
De dag van Boelsrras bevrijding - Boel,tra Day brak
aan en voor de poort van zijo kerker, op de drempel van
de vrijheid vond hij zijn getrouwen, die h~ hun welkom
toeriepen. Thuis was 't helt.maal Siott:rkJ.aa5: een groot
blotm~tuk mt?t een kaartje:. 9,•aarop een motorfiets was
getekend. Zeven agenten kwamen diep ontroud hun ge·
lu.kwenn.n aanbieden.
Maar tr :ijn ahijd lui, dit de zon nftt in het water kun·
oen zltn schijnen e.o naar aanleiding van de::e: B.O. vit...
nag :ijn een zevental agenten buiten bun functie guet.
Wij hebben regeringssteun voor hun gt~i.Dnen aangevraagd!
Rotterdammers. verheugt UI De oud-politlepresid<nt en
SJo<ts-StafleJaar Botl81ra is weer terug. Voorlopig is h~
nog buittn funcde. maat ook dat .zal wel Ovf:tgaan.. Dan
kunt gij. Maassradbewoners. weer gerust :ijn over Uw dit•
naren. van de H.H. ( gu·n Heil Hitler maar Heilige Hccs:nan-dad. dat begrijpt U natuurlijk!): Uw polltiecorps zal be.stuurd wordtn door Jcmtlnd die het klappen van de. :wecp
kent. Slaap gerust. gij mann~n. vrouwen aan de SChie, de
Rotte en de Nieuwe Mau. Hoort In dt verte de d reun der
laentn! En. de z.evcn marcelarrn van BorUt ra Day , .marchfe-t"n
im Geist in unsre.n Reihc-n mîr1"
...... juicht bul ·1 politiecorps (de kwaaie uitzonderingen
daargcJatt.n). Hltr is het werke.liik bi.one:nkomt.o. want ee.n
p~ar dag.:o gelc.dt11 werd in Utr«ht Mr. van Roosmalen
tot Commissaris van Politie br.noe-md.
Als wiJ oa, herinneren voor welke futilite.ft de beer Boet"
.stra van :.ijn vtijhctd werd beroofd en we. horen dan. wat
Mr. nn Roosmaleo ti/dens de bezetting heelt uHgthaald.
Is htt ons njet recht duidelijk. waarom de Jaa!Ste nog vrij
rondloopt.
J-.f ~dt me da.ar glashard 60 gezinnen van ondergedoken po...
l1t1t"mtn$en vtr:orgd. waaraan hij b.v. in totaal ( 178.000.uitkeerde to die: hij van tonnen votd-stl voorzag. Hoe kocot
zo"n ma_n eraan, :ou je zeggen. En als klap op dt vuu.rpql.
beeft die onderduikeubende de brutaliteit gehad om hem
open!iJk te huldigen. Een deputatie beeft hem enkele ge,chcnken aangeboden, durft openlijk hem haar dank te be•
tuigen voor hetgeen hij tijdens de bueHing heeft gedaan en
hc.m geluk te wensen mtt ZiJR benotming als comm1ssatlt
van poHtie.
Ucrtchtenareo, U..- oucle stad steekt haar Domtoren als etJJ
vumantnde vinger omhoog. Utrechtenaren. lee op Uw ualtl
Rttd, is tf.n. van Uw vroegue. polatit•insptcttuu. dit onder
de be:ettîng htt wtttig-e getmaanst gt:ag: ondec111tjnde. be,
vord"d tot commissaris. Zijn crawanttn bc:tuigeu openlijk
b,t:rmedt hun iftstemmfag.
Spi~gdt U a,30 het drama van Rotterdan1: dàär wordt ten
hooggeplaatst politfe...-ambtcnaar veroordeeld tot v1Jf j.1ar,
omdat bij lid was van ecr:t of ander k.tansje. U Mvordert «.n
oud-illegaal. een wet>drager. die tijden, de baettin9 llle•
gaal hteft geknoddl la Rotterdam wordt11 de ,unncn. dle
van hun trouw bliJk geven bij de bevrijdin9 van hun chef
en leider buiten !unctie guttld. Wat do<t U. Trajectumbewontn. mrt die ond~rduiktrs•p-olttieroan.aen? Er is nog
H:o fout. du:· voorkomea kan worden.:. Pas op. dat dl niet
bevorderd wordeol

geven wordt van de E.nge.l.se en Nederlandse diensten.
welke daarvoor bestonden. Practisch alles, wat, zowel
door de radio-zenders, als door de bladen, wereldkundig
werd gemaakt, werd verzameld. Het Monitoring Report
bad dagelijks de omvang van een fünke roman. Bovendien werd elke Duitse radio-uitzending op de wasrol
vastgelegd, zodat men later bepaalde delen van belangrijke uitzendingen kon herhalen. leder herinnert zich de
brallende woorden van Hitler, welke door de BBC bii
latere gelegenheden als "illustratie" gebruikt werden.
Zo kon men in de rubriek: .,Een jaar geleden" zonder
veel moeite weergeven, wat de Duitsers op die dag
de aether ingeblazen hadden.
Voorts had ,.Radio-Oranje een eigen luisterdienst, verder een Nederlands Persrapport en een dagelijks verschijnend "News--Digest" van ongeveer 50 pagina's.
Van politieke censuur op "Radio-Oranje" was. naar de
schrijver aantoont, geen sprake.
Zeer lezenswaardig is het hoofdstuk: De ..Witte" en
"Zwarte" propaganda, waarin iets wordt medegedeeld
over de wijze, waarop van beide zijden getracht werd
de luisteraars om de tuin te leiden. De Duitsers probeerden ons diets te maken. dat de "Porder" en de ,.Noten~
kraker" geheime zenders waren. die echter in werkelijkheid de bedoeling hadden ons het spoor bijster te doen
worden. Dat is niet bijster goed geslaagd. Meer succes
had "De Flitspuit", die in werkelijkheid in Engeland
stond, maar waarvan men in Nederland algemeen dacht,
dat het een geheime zender was, die in Nederland stond.
Dat kon alleen door een zekere bluf. Om de lui,;teraar
te laten denken, dat de spreker inderdaad zich in Nederland bevond, gooide men tussen het betoog zinnetjes
door als: .,vanmiddag zat in lijn 8. in Den Haag, meneer zus-of-zo op weg daar-en-daar heen". Volkomen
nieuw zal het voor de meesten onzer zijn te vernemen.
dat het station: ..SS-Mann Hans Weber" en de "Soldatensender West mit angeschlossenem Kurzwellensencler
Atlantik" beiden in Engeland stonden. Duitsland daartegenover werkte met de zenders: ,.Ne'f Briti.sh Broadcasting Station", ,.Christian Peace Movement.. ..Radio
Caledonia" en ,.Workers Challenge".
Eerst in 1944 durfde Radio-Oranje het wagen iets meer
positief te zijn over het tijdstip van de bevrijding. Op
Nieuwjaarsdag ging een bijzonder programma uit onder
de titel: ,.Het jaar 1944, het jaar der bevrijding". Het
was een onderded van de zenuwenoorlog, doch men verbrandde daarmee de schepen achter zich. Gelukkig kreeg
men voor een deel gelijk. In ieder geval werd het niet
zo·n debàcle als de belofte van Hitler in 1941. waarvan
de Duitse sectie van de BBC zo·n handig gebruik maakte door de, een jaar lang.' iedere avond herhaalde zin:
.,Dit is de zo en zoveelste dag van 1941. het jaar waar~
voor Hitler de overwinning heeft beloofd:·
H et is verleidelijk nog meer ltit dit objectieve ea onop.
gesmokte relaas van "De Rotterdammer" te citeren. De
plaatsruimte staat het niet toe. Men kan niet beter
doen, dan zich dit boek zelf aan te schaffen. Het :..al
zeker geen luisteraar van "Radio-Oranje'' teleurstellen.
Natuurlijk geeft het niet op alle vragen een antwoord.
Er zijn dingen, die om militaire redenen niet aan de
openbaarheid mogen worden prijsgegeven; er zijn vragen, waarop . andere instanties een antwoord zullen
moeten geven; er is misschien ook wel eens iets vergeten ( zo lezen we b.v. weinig over de Duitse stoorzenders en de maatregelen, welke Radio-Oranje daartegen
nam). maar veel is ons duidelijk geworden, wat tot nu toe
in nevelen lag. En onze waardering voor het werk van
deze stoere mannen, dikwijls onder veel moeilijker om•
standigheden verricht. dan wij ons ooit hadden kunnen
dromen, is zeker r.iet verminderd. doch aanzienlijk versterkt.
Ook de geschiedenis van .,Herrijzend Nederland .., die
gebruik maakte van de bij Philips in bezettingstijd ille•
gaal vervaardigde omroepzender, welke .. De Rotterdammer" bij zijn komst m Eindhoven ter beschikking stond,
vinden we in dit bóek vermeld.
T enslotte is het nog wetenswaardig te vermelden hoe
onbedoeld de geruchten in omloop kwamen. welke tot de
noodlottige "Dolle Dinsdag" aanleiding hebben gegeven. In die dagen bleek de geallieerde berichtgeving van
de fronten verre achter te zijn op de werkelijke_ toestand,
zodat men zich daarop enigszins instelde en Prof. Ger-brandy verzocht een toespraak te willen houden bij het
naderen van de Nederlandse grens door de bevrijdings•
legers. Eigenhandig streepte de Minister-president toen
de woorden door: .,De Nederlandse grens naderen" en
verving ze. met een brede glimlach op het ge~icht door
,.de Nederlandse grens overschreden hebben ... Er waren
inlichtingen binnen gekomen van een geheim agent in
Breda, die contact met de geallieerden had gemaakt, Ook
de Engelsen hadden dit bericht doorgekregen. Op grond
van de officiële Ministeriële verklaring. bracht de BBC·
toen een bericht, dat Breda bezet was. Achteraf bleek de
bron der Nederlandse en Engelse berichten dezelfde te
zijn. Een geheim agent in Breda had inderdaad contact
gehad met een geallieerde patrouille, die ver voor de oprukkende legers ui t opereerde. Daarmede was het raadsel verklaard. Helaas liet het geallieerde oorlogsplan
niet toe, gebruik te maken van de zelfs bij de Duitsers
- die blijkbaar evengoed naar de Londense radio luisterden - ontstane verwarring.
A ls zovele malen heeft .. De Rotterdammer" recht op on~
ze waardering. Wij zijn dankbaar voor dit boek juist in
deze tijd, nu er zo weinig goeds over de "Londense
periode" gezegd kan worden.
AD.

JN MEMORlAM
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PIETER OOSTERLEE · ·

PIETER VAN LAARHOVEN

Geboren 29 Au911M1L! 192() te Zetten;

Geboren 1 Juli 1919;
Gefusilleerd 20 Sept. J'H3. •
iet van Laarhoven was al enige
jaren werkzaam in de Staphorster
Maten, waar ik hem heb leren
kennen als een stille, harde werker, die
wel wist wat hij zei, maar die niet zei,
wat hij wist.
Herhaaldelijk had bij al de wens te kennm gegeven, dat hij gaarne zijn "andeel zou hebben in het verzetswerk.
Toen dan ook in het begin van 1943
dit · werk vastere vormen aannam, werd
hij een medewerker van de Groep Mep·
pel en hield bij zich voornamelijk bezig
met het plaatsen van onderduikers, maar
ook was hij met allerlei andere werkzaamheden van de Groep Meppel op de
hoogte.
Voor de meest uiteenlopende karwc1ties
klopte men bij hem nooit tevergeefs
aan. Altijd verklaarde bij zich direct be- reid, want het ging om het lot van vele
onderduikers.
Tijdens de Meistaking 1943 had hij e<"n
aroot aandeel in de sabotage van de
grote brug bij Hasselt. Moest er rogge
gemalen worden, Piet offerde zijn vrije
uren op om mee te helpen.
In de zomer van 1943 kreeg ik een oµroep, waar.in gevraagd werd, of ik twee
prima jongens kon aanwijzen voor een
overval op het Gewestelijk Arbeidsbureau in Stadskanaal.
Pieter en zijn vriend Jan Toet waren
direct bereid, ja zelfs verheugd om mee
te gaan.
De overval mislukte, doch alle jongens
kwamen ongedeerd uit de strijd terug.
In Augustus 1943 werd de toestand
voor de groep Meppel steeds meer kritiek en op een gegeven ogenblik moesten
wij plotseling verdwijnen.
Van Laarhoven was echter een van mijn
eerste contactpunten, die ik kon aanhouden. Hij stond ons dan ook in alles
ten dienste. niettegenstaande het feit, dat
zijn vriend Jan Toet in het begin van
Augustus te Zwolle was gearresteerd en
neergeschoten.
Op zekere dag kwam echter het bericht
dogr, dat er iemand gearresteerd was,
die ook bij de overval in Stadskanaal
was .geweest Deze jongeman had onder "het geweld van de SD "doorgeslagen en had alles verteld, o.a. wie bij
die overval meegeholpen hadden.
Direct heb ik me in verbinding gesteld
met Piet en hem aangeraden zich minstens H dagen ziek te houden of onder
te duiken. Piet achtte het gevaar niet zo
Jroot en dacht, dat het nog wel
mee zou vallen. Hij werd echter ook
achterhaald en zijn arrestatie volgde op
28 Augustus 1943. Hij werd overgebracht naar Assen en op 20 September
1913 gefusilleerd.
In mij leeft de overtuiging, dat, indien
Piet gespaard was .gebleven, hij ongetwijfeld om zijn doorzettingsvermogen,
maar bovenal om zijn zwijgzaamheid,
een van de eerste figuren in het verzetswerk was geworden.

P

1

J. G.

IR. A. BLOK
Geboren 5 April 1901; aper/eden 26 Februari 19ff.

.,Zij stiftrven naamloos, de grote onbekenden,
Gemarteld door de brute nazi-benden;
In :.t:îte werkten zij, verbeten en spontaan,
Wij eren hen, hun geest blijft voortbeMaan."

en stille werker, een stoere Zeeuw, die alles voor
zijn Vaderland over had. Zo hebben wij Ir. A.
Blok gekend. Plichtsgetrouw, met grote ijver en
toewijding, vervulde hij zijn werk en zijn Vaderlandse
plicht Aanvankelijk opgeleid tot stuurman, is hij op
hoge leeftijd gaan studeren aan de Technische Hogeschool te Delft, waar hij in zeer korte tijd de Ingemeurstitel behaalde.
Wij kenden hem reeds te Delft, waar hij .gedurende de
eerste bezettingsjaren werkzaam was. Reeds toen heeft
hij zich ingespannen als Commandant van de Luchtbescherming, om veel voor de vluchtelingen uit Rotterdam, die tijdelijk in Delft werden ondergebracht, te doen.
Nacht en dag waren hij, zowel als zijn vrouw, in actie,
om de van alles beroofde vluchtelmgen van het eerste
nodige te voorzien. En dank zij dit bijna bovenmenselijk streven, is het te Delft gelukt, de ergste nood voor
de diep-getroffenen te lenigen.
Al spoedig is Ir. Blok toen naar Amsterdam vertrolèken,
waar hij als Ingenieur in dienst is getreden bij de
Gemeentelijke Woningdienst. En in Amsterdam was
veel werk te doen, doch op ander terrein. De Jodenvervolging was juist in volle gang, en Ir. Blok heeft op
het terrein van de Jodenhulp veel gedaan. Dit was
echter een zeer gevaarlijk terrein. De SD duldde geen
inmenging q:et "die Juden".
In alle stilte en met dezelfde toewijding, die Ir. Blok
.5teeds kenmerkte, heelt hij zich weer met zijn vrouw
ten volle ingezet. niet alleen door het verzorgen en het
onderbrengen van Joden, doch ook door 't vervalsen van
persoonsbewij:ren heeft hij vele Joden uit de klauwen
der barbaren gespaard. Hij sprak zeer weinig over zijn
illegale werkzaamheden en daarom is het ook moeilijk
hiervan een volledig beeld te geven. Zelfs zijn vrouw,
die in alles een zeer werkzaam aandeel had, wist niet
met welk soort werk bij zich nog meer bezighield.
Vast staat. dat er van zijn werk iets is uitgelekt. Op 16
Mei 19H werd Ir. Blok in zijn woning door de SD gearresteerd, terwijl zijn moedige vrouw onder de ogen
van de SD oog kans zag een grote hoeveelheid bezwarend materiaal (o.a. persoonsbewijzen en bonkaarten)
weg te werken, zodat dit niet door de SD is gevonden.
Nadat hij drie weken in een afzonderingscel in de Weteringschans had doorgebracht is hij daarna overgebracht
naar het kamp "Vught". Op 6 September 19H is hij
naar Oraniënburg (Duitsland) getransporteerd en in October 1944 naar het grote verzamelkamp Neuengamme.
Op 26 Februari is hij tengevolge van de doorstane ent•
beringen te Neuengamme overleden.
Dit is alles, wat wij van hem weten. In de kracht van
zijn leven is hij gesneuveld op het veld van eer, ergens
in het onbekende, brengend het hoogste offer voor zijn
land. Zich opofferend, om anderen te behoeden voor
brute Nazi-terreur. Wel is zijn arbeid met dezelfde
energie voortgezet door zijn alleen-achtergebleven
vrouw, die altijd sprak: .. De SD-ers hadden mij moeten
halen, want ik heb het verdiend."
Wij weten echter, dat de SD meestal goed ingelicht was.
Zij hebben ook Ir. Blok in zijn illegale werkzaamheden
gadegeslagen en h~m op een gegeven ogenblik gegrepen.
Wij eren hem en gedenhn zijn dappere vrouw, die geheel alleen achterblijft. Wij weten, dat zij nu nog doorvecht en fel gekant is tegen alle onrecht.
Dat zij troost moge putten in het weten, dat haar man
het hoogste en heiligste gegeven heeft voor een rechtvaardige zaak.
J. L. v. d. D.

E

Overleden 25 October 19H te Tiel.
Is de dag van gisteren herinner ik mij
het ogenblik, dat onze nieuwe districtskoerier, Piet van den Oever, aan me
werd voorgesteld. Een stille jongen, was m·n
eerste indruk.
·
Maar in het half jaar, dat hij hier "gewerkt"
heeft. hebben we hem leren kennen als een
koen, onversaagd illegaal werker, die uit zuivere motieven van vaderlandsliefde en Godsvrucht aan het verzet deelnam. ln deze tijd
zijn banden gelegd, die ik nooit vergeten zal.
Piet was het voorbeeld van de ideale werker:
hij praatte nooit meer dan nodig was, zelfs
niet tegen zijn naaste medewerkers, en men kon
altijd op hem rekenen. Pas na zijn dood hoorden wij, dat hij Piet Oosterlee heette. Hij had
het ons nooit verteld
Piet was medisch student in Groningen, en
werkte aanvankelijk in de illegaliteit te Nijmegen. Hier moest hij evenwel vluchten, omdat
zijn naam bekend was geworden bij de SD en
omdat hij werd gezocht.
In de Betuwe zette hij zijn werk voort, aanvankelijk in de LO, later in het crossingswe,k
over de Waal. Menig geallieerd piloot beeft
zijn vrijheid aan hem te danken. Ia zijn boek
"Escape from Arnhem", beschrijft de Canadese
captain Heaps de tocht. die Piet met hem over
de Waal heeft gemaakt.
Zondag, 24 Oct. 1944 zou hij weer overvaren.
In een schuurtje dicht bij de Waal, was hij met
zijn vrienden bezig een rubberboot op te pom•
pen, toen ze werden overvallen door de moffen, die allen gevang.en namen en meevoerden
naar de Julianaschool in Tiel. waar ze werdm
verhoord. Piet werd even alleen gelaten, en
van dit ogenblik maakte hij gebruik, om door
het raam van een serre te springen en de vlucht
te nemen. Waarschijnlijk heeft bij deze laatste
kans te baat genomen, omdat er voor hem, die
gearresteerd was met een revolver in de zak,
toch geen kans op behoud was. De vlucht bad
kunnen slagen, als de schildwacht niet juist vlak
bij die serre had gestaan. Deze vuurde onmiddellijk, en trof helaas doel!
Een schok van ontroering ging door ons allen
bij het vernemen van deze tijding. Wij verloren niet alleen onze Districtsleider, maar een
vriend, en dit verlies was groot en zwaar!
Èr is echter een grote troost: we hadden vaak
met Piet gesproken over het geloof, en we
·wisten uit zijn eigen mond, dat hij het verzetswerk zag als e~ taak, waartoe God hem had
geroepen.
Zijn ouders woonden m Nijmegen. Hoc gemakkelijk had hij na de bevrijding van deze
stad in September 1944 niet kunnen zeggen. ik
ga naar huis, voor mij is de strijd geëindigd.
Hij heeft dit niet gewild! Bij zijn laatste thuis,
komst vroeg zijn vader hem nog, of bij wel
weer terug zou gaan. Hij ging terug.. . . . • Hij
moest terug, niet, omdat hij zo graag vocht,
maar omdat hij zijn taak niet af vond, zolang
de vijand niet uit ons hele land verdreven was.
Piet Oosterlee, trouwe beste vriend, we zullen
je nooit vergeten. We hadden je graag willen
verlossen uit de klauwen van de vijand,
maar de overmacht was te groot
God moge je ouders troosten.
Held, in de ware zin van het woord, je · gaf
je jonge, veelbelovende leven ook voor on8,
Mogen wij het waard zijn!

A

A. J. S.

NIEMAND BLIJVE ACHTER!

,,De stichting genaamd "De Vrije Stem",
gevestigd te Breda, is overeecdcomstig de
bepalingen der statuten opgeheven, met
benoeming van de LO.LKP.Stichting, ge•
vestigd te Amsterdam, Prins Hendrikkade
152, tot liquidatrice.
Allen, die iets te vorderen hebben van, of
verschuldigd zijn aan de ontbonden stichting, worden verzocht daarvan opgaaf te
doen ten kantore van de liquidatrice vóór
de 3lste December 1917."
DE LIQUIDATRICE.

•
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Hoe ver strekt zich Uw
belangstelling uit voor
onze mannen in Indië i
Leest ge alleen hun brieven of de artikelen, die
over hun werkzaamheden in de pers verschijnen 1
Of wilt ge ook iets concreets voor hen doen ?
De
lectuurvoorziening
voor onze jongens laat
nog steeds veel te wensen over 1
Men kan individueel,
maar ook in verenigingsverband, abonnementen
voor hen op ons blad
afsluiten.

Wegens het njet prij~tn. het te duur verkopen van Gebakjes, alsnude het niet aaawe:ig bebbto van een receptenbook. werd EVERT JACOBUS AUGUSTINUS.
Brood• en Bankttbakktr. bij vonnis van èlt Tucbtrecll•
Ut voor de Prij:en te ·s-Gravenhage van 6 November J.l.
v«oordteld tot be1alin9 van ten geldboete ad f 250.ca openbaarmaking vao hu vonnis op kosten van de
veroordeelde in twee bladen.

(Dagblad van Rijn en Gouwe).
Dat de Tuchu-echter mijn woning nooit met
een bezoek moge vereren, want mijn vrouw
werkt ook zonder receptenboek.
Maar nu die Tuchtrechter. Is dat nu maar toelaatbaar, om bij de uitoefening van een officiële functie reclame te maken voor het aanschaffen van receptenboeken?

•

Voor dt inschrijving voor bet vetttit:ode roidden.standsAlg. Handelskennis, dat in 19-18 :al worden
afgenomen, is ttn aan tal bij ::oodert maatregele~ getrof...
fen. O.m. is. in verband mu het (eh, dat bij het laatst
gehoud~ examen wederom candldaten :lch door andere
pe-rsonen Heten vuvange,n. ten rtgt1fn.g getroffen voor
legitimatie mtt pn,foto.

Niemand blijve achter 1

exomen

Abonnementen aan: ,,De Zwerver"
Prins Hendrikkade 152 - Amsterdam

(Eindlt. Dagblad).
't Wordt ons toch wel moeilijk gemaakt tegen·
woordig. Als we examen iu Handelskennis
willen doen, waarom mogen we dan geen
handels-kennis sturen om dat voor ons op te
knappen?

Het nageslacht moet weten wat er
gebeurd 11, en bovenal waarom en
hoe het gebeurd i1 ?

•

Jat Polman,
le Re.g. Stoottr.
Het wàs,.brutaal, zoals de eerste OVW-ers in '45 onvoorbereid de
chaos en onzekerheid tegemoet gingen. Dit boek geeft thans hun ervaringen op Malakka en in Indië. De artikelen, in "De Zwerver" be•
gonnen, zijn hierin uitgebreid gebundeld en ieder, die verwanten In
Indonesië heeft en allen, die voelen wat daar op het spel staat, zullen
dit boek van harte verwelkomen. Zend het naar onze jongens in Indië.

Frlt1 de Zwezver

Sterk verhaal: Etn vrotgec dienstmti.sje kwam gisteren
na vltt maaoden om ttn oituu.· getuigschrift. Het oudewrus vcrsltt,n.

(Volkskrant).
Inderdaad, een sterk verhaal. Wij weigeren te
geloven, dat een dienstmeisje na vier maanden nog weet, bij wie ze destijds in betrekking
was.
STBBDS MEBR OJ>.MES

DE BRUTALE REIS
De eerste reis naar een nieuwe wereld.

Bent U gewooa, met Ke:r1tml1
cadeaux te geven?
Vergeet dan met, dat een exemplau
van onze voorloper nog altijd welkom
zal zlja.

•

240 pags. Gebonden in keurig bandje f 3.50.
Uw boekhandel kan het U leveren.
Uitgave A. ROELOFS VAN GOOR

umeo rijles bij v. Beek...Chaufferen, Is ook niet alleen
Tooc hen.n··. Dacnes rijdt.a zelfs bete.r. wanneer ze bij
,, Beek geslaagd :ijn. Dus ook U na3r Boubavelaan
32. bij het St. Jon.( Zi<kcabub, o( bd dag of Aaclat:
vter"acht-vier"acbt.

In de catalogus No. 2 van Joachimsthal wordt
1et boek "Onderdrukking en Verzet" o.a. met
.:Ie volgende opmerking aanbevolen:
,,Ook de grote Adviescommissie der ille·
galiteit werkt aan dit gedenkboek, dat het

Geef "De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage
en laat hem(haar) onderstaande bon ingevuld zenden aan
de administratle van "De Zwerver", Pr. Hendrik.kade 152.
Amsterdam.

Uitgever: H. v.
Beperkte oplage.
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PERIBOIHEM El
HAMOELSDRUIWERI

d.

Het boek. dat U op ongekende en boeiende
wijze het leven der gevangenen weergeeft.
W o u d e, Suitendiep 17, Groningen,
In pracht band f 5,40.
216 pagina's.
Verkrijgbaar bij iedere erkende boekhandel

875 Theodorus Johannes Walterbos, geboren
te Beltrum (Gelderland) 29 September
1925, van beroep landbouwer. Hij werd
in verband met de oprolling van de KP
van Zwarte Kees uit Aalten 1-5-194½ gearresteerd en overgebracht naar het concentratiekamp Vught (no. 102287 Block
16 B). Op 17 Sept. 19H gedeporteerd
naar het concentratiekamp Sachsenhausen (Oraniënburg) en volgens mededeling
van een medegevangene in 1945 naar het
concent.-atiekamp Neuengamme. Vermoe•
delijk eind April 1915 geëvacueerd naar
Lübeck. Tijdens dit transport zou het
schip de "Cap. Arkona" getorpedeerd zijn.
Zij, die bijzonderheden over zijn dood weten. worden dringend
verzocht deze mede te delen aan: G. J. Walterbos, L. 20. Lintvelde. gemeente Eibergen.

Voor elk transport
hoe vreemd of raar,
A. LUIK staat altijd

Naam ..............._......................................~............................................................

~

"DE BEVRIJDING VAN ORANli!NBURG", door P. Lenstra,

ALMA ALFRIEDA JULIUS GBMMEl:I
en
CORNELIS DANIEL HENDRIK
EIJGENBERGER,
Huwelijksinzegening door de Weleerw.
Hr. Os. Hoekstra In de Hervormde Kerk
te Pa,amaribo op WoenAdag.
2i December l9i7.
Toekomstig adres: Louiselaan 17.
Paramaribo. 6 December 19i7.
Keizerstraat 103.
Loulselaan 17.

De redactie kan, na informatie bij bet afwikkelingsbureau der G.A.C. verklaren, dat deze
opmerking beslist onjuist is,
De G.A.C. werkt aan dit boek noch officieel
noch officieus mee. Daarom Is het officieel karakter, dat men aan dit boek tracht te geven
bluf.
REDACTIE

-•

AMSTERDAM·C.
SINGEL 281 - TELEFOON 32239

Ondertrouwd:

officiële van Nederland tijde.os de oorlog
mag genoemd worden, mede."
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Kennl,geving

God schonk ons in Zijn Goedheid ten
welgeschapen zoon en broertje
QUI RINUS-LUCAS
WJJ noemen hem Rienk.
K. Slings
L. Slings•vao Dijk
Siem
Marijke.
Beverwijk. 30 Nov. 19i7.
Laan van Kandn 16,

BLUF!

DRUKKERIJ H. J. KOERSEN &ZH.
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FAMILIEBERICHTEN
Algemene
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rr=JUISTEN

(Adv. Eindh. Dagblad).
Een geruststellende gedachte is het, dat mijn
vrouw, zodra ze wil leren chaufferen, dag en
nacht terecht kan bij: vier-acht-vier-acht. En
het ziekenhuis zo dichtbij. Wat een service.
Geef-acht-geef-acht!
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Losse nammen 20 cellt

12 December 1947
\

ONZE VOLKSVRIJHEDEN ÈN DE C.P:N.
itspraken van zuiveringscommissies en vonnissen van Tribunalen en Bijzoqdere Gerechtshoven herinneren ons nog regelmatig aan
het drama, dat NSB-ers op grond van hun nationaalsocialistische idee ener "Nieuwe Orde" in Europa
ontrouw werden aan de zaak van het Vaderland.
Deze ontrouw was in belangrijke mate voorbereid
door de propaganda in "Volk en Vaderland", een
blad. dat zljn naam alle mogelijke oneer heeft aangedaan, door het voor anti-nationale propagandadodeinden der NSB misbruik maken van het recht
van_....Yereniging en vergadering en van het lidmaatscháp harer vertegenwoordigers van de Staten-Generaal.
Dank zij de onbeperkte vrijheid van pers, van vereniging en vergadering en het lidmaatschap harer
vertegenwoordigers van de Staten-Generaal. heeft de
NSB volop gelegenheid gehad haar propaganda voor
een "Nieuwe (lees Duitse) Orde" te voeren en aldus de voedingsbodem te leggen voor verraad en
ontrouw aan de vaderlandse zaak.
Intussen heeft ons volk - helaas veel te laat voor
wat de NSB betreft! - gedemonstreerd een dergélljk misbruiken van onu persvrijheid, van ons recht
van vereniging en vergadering, van de parlementaire
• onschendbaarheid der Kamerleden en van andere
volksvrljheden, niet te tolereren. Ons volk, onze rf:gerlng en onze volksvertegenwoordiging hebben een
na-oorlogs beroep op het b-,ginsei van persv,·ljheid
nlet geaècepteerd als argument om de bladen, die
tijdens de oorlog afbreuk hebben gedaan aan de vaderlandse zaa k, te laten blijven verschijnen. Zij hebben een beroep op ons grondwettelijk recht van verenigylg en vergadering niet aanvaard als verschooingstitel voor het lidmaatschap van de NSB en
aanverwante organisaties. Zij hebben een beroep op
de parlementaire onschendbaarheid der Kamerleden
niet geaccepteerd als argument om de Kamerleden,
die zich tijdens de bezetting hebben misdragen, ongemoeid te laten. Zij hebben daarmede erkend, dat
de persvrijheid, het recht van vereniging en verg;,dering, en de parlementaire onschendbaarheid bepaalde grenzen hebben en in Nederland niet mogen
worden misbruikt om afbreuk te doen aan de vaderlandse zaak. Zij hebben daarmede uitgesproken, dat
wie zich zelf niet houdt aan de eigen spelregels van
de nationaal en zedelijk gebonden volksvrijheden, ook
geen recht heeft zich erop te beroepen!

U

De geschiedenis herhaalt zich.
Thans beleven we het drama, dat de CPN-ers, op
• grond van hun communistische idee ener "Nieuwe
(lees: Russische) Wereldorde··. ontrouw worden aan
de vaderlandse zaak.
Deze ontrouw wordt in belangrijke mate aangekweekt door "De Waarheid", een blad, dat door zijn
verdraaiïog van de waarheid zijn naam alle mogelilke
oneer aandoet, door het voor anti-nationale propaganda-doeleinden der CPN misbruik maken van het
recht van vereniging en vergadering en van het lidmaatschap harer vertegenwoordigers van de StatenGeneraal.
Thans schijnen de persvrijheid, het recht van vereniging en vergadering. de parlemenl:alre onschendbaarheid der Kamerleden en de andere volksvrljheden
ineens weer geen _grenzen te hebben en misbruikt te
kunnen worden om, door het leggen van een voedingsbodem voor verraad en ontrouw, afbreuk te
doen aan de vaderlandse zaak.
Thans schijnen de volksvrijheden weer even onbeperkt te zijn als vóór 1940: evenáls toen "Volk en
Vaderland", zo is ook thans "De Waarheid" alléén
voor militairen-in-de-kazerne verboden. Men schijnt
dus wel door te hebben, dat er met "De Waarheid",
' evenals vroeger met "Volk en Vaderland", uit vaderlands oogpunt iets niet !o orde is, maar men
meent weer geen vrijheid te kunnen vinden om paal
en perk te stellen aan het optreden van deze antinationale krachten.
Deze .gelegenheid laten de CPN en "De Waarheid"
niet ongebruikt voorbijgaan. Zij overtreffen de NSB
en "Volk en Vaderland" in bruta.liteit.
Mussert volgde op 10 Mei 1940 de poUtiek der gekruiste armen en dook onder in een hooiberg. De

• Ik sla de trom en dreun de dromers wakker.
Wie droomt verraadt zijn vrouw, zijn kind,
zijn makker.
CPN spoort in het Indonesische conflict haast open•
lijk tot desertie aan en hielp duizenden deserteurs J.n
België en Frankrijk onderduiken.
De NSB interpelleerde in 1939 in de Kamer over
een Nederlands-Duits-grensincident bij Venlo. Het
communistische Tweede Kamerlid, Mr. Stokvis, interpelleerde de Minister van Marine onlangs over een
door de Russische "Prawda" geuite beschuldiging
van spionnage door de kapitein van het Groningse
sc:hip "Deneb".
In 1939 werden de naar Engeland utgeweken regeringen van de door Duitsland bezette landen door de
NSB en door "Volk en V,1derland" uitgemaakt voor
alles wat lelijk is. Thans ondergaan de uit JoegoSlavië, Roemenië en Bulgarije voor de Russen gevluchte volksleiders eenzelfde behandeling door de
CPN en "De Waarheid" en blijkt Pctkof zelfs na
zijn "terechtstelling" niet veilig 'te :zijn voor het ge•
hoon van "De Waarheid".
In 1939 en 1940 hadden wij reden om te vermoeden,
dat de NSB qereed stond om de D uitsers bij een in•
vol een hand1e te helpen.
Thans weten wij, dat de CPN en de RevoluUonnaire

OPROEP EN OPWEKKING.
Met Kerst en bij Oud- en Nieuwjaar gaan bij
ons allen de gedachten~ terug.
We w//en denken aan de velen. die ons ont•
vielen. Salomo zegt in Spr: 10: 7a: De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening
zijn.
Het is goed terug te denken.
ln de harten van de achtergeblevenen zal door
de herinnering de lege plaats sterker spreken.
Daarom zullen we in deze maand ons in het
bijzonder het lot moeten aantrekken van de•
{]_enen. die achterbleven.
Dit kan niet algemeen "georganiseerd" wor•
den. fader moet zich persoonlijk èn bewust afvragen: wat kan ik het beste doen voor de
weduwe of ouders, die ik ken?
En hoe kunnen we de oorlogswezen een goede
verrassing bezorgen?
We bedoelen die hulp niet alléén materieel.
Geestelijk ons waarlijk inzetten voor deze grote
groep personen in ons volk is evengoed onze
taak.

*
DE ZIEKEN.
In ziekenhuizen en in Kareol, Sonnevanck, Zonnegloren, Davos, Leysin en op zovele andere
plaatsen, bevinden zich de honderden zieken.
Zij hebben recht op ons meeleven. De grote
schat van onze gezondheid moet ons een reden
zijn om iets van ons vreugdevol deelnemen
aan het volle leven ( want daartoe zijn wij ge•
roepen!) over te dragen op onze medestrijders
van weleer. Dat kan door een brief en op
zovelei:lei andere wijze.
Deze oproep richten we tot ons hele volk voor
het gehele jaar.
Maar in het bijzonder zal in de komende weken onze aandacht naar deze medemensen moeten uitgaan.
De beslommeringen nemen velen te sterk in
beslag. Daarom moet dit woord tevens een
opwekking zijn de sleur van het alléén maar
voor zichzelf leven te verlaten.

REDACTIE.

•

Communistische Partij met hunne mantelorganisaties
gereed staan om verraderlijk op te treden ingeval van
een conflict met Rusland; de stakingen in Frankrijk
en Italië zijn de eerste symptomen in die richting.
In 1939 waarschuwde Rauschning de wereld in zijn
,.Gesprekken met Hitler" voor de bedoelingen en gruwelen van Hitler en zijn Nationaal-Socialisme. Thans
beschrijft Victor Kravchenko ons in zijn boek "Ik
verkoos de vrijheid", de onmenselijkheid van Stalin
en zijn Communisme.
In 1939 gebruikte Stalin de Komintern om onrust en
verdeeldheid te zaaien, om stakingen te doen uitbre•
ken en als spionnage-instrument. Thans is datzelfde
fraaie _beestje omgedoopt tot Kominform.
Iedere dag vertellen de bladen ons, dat de toestand
alweer verontrustender is geworden, maar afdoende
maatregelen tegen hen, die misbruik maken van onze
yolksvrijhedeo, blijven achterwege.
Hebben wij dan niets geleerd?
Moet ook dit verraderlijk spel weer eerst ten treure
uit gespeeld worden, vooraleer dit misbruiken van
onze volksvrljheden onmogelijk zal worden gemaakt,
vooraleer aan een partij. die zelf geen volksvrijheden
en oppositiereëhten erkent, de mogelijkheid van verraderlijk parasiteren op die vrijheden wordt ontnonomen? H~veel bloed en tranen zullen weer moeten
vloeien. "hoeveel lichte en zware gevallen van landverr"ad z,,llen weer 1,1ekweekt zijn, vooraleer de pers•
vrijheid, het recht van vereniging en vergadering en
de parlementaire onschenbaarheid zullen worden ont•
nomen aan een partij, die zelf de knechting van alle
volksvrijheden, de "bescherming" van ons hele volk
en de dictatuur als doel voor ogen heeft? Beseft men
dan niet, dat men elk zedelijk recht van be§traffing
van NSB-ers wegens het misbruiken van onze volks•
vrijheden mist, als men )et.t erlijk !('.gelijkertijd ~an de
CPN en "De Waarheid" toestaat. diezelfde volksvrijheden wéêr te misbruiken?
•
Er schijnt verbazend veel moed nodig te zijn om in
een bepaalde omstandigheid zijn duidelijke, vaderlandse plicht te doen. Diverse Kamerleden hebben onlangs om maatregelen gevraagd. Maar er gebeurt
niets. De voorzichtigheid, die de moeder van de por•
celeinkast is, schijnt bij onze politieke leiders in ho•
ger aanzien te staan dan de voorzichtigheid, èlie werkelijk vooruitziet en tijdig maatregelen doet nemen
om gevaren voor land en volk te bestrijden.
De eeuwen door echter hebben zachte heelmeesters
stinkende wonden gemaakt. Het wordt hoog tijd, dat
ons vrijheidslievend volk de moed hervindt om zijn
geliefde vrijheid met hand en tand te verdedig_en te~en
een ieder, in eo buiten eigen land, die haar bedreigt,
Deze bestrijding is niet alleen een kwestie van natio-naal en lijfelijk zelfbehoud, zij is ook christenplicht.
In het communisme verschijnt een nieuw heidendom
in een meest verfijnde en strijdbare vorm, duivels in
zijn bedoelingen, du(vels in zijn schijnheiligheid en zijn
verleidingskracht op misdeelden, duivels in zijn to•
talitaire strijdmethode.
Het ware te wensen, dat alle slappen, lamlend!gen
en slapers Victor Kravchenko's boek lazen, daar•
door tot inzicht kwamen en leerden, dat het beslist
onvoldoende is het communisme met alleen geestelijke middelen te bestrijden. Het is zelfs niet vol•
doende daaraan sociale maatregelen toe te voegen
om de grote sociale spanningen in ons volk. die ve•
len naar het kamp van de nieuwe heilstaat-mensen
dreigen te drijven, weg te nemen. Een totalitair stre•
ven dient met alle middelen bestreden te worden.
Het is dringend noodzakelijk onze volksvrijheden
veilig te stellen en de communisten in Nederland
iedere mogelijkheid om ons volk te knechten, te ontnemen.
De regering volharde niet langer in de fout van haar
voorgangster van 1940. Zij late niet langer toe. dat
de CPN en haar mantelorganisaties onze volksvriJheden misbruiken om als agent van het Russische im•
perialisme nationale verdeeldheid te zaaien en een
geest van ontrouw aan de vaderlandse zaak te kwe•
ken.
Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

A . R.

•

BLEEF HET

VERZET

In

het rapport van de pakkettencommissie
(onderzoek voedselzending aan politieke gevan~
genen), dat naar wij vernemen binnenkort In
drul< zal verschijnen (ten bate van de Stiehting 1940·'45). komt de volgende passage voor:

•

De in de Duitse kampen verblijvende politieke ge~
vangenen zijn bovendien het slachtoffer geworden
van een achteraf bezien vecu10nderlijke mentaliteit
van ·hun eigen groepen. organisaties en vrienden in
Nederland. Natuurlijk: familieleden trachtten iets te
doen voor de weggevoerdi!1J.. Meestal teverg·e efs door
de t<:lt krachteloosheid geàoemde individutle acties.
Maar de illegalit11it als geheel? Er werd gezorgd voor
de onderduikers, dus voo, de nog bruikbare mannen
in het verzet. Door Comité's werd gezorgd voor de
concentratiekampen in Nederland. Aan onze com•
missie zijn slechts twee 9evallen bekend. waarin c~
mitê's een geslaagde poging deden om in de Daitse
kampen door te dringen. Men voelde zich machteloos
ook nog voor de vrienden van gisteren over de
grem te zorgen. Een werkelijk goed georganiseerde
poging is door de illegaliteit niet ondernomen. En zo
~ de ol'inie. dat "wie over de grens was. verloren
was", gemeengoed. Zo zelfs. dat regelmatig dringende ver-zoeken aan de Londense regering om het
uiter.Jte te doen voor de "oud-strijders" ulden aan
Engelandvaarders of linecrossers werden meegegeven.
Dit betekent geen verwijt. Het ver:.ef had al zoveel
lllln het hoofd. Het i$ slechts een ondcrgeschilct aspect van de tragedie van dit ,,vergeten lege,".
Deze opmerking zal de lezers van ons blad met
name interesseren.
la het juist, wat daar staat? Is het juist, dat de
Terutsmensen zich van het lot hunner gevangen
vrienden niet veel meer aantrokken? Want daarop komt de opmerking toch neer, afgezien van
het verKUldsel der pil, dat de illegaliteit wel wat
anders te doen had.
Ik ben van oordeel, dat deze opmerking in het
rapport onjuist is en, dat zij, behoudens de slotzin, onblllUk is door haar scherpte.
Verliezen de rapporteurs door het voedselprobleem, dat zij onder de loupe namen. niet teveel
uit het oog, dat er nog wel andere problemen
waren terzake van de politieke gevangenen?
Vele gevangenissen zijn met succes door de LKP
en RVV gekraakt; helaas heeft de bevrijdingspoging ook enltelc keren het leven gekost aan
de bevrijders. Welk een werk is er niet verricht
voor de bevrijding van het kamp 1) in Vught bij
de evacuatie in September 1944?
Die poging is mislukt, maar de rapporteurs mogen zo'n feit toch niet verwaarlozen. Dergelijke
plannen werden beraamd voor Amersfoort en
Westerbork.
•
T.a.v. Amersfoort herinner ik mij op de LO-beurs
regel.matig besprekingen meegemaakt te hebben
over clandestil!ne bevrijdingen. En dan bedenke
de comfnissie, dat enorm<> geldsommen door het
verzet, dat waarlijk niet ruim in z'n geldmiddelen zat, besteed werden aan het vrijkopen van
gevangenen.
Nu zullen de rapporteurs opmerken, dat zij op
het voedselprobleem in de kampen doelden. Dat
ls, wat de entourage van de geciteerde opmerking betreft, juist, maar niet wat de tendentie
van de opmerking zelf aangaat. Zij is wat zuur
van aard tegenover het verzet, en daarom is het
nodig (onbegrijpelijk, omdat de beren beter weten) het geheugen op te frissen.
Intussen, zelfs als het over het voedselprobleem
van de politieke gevangenen gaat, 1s de oproer·
king onjuist. Het verzet heeft wel degel.ijk bulp
}Il voedsel verleend aan de politieke gevangenen.
Niet voldoende, want wij waren klein in getal
en mogelijkheden. Maar naar vermogen ls hulp
verleend. (Voorzover mij bekend in ieder geval
door de LKP, Natura, de LO en het Medisch
Contact.
Nu spreekt het rapport van damescomité's, en op
zichzelf is het niet onjuist die comité's te noemen, want door hen werden de pakketten gemaakt en verzonden. Maar onjuist is het deze
comité's te distanciëren van het verzet, want
in de eerste plaats geschiedde de fouragering
van die comité's met voedsel en bonnen door b.v.
LKP en LO. In de tweede plaats dient men te bedenken, dat onder de leidende figuren deze dames
regelrechte verzetters waren, die in voortdurend
contact en overleg stonden met de mannen, die
ondergronds moesten blijven.
Men doet, als men een opsomming van de feiten
geeft, altijd onrecht aan hen, die onvermeld blijven. Op volledigheid maakt het volgende dan ook
geen aanspraak. Men beschouwe het als illustratie.
Het was in 1942 in Nederland vrij algemeen be•
kend, dat de voedselpositie der politieke gevangenen zeer slecht was.
Dat had well1cht de belangstelling van het NRK.
Maar dit lichaam deed aan die nood toch voorlopig niets.

IN GEBREKE?

In verzetskringen was in ieder geval grote belangstelling voor dit vraagstuk en werd overwogen, welke maatregelen genomen zouden kunnen worden. Na grote aandrang op Rauter, vanwege een da.rne uit het verzet, die door haar papieren ook bovengrondse activiteit kon ontwikkelen, is het aan de illegaliteit gelukt vaste voet
in de Nederlandse concentratiekampen te krijgen.
Henk Dienske, Bertus, Jacques eu Arie, leiders
van LO en LKP moeten in verband met plannen
en fouragering voor dit werk met e1·e genoemd
worden. Zij zijn a.flen gevallen in het verzet.
Direct nadat de vergunning door Rauter verleend werd, begon men. De volgende dag ging
onder leiding van genoemde dame een grote lading appelen, rijst en medicamenten naar Vught
en werd aldaar een Nederlandse arts onder de
gevangenen ingeschakeld voor de medische verzorging. Dat initiatief was niet buiten het Nederlandse Rode KrUis om genomen. Dit lichaam
deelde echter mede, geen kans te zien om in de
kampen te komen. Het was daarom, dat het
verzet deze zaak zelf ging behartigen.
In enkele maanden tijd gelukte het door deze
voedselzending het sterftecijfer in Vught van
ongeveer 50 per dag tot ongeveer 3 per dag terug te brengen.
ZeUs slaagde men erin bloed voor transfusies
in het kamp te brengen.
Na enkele maanden is het NRK ertussen gekomen. We zullen maar daarlaten op welke wijze
dit geschiedde. In ieder geval werd toen het verzet de toegang tot de kampen ontzegd. Maar het
NRK had geen bronnen en moest dus met hangende pootjes hulp komen vragen bij de damescomité's. Die hulp is verleend, sans rancune.
En LKP en LO bleven bonnen kraken en op vatse puntjes lichten, ook voor de vrienden in de
kampen. (Van financiële hulp vanwege het NRK
aan genoemde comité's verleend, is, naar we van
bevoeg<le zijde vernemen, nooit sprake geweest.
De desbetreffende opmerlóng in het rapport zal
dan ook wel op een vergissing berusten.)
Er zijn zo zeer lange tijd door het verzet alleen
of met hulp van het NRK tonnen voedsel in
de Hollandse kampen verspreid.
Ongeveer 40.00-0 pakketten. werden in de loop
van de ti.jd vervaardigd. Dat was Nederland, maar hoe stond het met de
kampen in DuislaJid?
Medio 19!3 zijn door het. verzf't J)O&'ingen in b.e.t
werk gesteld om h et NRK te bewegen zijn plicht
te dien aan:tien te vervallen. ,,'t Mag niet" was
het antwoord. En weer ondernam het verzet zelf
de poging om in de kampen in Duitsland voedsel te verstrekken. Dat Is wonder boven wonder
op vrij g1·ote schaal gelukt, ook al moet men
aannemen, dat de hulp niet a1'doende was voor
allen.
Maar ook in dit geval geldt, dat de mogelijkheden van het verzet gering waren.
In ieder geval is gebleken, dat de eerste voedselzending (107 pakltett.en) een grote morele Bteun
voor de gevangenen was.
Bekend is va., b.v. één gecombineerde zending,
dat in Oramënburg 117 met name gedoemde
personen een pakket kregen, in Dauchau 145, in
Buchenwald 50 en verder werden nog enkele
kleinere kampen voorzien.
Er waren in de kampen ook z.g. N.N. gevallen,
die men niet met hun naam kon benaderen.
Heette zo iemand b.v. Jansen, dan adresseerde
men van Dongen-Jan.sen en kwam het pakket
ook terecht.
Verder werden ontvangstkaarten ingesloten, die
men terugzond, dikwijls voorzien van een aantal
andere namen van personen, die bij de comité'a;
nog niet geregistreerd waren.
In September 1944. moeat deze arbeid, althans
voor- de Duitse kampen, noodgedwongen gestaakt
worden.
Ik heb een opsomming van feiten gegeven, die
geenszins volledig genoemd mag worden. Maar
de gegevens zijn voldoende om de opmerking van
de rapporteurs te weerleggen.
Het verzet behoeft zich op haar arbeid voor <le
gevangen vrienden niet te beroemen. Die arbeid
Wjl.S plicht.
Maar indien men haar miskent, is 't nodig de
sluier der historie op te lichten.
Ik zeg met nadruk: Het verzet heef wellicht niet
genoeg gedaan; misschien is het zelfs in menig
opzicht te laken door gebrek aan belangstelling
en initiatief.
Maar het verzet heeft iets gedaan, waar anderen,
op wie gerekend mocht worden, in gebreke bleven.
H. v. R.
1) In

de eerste alinea van het hoofdartikel in
ons vorig nummer staat een drukfout, die de
lezer wel thuis gebracht zal hebben. Er staat
,.kranten" i.p.v. ,.kampen".
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"De inhoud van "De Waarheid" is niet altijd in
overeenstemming mrt de politieke richtlijnen van
het partijbestuur, waardoor niet altijd een juiste politieke oriëntering aan de lezers en de partij werd
g~geven."

- Wij wisten reeds lan(I, dat door ,.De Waarheid''
niet altijd een juiste politieke oriëntering werd ge•
geven, maar we hebben altijd gemeend en menen
nog, dat die onjuiste politieke oriëntering wél in
overeenstemming met de politieke richtlijnen van het
partijbesfttiu ~schiedde.

•

"De z.g. linkse critiek op ons welvaartsplan houdt
in, dat het niet socialistisch zou zijn en dat ons
streven naar nationale zelfstandigheid in strijd zou
zijn md het Marxisme.
De werkelijkheid is. dat de bevrijding van de deilarslavern!j de eerste voorwaarde vormt om stappen op
de weg naar h~t socialisme te zetten."

- Met andere woorden: het komt thans in on:e
kraam te pas om over ons streven naar nationale
zelfstandigheid te spreken en te'Zijnerlijd gooien u'e
dat streucn wel weer overboord.

•

~

,.De C.P.N. streeft naar vrede en ontwapening. te•
rugtrekking van de troepen uit Indonesië, het terug•
brengen van het militaire appara~t tot op een minimum en ondersteuning van alle vredeskrachten In
de wereld."

- Als de Nederland~ vos de
preekt, boer pas op je ki~n.

Russische

pa~sie

•

"De ontwikkeling van de intemati011ale, v~r ons
gunstige factoren en de voortgaande Vtrscherpiny
van de toestand in Nederland en Jndonesii, stdlen
ooze partij de mogelijkheden in het vooruit.:icbt binnen afzienbare tijd een doorslagge•en<le kracht in ons
land te worden en een ommekttr in de politttke
m-ht,Nrrhnndin~~>L t

b~rksreUit'lm"

_-

In goed Nederlands heet dit parasit eren op de
nood van ons volk.

•

"Reeds vóór de oorlog, toen onze partij nog klein
was, volbrachten daarin agenten van de Ne~rlandse
politie. van de Gestapo, van de Brit.se geheime dienst
en andere vijandelijke instellingen, hun vuile werk,
dat vooral tijdens de bezetting grote schade vcroorzaakte. Na de oorlog ligt het voor de hand, dat onze
vijanden moeite noch kosten sparen om op "o groot
mogelijke schaal te pogen in onze partij en rondom
onze partij onze strijd te schaden, inlichtingen te
venameleo en onze partijgenoten te be1nvloedm en
te corrumperen.
Dit wordt hun vergemakkelijkt door de verbindiuç-en,
die In de laatst!' jaren der illegaliteit tussen onze
partij en de burgerlijke verzets~weging bestonden.
In deze burgerlijke verzetsbeweging werkten ~ele
agenten van de Britse en Amerikaanse geheime
diensten en tal van personen uit deze bewegin\jen 1ljn
ook na de oorlog aan deze diensten verbonden ge~
bkven.
'
Het is voor de beveiliging van onze partij absoluut
geboden, relaties uit de illegaliteit met personen,
waarvan de goede trouw niet volledig gebleken is.
te verbreken.
·
Het is nodig in de partij een scherpe politieke waakzaamheid te wekken, de partij van vijandelijke in~
dringers te zuiveren en haar daartegen te bt_-vejllgen."

- Dit wekt toch heus de ind,uk, dat de CPN ids
te verbergen heeft.

•

.,De regering voert in toenemende mate een reactlon•
nalre en anti-democratische politiek."
- Regering, pas op, u•ant in ..De W a;;,_heicf' »an
18 October 1947 i$ verkondigd. dat Pctkof e.a. terecht hebben ge..taan wegens kuiperijen tefjDl de: democrati.e en hun dien.ste:n aan de reactie.
Hopelijk telt ook een gcwaarsclwu·d.e i:egering voor

twee.

•

.. De oprichting van een lutematlonaal lnfomuitie
Bure.au van de negen sterkstetijen van Europa betekent een
voor de stMjd van de arbeiders
vrede. democratie en nationale

-

Communistische rarbelangrijke stimulans
van alle landen voor
ulfstandigbeid."

Alleen van belang als solidnritcitJvcrklaring.
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VOORBEREIDING DEMOBILISATIE IN ACTUEEL STADIUM
SPECIALE BERICHTGEVING
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1 vorm
Reeds eerder is - zij het in zeer beperkte i
- in ons blad aandacht geschonl

!

ken aan het demobilisatie-vraagstuk.
Als nationaal weekblad, dat zich in een
groeiende belangstelling verheugt, acht ,,De
Zwerver" het zijn taak, de lezers doorlopend volledig in te lichten over de demobilisatie en de wederinscha.keling van de
militairen in ons volk.
In "De Zwerver" van 26 Juli j.l. werd in
het artikel "De weg terug" reeds uiteen·
gezet, dat de demobilise.i·ende militairen
een vergoeding (max. f 200.-), een burgerpak en sociale hulp in uitgebreide zin zal
worden verleend.
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Maar ondertussen is de algemene maatregel van
bestuur (verschillende departementen betreffend)
nog steeds niet afgekondigd.
Dit i.s op zichzelf niet verontrustend. Er moet
een verantwoord geheel ontslaan. Bovendien
laat lhet zich denken, dat bijv. de mijnarbeiders
of de bouwvakarbeiders zeggen: als onze mannen uit Indië bevoordeeld worden voor hun inspanning, waarom wij dan niet?
Wij wfüen nuchter blijven en de con.stante voort·
durende inspanning van deze arbeiders voor de
wederopbouw niet onderschatten.
Maar ieder bedenke:
1. De gemobiliseerden gingen naar Indië op last
, an de staat vóór .ons allen en konden zo-doende niet hun beroep uitoefenen, konden
niet in directe zin aan hun toekomst werken.
Het is vooral bij de OVW-ers vaak zo, dat .zij
reeds vechten van hun intrede in de Ulegaliteit af. Velen kennen geen beroep en zijn ongeschoold. Sociale hulp is hier geboden. En
wanneer de Rijkswerkplaatsen en opleidingsint·ichtingen niet voldoende capaciteit hebben,
dan zijn naar onze mening de particuliere ondernemingen moreel verplicht een deel van
de herscholing op zich te nemen, met de
risico's daaraan verbonden. Het Rijk heeft
verplichtingen in dezen.
:i. leder in Nederland heeft normaal verder kunnen $tuderen en werken zonder levensge\'a&c.
De militairen hebben dan, zoals Overste J. J. F.
BorgJ1outs het uitdrukte, toch zeker l'echt
op :elljke maatscbappelijke kansen, vergel~
ken met de andere Nederlanders. Bevoorrechting wensen zij niet!
Zowel naar regelen van recht als ook sociaal,
heeft de overheid hier een taak.

De mening van Overste J.
(Peter Zuid).

J. F. Borghouts

Hoe gemakkelijk er echter ernstige fouten gemaakt worden bleek in Arnhem, wa.ar één van
de mannen uit Indië blijkbaar met veters moest
lopen te venten, zoals Peter Zuid ons vertelde.
Hier is gelukkig reeds ingegrepen.
Het zal de troepen in Indië interesseren en hun
vertrouwen geven, dat deze overste van mening
is, dat de opzet van de demobilisatie, zoals die
tot nu toe is gepubliceerd, er goed uitziet. De
regering heeft recht op medewerking en vertrouwen in deu .zaak.
De voorberelding voor de demobilisatie is in een
actueel stadium, mede omdat de betrekkingen
van de militairen in Indië (vrouw, verloofde,
ouders enz.) dienen te weten, wat zij moeten
schrijven aan "de jongens".
Stimuleer de zelfwerkzaamheid van deze mannen zoveel mogelijk!
De gedemobiliseerden komen nu voor belangrijke beslissingen te staan. Wij weten allen, dat
één van de eerste nationale plichten is: emigratie. In Nederland en in héél West.Europa wordt
gedaan aan een zekere sociologische torenbouw va.n Babel. Men kan zich moeilijk onttrekken aan de indruk, dat hier een zondige samen~
levingsopeenhoping plaat., vindt, terwijl er in
Indië zoveel is te doen!
De Indische regering weet, dat hier opgepast
moet worden, zoals een oriënterend artikel in
,.Het Lkhtspoor" aantoont.
.,
Alleen wanneer een z.g.n. .,Europees contract •
dat level\5omstandigheden vc-.or de westerling
biedt om goed vol te kunnen houden, mag na
toestemming van de autoriteiten in Indië gebleven worden. Want door de regering wordt
bijv. nagegaan, of de aanvrager zicll niet met
opzet aan zijn gezinsverplichtingen in Neder-

. . . &n van de ~ic insul·
li,igc,n .•• ••
Ook de Prln• BunÁa(J-Kqpe/
haJ et,n Bar/Je. /i,fea ziel he"'
hier lurtidden 11an ct/n collqa'•·

PLEEG~

Bij Nationale Demobilisatie Raad (N.D.R)
goede opvatting over zijn taak.

KINDEREN

Bij ons vol1c zou de gedachte kunnen leven: de

reger.i.ng knapt het wel op, wij hoeven ons niet
druk te maken over de gedemobiliseerden. Dit
zou echter geheel verkeerd zijn.
Ná de eerste wereldoorlog werd dit door reger:i.ng en volk gezegd in Duitsland en Italië, wat
het fascisme en de ontevredenheid in de hand
werkte. Denk aan de opmars naar Rome. Zelfs
in Amerika werd toen weinig of geen aandacht
geschonken aan deze belangrijke zaak. Het is
la.ter gebleken, dat het gangsterdom het eind van
het lied was. In ieder geval, we willen in Nederland géén opmars naar Den Haag en niet nóg
méér corruptie of wat ook.
De Nationale Demobilisatie Raad beeft reeds in
iedere provincie een Provinciale Raad, \\'aarop
nog streekraden zullen volgen. Er wordt een
beroep op de burgers gedaan voor een waardige
ontvangst, voor werkgelegenheid en niet te \rergeten: huisvesting!
De N.D.R. gaat er terecht van uit, dat de
ove1-heidsinstanties niet alles mogen en moeten
doen èn het ook niet kunnen.
tiet particulier initiatief moet een ruime kans
gegeven worden. Bij de N.D.R. hebben enkele
mensen de moed zonder "overorganisatie" een
gcole taak op zich te nemen. Dat komt, omdat
zij vertrouwen hebben in het Nede:rlandse volk!
Wij mogen dit vertrouwen met beschamen. Prins
Bernhard is voorzitter van de N.D.R., die gezien
moet worden als een nationale vereniging ter
coördinatie van overheidswerk en particulier
initiatief. Een starrè organisatie zou funest zljn.
(M:ackenzie King, Minister-President van Cana11a is van mening, dat iedere gulden, uitgegeven
voor een goede demobilisatie, een veelvoud teruglevert, gezien de ervaringen in Canada na twee
wereldoorlogen.)
Het doel is door incidentele g~chtvaardigde hulp
de militairen zo gauw mogelijk met (of zonder)
gezin op eigen benen te laten staan in de bur•
germaatschappij.

land onttre)<t.
Geadviseerd moet worden om zo mogelijk vrouw
of verloofde spoedig over te laten komen. Dit
kan,. nadat men een half jaar met goed gevolg
ergens heeft gewerkt in de maatschappij.
Overigens, de animo om te blijven schommelt
al naai· de pohtieke omstandigheden, van 10 to,
50%. Dat is geen wonder!
Overi.gens, het uitst~ende gedral' van onzc
,.jeugd"' in Indië tot nu toe, geeft ons de overtuiginl', dat juist de mensen, die over enkele
maanden terug mogen ke1·en, zoveel mogelijh
in Indië moeten blijven! In Indië ia echter aJléén
maar plaat., voor mensen, die lejding kunnen
geven. De politieke ontwikkeling brengt met zicb
mee,. dat overal waar een Indonesiër kan staan,
hij daartoe het recht zal krijg-en. Deze zelfde
ontwikkeling brengt met zich mee, dat de N~derlandse vrouwen in groten getale naar Indië
moeten, zodra dit even kan.
Jan Pieterszoon Coen zei reeds hetzelfde in !lijn
dagen! Bovendien is het naast de morele els ook
nog- zo, dat de lndo·Europese bevolkingsgroep
het steeds moeilijker krijgt en st~ds meer een
probleem dreigt te worden.
Voorzover de militairen eerst weer 1n Nederland komen voor hun verdere opleiding, zullen
.zl.j later toch profijt van hun Indische tijd kunnen trekken, omdat ieder, die tropenervaring
heeft, verder de voorkeur zal hebben.
De militairen moeten bij het afwegen van de
zaken niet de bepalingen vergeten van het Btf·
zonder besluit arbeidsverhoudingen.
Volgens dit besluit is de oude werkgever verplicht de militair terug te nemen, indien de
werknemer binnep een maand na ontslag Uit
de dienst vraagt opnieuw te werk gesteld te
mogen worden. Het is zaak hierover reeds nu
te gaan corresponderen met de vroegere werkgever!
ANDREE.

,i(

Oo,;ler de trope.ozon lopen vele weesjes rond, wiet
ouders in de oorlogsjaren het leven hebben verl0rel'!
en waarvan de gemeenschap zich maar bitter weinin
aantrekt. Hier en daar schooien deze kinderen wat
voesel op, hoewel in Indië het probleem, waar wl
ik vannacht slapeo7, gelukkig niet zo heel moeilijk
op te loosen is.
Soms worden enkele van deze stakkerdjes door soldaten opge.nomen.
Een van die jongeps belast zich met het toezicht, en
meestal bemoeit ook de geestelijke verzorger van een
onderdeel er zich wel mee. Overal waar 1nilitairen
zijn vinden we dergelijke soldatenpleegkinderen.
- Een buitenstaander is wellicht geneigd te denken,
dat deze kettltjes in de altijd wat ruwe soldatengemee.oschap cpgroeien tot mensen, die in hun later
leven niet veel "aard zijn. Niets is echter 1'11.Îoder
waar. Door de aanwezigheid van zo'n \t:uitertje
wordt de sfeer op een post anders, de jongens ge~
dragen zich er naar. Een kind in een soldacengemce.1~
schap laat wel degelijk zijn invloed voelen. Het
werkt gunstig.
Kijk, daar gaat hij, Bartje, een klein kereltje van een
Jaar of vijf, keurig gekleed, trots stappend, want _hij
gaat uit, met papa mee.
Papa heeft twee dagen verlof, dus Bartje ook. Ziia
kleertjes heeft papa laten maken, een trouwe cople
van het landmacht-uitgaansuniform. Bartle ls de
lieveling van het peloton e.n zou erg verwend wor,

den als papa er niet waa.
Bartje spreekt eai s~ciale
taal, waar
niemand iets
van snapt, behalve ,Papa
en Bartje zeil. Die twee begrijpen elkaar best.
Straks zal ~pa naar huis
gaan en blijft de aan~
kelljke Bartje achter op het grote Java, dat 110g
zovele Bartjes herbergt, die zelfs de gelukkige kindecjaren niet mochten doormaken, die zwerv4;nd van
de ene dag in de andere leven, die bedelend van de
ene plaats naar de andere trekken. de pauptttjes van
lodië.
Voor Bartje ziet het er echller niet zo ongunstig uit.
want voor hem wordt straks gezorgd. dat heeft de
aa!tuoeunier al in orde gemaakt. Als papa vcrtrokken is, gaat Bartje naar een van de vele i.nstellin-geo in Indië, die speciaal in het lt>ven geroepeA zljn
voor de vele Bartjes, waar hij lezen en .sc.hrljven zal
leren, waar hij op zal groeien tot een nuttig Ud vaa
de maatschappij, waar men hem zal leren 111,-at papa ea
het hele peloton dagelijks in practijk brengen: .,zijn
plicht doen, al zijn de omstandigheden nog zo :moeilijk".
Misschien zal Bartje later begrijpen :wat de soldaten
er toe dreef hem in bun :midden op te .nemen. Hij :al
dan pas begrijpen wat die soldaten eigealijk :kv,,amai
doen, het brengen van orde en ru.:st. het b e s ~
van de bevolking tegen kwaadwillige elememen,
- kortom het Javaanse volk en de andtte in de Indische
archipel levende volkeren veiligheia en bestaansukerheid te geven in deze zo moeilijke itljden.
En Bartje, de kleine Bartje, die daar op dk post
zo'n vrolijk en onbezorgd leventje leidt en die op
het ogenblik aan de hand van papa In Soerabaja
wandelt, Is er een levend bewijs van,
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DE STICHTING ALS SINTERKLAAS
ll] el

zelden zal Sint Nicolaas met meer genoegen zijn jaardag
hebben gevierd dan Donderdagmiddag, 4 December, in de
grote zaal van Bellevue te Amsterdam, tezamen met meer
dan zevenhonderd kinderen tussen de vier en veertien jaar, pupillen van het districtsbureau der Stichting 1940-1945 te Amsterdam.
Wel zelden ook zullen deze kinderen Sint Nicolaas in een betere
en gullere stemming hebben ontmoet dan op deze middag.
Tegen enen meerde de "stoomboot" aan de Leidsekade, waar het
zwart stond van belangstellende toeschouwers, afgekomen op de
vrolijke tonen van de stafmuziek van de Amsterdamse Politie.
De langs de kant opgestelde kinderen waren bijna niet meer te
houden van enthousiasme, toen de Sint, .gevolgd door maar liefst
vier Pieten, aan wal stapte en zich al handjes gevend en vriendelijk knikkend, een weg baande naar de foyer van Bellevue, om
daar even te bekomen van de vermoeienissen van de verre reis.
Zowel Sint als zijn Pieten zagen er keurig uit. Slechts de mijter
van de Sint, die iets te ruim zat, dreigde de goede man nu en
dan het zicht te ontnemen, doch gelukkig waren er dan zijn oren
om verder afglijden te voorkomen
Intussen vulde de heerlijk verwarmde zaal zich met de een beetje
koud geworden, doch overigens nog zeer luidruchtige "lieverdjes".
Een luidruchtigheid, die wel de voornaamste oorzaak vond in de
spanningen om het komende.
Op het podium had het amusementsorkest van de hoofdstedelijke
Politie plaats genomen en speelde, in afwachting van de binnenkomst van de hoge .gast, het ene toepasselijke lied na het andere.
Het Spaanse quintet liet niet lang op zich wachten. Buigend,
vriendelijk lachend, handjes drukkend, maakte het vijftal een rondje
door de zaal.
"Ben je niet een klein beetje bang voor Zwarte Piet?" vroegen
wij een acht-jarig kereltje. ,.Niks hoor, mijn broer is morgenavond
zelf Zwart~ Piet" was het verbluffende antwoord, waar we weinig
van terug hadden.
Na ..een kort welkomstwoord van de heer Tennissen, directeur van
het districtsbureau Amsterdam, nam Sint zelf het woord. Hij constateerde met vreugde, dat de ondeugden der jeugd sinds het
vorige jaar aanmerkelijk waren afgenomen. .,Nou ja, er wordt
nog wel eens uit de suikerpot gesnoept en er wordt nog -wel eens
een pruillipje getrokken, maar het mag toch geen naam hebben."
Twee leden van het plaatselijke politiecorps vérmaakten de kinderen daarna met gezellige conférences en geluidsimitaties.
In de pauze hield de Sint receptie. Tientallen maakten een ·gretig
gebruik van de gelegenheid om hem de hand te schudden. Vermaningen om beter te eten werden afgewisseld met loftuigingen
voor goed gedrag. Ondanks "de zinkings in zijn oor" waar de oude
man last van zei te hebben, vond toch iedereen een dankbaar
gehoor.
Na de pauze was het de goochelaar, die de ene "trick" na de
andere uitvoerde, tot .grote verrukking van de jongens en meisjes.
Deze man, overdachten wij, moet wel een zeer gewaardeerd lid
zijn onder Hermandad's dienaren. Gebrek aan het corpus delicti
zal hij althans nooit behoeven te hebben, want haalt hij ze niet
uit de tas van de verdachte, dan schudt hij ze wel uit zijn mouw.
Eén van de hoogtepunten van de middag, in het bijzonder voor
de negenjarige jongens en de elfjarige meisjes, vormde wel de
verloting van twee splinter-nieuwe fietsen. Jan Hoek was de gelukkige onder de jongens, Joke Wybenga onder de meisjes. .
Aan het slot van het feest verscheen Micky Mouse nog even op
het witte doek om de meest fantastische avonturen als taxichauffeur te laten zien.
Met de uitreiking der cadeaux was het einde van deze zeer prettige, zeer geslaagde Sint Nicolaasmiddag aangebroken.
TOON.

Yf

Het drama bij de put.
. De warmte wordt drukkend. Er is niet veel schaduw op het grasveld. We zijn nog nuchter. De meesten zitten in het gras. Na een
uurtje komt Korff terug en roept: ,,In de rij. Twee aan twee volg me." ·
Ze gaan op mars naar de put in het park. Ontzettend! Ze zien
door elkaar liggen cylindervormige kisten, van binnen _gewatteerd, en een aantal parachutes, die door de Fraters Scholastieken en Pater-Overste uitgegraven worden.
Korff triomfeert en ergert zich terzelfder tijd, daar hij niets
anders vindt dan de verpakkingen.
"Paters en Fraters", begint Korff zijn toespraak, die vlug in
dreigementen overslaat. ,,Er zal toch wel iemand van jullie de
moed hebben om te spreken. Jullie zult toch wel niet zo laf zijn,
je allemaal te laten neerschieten, en één woord is voldoende, om
een massagraf te voorkomen. Jullie wisten allemaal wat daar in
zat, dus waar zijn de wapens?"
Algemeen protest volgt. - Verschillende bewakers koelen hun
woede. Eén valt uit: ,,Het is toch wel ontzettend dit te zien, terwijl wij heel Europa ter verdediging tegen het barbarendom
klaarmaken - men mag gerust zeggen: Arm Frankrijk, arm
Europa - als we zo iets constateren."
Korff geagiteerd - loopt briesend rond en schimpt verder: ,,Jullie moet weten waar de wapens zijn.
Goed, wil je het niet
zeggen, dan begin ik met Pater Gilbert neer te schieten. (Op een teken
van Korff wordt de Professor in
Moraal-Theologie uit de schoenzaal
gehaald.) En ik zal twee, drie, vier,
vijf anderen neerschieten, tot jullie
zult spreken."
"Goed, je wilt niets zeggen. Dan
beginnen we." Pater Gilbert treedt
naar voren, de handen op de rug gebonden - zeer bleek - de haren
nat, een lok op zijn voorhoofd met zijn Oblatenkruis tussen de
band.
Niettegenstaande de folteringen, die
hij doorstaan heeft, is hij kalm en
zeker van zich zelf. Hij staat rechtop
- het hoofd iets naar links gebogen - hij maakt 'n fiere indruk op
zijn beulen. Hij is op een twintig
meter van zijn · verschrikte confraters gekomen, die toch ter zelfdertijd
gesterkt zijn door zijn voorbeeld.
K-erff gaat op tien meter achter hem
staan, de mitraillet in aanslag en
vraagt: ,, Wil · je zeggen waar de
wapens zijn, ja of neen?"
,,Mijnheer, ik verzoek om een priester," antwoordt Pater Gilbert, eenvoudig met zijn mooie krachtige
stem, die reeds sterk het lijden verraadt.
,,Waar zijn de wapens," en Korff spant zijn mitraillet. "Mijnheer, ik verzoek om een priester." - ,,Pater Gilbert, men
zal u de absolutie geven," roept Pater Delarue. Nauwelijk~ is
het woord absolutie er uit of Korff vuurt op de Pater. - Pater
Gilbert staat eerst als verwonderd, zakt een weinig ter zijde en
valt ineens op zijn rug, de knieën opgetrokken, zonder een klacht
te uiten. Korff loopt om zijn slachtoffer heen en schiet hem nog
eens achter in de nek. ,,Het is jullie schuld, dat hij dood is de volgende."
Een onderofficier spoort allen nogmaals aan te spreken, om een
einde te maken aan het verder fusilleren.
Allen vragen de absolutie aan Pater Louis en gaan op de
knieën zitten.
Korff woest - verplicht ze weer op te staan en de meeste soldaten vallen hem ruw bij, dreigend met hun mitraillet. De meesten zijn er van overtuigd, dat hun laatste uur geslagen is.
Frater Cuny verschijnt, terneergedrukt, als iemand die met geweld een koud bad kreeg. Hij wordt door een soldaat vooruit geduwd - de handen op de rug gebonden en blijft op enige meters
van het stoffelijk overschot van Pater Gilbert staan.
Korff gaat voor hem staan en zegt: ,,Je wilt me dus niet ze~gen waar de wapens zijn?" Frater Cuny schudt neen met ziJn
hoofd en verklaart met droge en scherpe stem: ,,Ik weet er niets

van."
"De absolutie" roept hij en zakt plotseling in elkaar, terwijl de
priesters hem op een afstand t:le absolutie geven. Hij is op zijn
rechterzij gevallen en zucht lang. Korff geeft hem nog enige
schoten in zijn hoofd.
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Gedurende de tussenpozen van zijn werk komt Korff nog cynisch met Pater-Overste praten, die bij de put staat en een
voorbeeld van kalmte is.
Frater Perier wordt naar voren gesleurd, tot bij Pater Cuny,
terwijl Korff hem op bevelende toon toebijt: ,,Jij wilt dus ook
niet zeggen, waar de wapens zijn?" ,,Ik weet er niets van af,"
luidt het scherpe antwoord, dat voldoende bewijst, dat verder
vragen nutteloos zal zijn. De Paters geven hem de absolutie.
Korff schoudert zijn mitraillet en Frater Perier kruist de armen,
zet zijn linkervoet iets naar voren en fixeert met een lachje om
de lippen zijn tegenstander. Het is werkelijk edel en mooi als
echt soldaat te sterven op zijn post. Hij opent zijn armen bij de
eerste mitraillet-roffel - de Gestapomoordenaar, die, alsof hij
een beest neerschiet, niet lt.et minst onder de indruk komt,
maakt zijn werk verder af zonder zich te haasten, en alsof hij
zich op een pop oefent, jaagt hij hem nog enige schoten in de
nek na.
Men weet, dat zich in de auto, die iets verder staat, Pater Piat
bevindt. Verschillende keren heeft hij zijn hoofd iets opgebeurd
om te zien, wat er plaats grijpt. Na iedere fusillade heeft Korff
hem gevraagd waar de wapens zijn - hij antwoordt niet, maar
het schijnt, dat hij van pijn ineen krimpt.
Eindelijk gaat Korff zelf naar de wagen en opent het portier.
Het zien van de pater we~t meteen medelijden op. Hij is blootsvoets, heeft geen knoop meer aan zijn toog. Bij het uitstappen
groet hij allen met zijn minzaam lachje en Korff heeft zelfs
de grt>ve onbesclt.:aamdheid hem op zijn schouder te kloppen.
Heel moeilijk komt de pater op de plaats van zijn terechtstelling, want de beulen hebben zelfs zijn voetzolen verbrand. Dezelfde vraag van de barbaar - een zelfde weigering om te
antwoorden, door een licht schudden met het hoofd.
Korff legt aan, zijn mitraillet is leeg en weigert - een knallende vloek klinkt. Een soldaat, die in de buurt staat, leent
zijn wapen - hij legt aan, het weigert ook. Korff gooit het, van
woede vloekend, weg. Dezelfde haatdragende onderofficier brengt
in een galopje zijn automatisch pistool. Langzaam maakt Pater Piat een breed kruis en sterft dan onder een dubbele laag
lood. Terwijl hij valt sluiten zijn handen zich als in gebed voor
de borst en vallen langzaam langs het lichaam terug. Korff
gaat zitten en vult nonchalant zijn mitraillet opnieuw, die hij
nu eerst probeert door enige losse schoten in · de richting van
de b,.20mgaard.
Nu I! het de beurt aan broeder Nio, en de wreedaard, die bij
hem is, neemt hem zelfs de stok af, daarop hij steunt. Ziehier
een gebroken grijsaard van nog geen veertig jaar, die voetje
voor voetje vooruit schuift. Hij schijnt helemaal doof te zijn,
van de bankschroef. Ook ziet hij niet goed meer en houdt een
hand boven zijn ogen.
De wreedaard, die hem voortduwt, slaat hem met een paar
handboeien op de vingers. Korff ondervraagt hem twee keer en
op het weigerend antwoord vallen de dodende schoten. - Zachtjes sterft de broeder, zoals hij geleefd heeft.
Tevreden over zijn werk richt Korff zich nu tot de communiteit: ,,Jullie hebt het gezien ...... Ik zal zo verder gaan 6, 7, 8,
9, 10, zoveel als er nodig mochten blijken, totdat jullie spreken.
Ga maar vast in groepen van tien staan."
Iedereen weet nu, dat hij zich geen illusies behoeft te maken en
dat niets deze wilde man zal tegen houden. Verschillenden geven
er de voorkeur aan om als eersten te vallen. Met grote _zelfbeheersing probeert Pater Overste met Korff in gesprek te komen.
Een gelukkige tussenkomst en begrafenis.
Intussen rijdt een prachtige luxe-wagen het park van het
Scholastikaat binnen en stopt op de plaats, waar allen verzameld zijn. Er stappen enige heel hoge Duitse officieren uit,
waaronder een kolonel met een brutaal gezicht en een dikke
sigaar tussen de lippen.
In het voorbijlopen bekijken ze even de gefusilleerden. Ze bestuderen lange tijd de zijde van de parachutes en de wapen- en
munitiekisten. Ze bespreken de zaak meer dan· een kwartier
met Korff, die voet bij stuk houdt en hard en koppig van geen
wijken weet. Hier wordt de zoveelste keer bewezen, hoe onmachtig de Wehrmacht staat tegenover de alles kunnende en
mogende machtswellust van de Gestapo. Want Korff voelt zich
niet alleen niet gebonden aan een order van de kolonel met zijn
officieren, maar weet zich genoeg geruggesteund om tegen deze
orders in te gaan. pe andere officieren tonen van uit de hoogte
een pijnlijke onverschilligheid. De chauffeur start, de auto
draait en ze vertrekken, na de gewone hoogtemaat met hun
rechterarm. Of ze succes hebben gehad bij Korff is nog een
vraag!
Op dezelfde toon roept hij : ,, Tien vrijwilligers om de lijken in
de put te gooien". Arme confraters, eerst de pijniging en geseling om daarna neergeschoten te worden als vee op de slacht-

bank. Jullie offer is onze steun, jullie kracht onze trots, jullie
daad ons voorbeeld.
Met devotie worden de lijken naar de kuil vervoerd. Maar Korff
schreeuwt: ,,Gooi ze maar neer, onverschillig hoe. Het is mijn
schuld niet, maar jullie eigen schuld." Daar men nog even wijfelt, trapt een soldaat een lijk in de open kuil. De beenderen
kraken in de val. Een weinig aarde en zand bedekt wat er nog
overbleef van een hardnekkig zwijgen tot in de dood.
Korff dreigt nog en Pater-Overste knoopt opnieUV'{ een gesprek
aan met de Gestapobeul. Dit eindigt met de vraag van PaterOverste, of er nog anderen zijn, die iets afweten van wapenen?
Natuurlijk een protest van alle kanten.
Uiteindelijk verlaat hij ons en verklaart, dat de anderen vrij
uit kunnen gaan, maar Pater-Overste houdt hij als gijzelaar.
Maar na zijn vertrek verklaren de wachten, dat we allen gevangen zijn. Na een half uur komt er een wagen, om alle parachutes op te laden en mee te nemen.
Roof en zuippartijen.
Nog is het leed niet geleden. Er volgen nog tonelen, die de man
en zijn groep typeren.
Zoals we reeds eerder zagen, was Pater-Overste erg ongerust
over Pater Miville, secretaris van Z.E.P. Generaal. Deze laatste
had geprobeerd door het venster te ontsnappen, maar toen hij
om de tien meter de mitrailleurs zag staan, veranderde noodgedwongen zijn plan, en hield hij zich in de laatste cel verborgen, waar nog geen soldaat was geweest. Hier vond hem uiteindelijk een onderofficier, die niet van de slechtste soort bleek
te zijn, op het ogenblik, dat Pater Miville enige zware zuchten
trachtte te lokken uit een oud harmonium.
Toen Pater Miville daarboven zat, werd hij ieder uur ongeruster, vooral toen hij de achter elkaar volgende schoten uit
het park hoorde. Maar hij heeft wel in zijn schuilplaats eerste
rang gezeten, toen daar beneden de grote plundering een aanvang nam. Vijf grote vrachtwagens werden volgeladen met de
meest variërende artikelen: fietsen, schrijfmachines, gramofoonen fototoestellen, een Pathé Luxe Filmapparaat, zakken graan,
stapels dekens, lakens en linnengoed, vlees, miswijn, zakken
met kakelende kippen, zakken schrijf- en drukpapier-rollen,
t.ogenstof, naaimachines, schoenmakersmateriaal, een halve
boekbinderij enz. enz.
Het eerste bezoek van deze gentlemen.g-old de zustertjes, die
vijftig meter van het Scholastikaat af wonen, waar ze al het
wasgoed van de Paters en Fraters opeisten.
De rovers, die alles konden gebruiken als horloges, vulpennen,
geld, wekkers, enz. hadden hun buiken te goed gedaan aan
eieren, vlees, sardientjes, die juist in huis aangekomen waren
om op te sturen naar de krijgsgevangenen in Moffrica.
Korff eiste van Pater-Overste de safe te openen van Pater
Provisor. Zo verdwenen ook geld, papieren en boeken.
Het banket, dat zij aanrichtten was groots en niet te misprijzen,
daar hun een varken, dat daags te voren geslacht was, in handen was gevallen. Natuurlijk moest broeder-kok delen in de
verschillende gerechten, want voor er een schotel uit de keuken
ging, moest hij eerst proeven om te bewijzen, dat de Paters geen
gifmengers waren. Veronderstel eens !
Korff at weinig en dronk niets, maar zat wel een half uur
later in het hotel op de markt, waar hij trots beval: ,,Bereid
mij eens een stevig diner, want ik heb juist vijf pastoors kapot
geschoten."
Op het grasveld.
Gedurende deze tijd mogen de Paters en Fraters op het grasveldje zitten voor het huis. Ze hebben van 's morgens tot 's
avonds niets te eten gehad. Om beurten, onder bedreiging met
geweld bij ontvluchtingspogingen, kunnen ze even naar hun
cel of kamer gaan om een deken te halen en een pakje van de
noodzakelijkste dingen te maken, als die er nog zijn. Wat men
machtig kan worden aan levensmiddelen neemt men mee om het
samen te delen op het grasveld, zodat uiteindelijk iedereen iets
te eten heeft.
- •
De hitte van de dag is voor velen bijna niet te dragen. Anderen
slapen rustig op het grasveld.
Pater Delarue krijgt ook toestemming om de ciborie uit het
tabernakel te halen en de Communie wordt een ieder uitgereikt;
tot er niets meer overblijft. Is ons Heer wel ooit dankbaarder ontvangen dan na zo'n kruisweg?
Omstreeks vier uur worden alle Paters en broeders, 86 man
sterk, op twee kleine vrachtwagens gepoot met hun weinige
bagage en in de richting van Fontainebleau vervoerd; rechtopstaande, zonder te bewegen of van plaats te veranderen. Gelukkig, dat het niet lang duurt.
Aan de kazerne Damestue wordt halt gehouden. Korff controleert alle persoonsbewijzen en vindt er een tien al valse tussen,
voornamelijk van hen, die weigerden als krijgsgevangenen naar
Duitsland te gaan.
Korff, die nu de diplomaat gaat uithangen, draagt Pater
Overste op, zelf iedereen te ondervragen, of ze iets afweten
van deze zaak.
Iedereen krijgt een soort stamppot in zijn etensblikje en moet
maar zien, hoe hij het zonder lepel of vork naar binnen werkt,
maar sommigen weten zich goed te behelpen met enige stokjes.
De nacht valt vlug. Pater Overste, onder toezicht van --een
Gestapo-agent, stelt verder onderzoek in: ,,Hebt u de laatste
veertien dagén iets bijzonders opgemerkt in het leven van het
Scholastikaat ?"
Deze vraag, aan iedereen gesteld, wordt natuurlijk ontkennend
beantwoord. Zelfs door hen, die meer weten, want het gaat
er om het leven van verschillende anderen te redden, nu een
paar van de besten gevallen zijn. Temeer, daar spreken soms
een spoor in een nieuwe richting ten gevolge kan hebben, dus
nieuwe arrestaties en executies betekenen. Het gaat er hier om
in het algemeen belang het Verzet te steunen, tot zelfs met het
hoogste offer - het Leven! Er volgt een streng verbod zich
bij een venster te laten zien. De eerste nacht in ballingschap,
dikwijls gestoord door de scherpe ·1ampen van de wacht, die
controle houdt, volgt.

Frits de Zwerver als
legerpredikant naar lnd iè-.
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EEN BRIEF YAN HEM AAN ONZE JONGENS.
Beste Vrienden,
Terwijl ik deze brief aan jullie schrijf, zit i1c
midden in de voorbereidingen om naar Indië
te gaan,
Maandag 8 December ben ik als reserve-veldprediker in dienst gegaan, om 15 Januari met
de "Tabintha" naar Indië te vertrekken. Er is
hier in 't land veel te doen, maar de geestelijke
nood in Indië onder onze soldaten is zo groot,
dat ik meende me nu als geestelijk verzorger
beschikbaar te moeten stellen.
Op mijn spreekbeurten vóór de bevrijding, heb
ik dikwijls gezegd: .,Als Nederland eerder vrij
is dan Indië, gaan we naar Indië, jongens!
Tot ziens, straks op de boot."
Veel jongens zijn gegaan en ik was er trots
op, dat ze gingen.
Holland vrij en Indië niet, dàt gaat niet.
,:Nederland en Indië zijn door de historie ver•
bonden, ze waren één en ze moeten weer één
worden.'' Dat was jullie leuze, jongens! En die
leuze deel ik volkomen.
Bittere teleurstellingen zijn jullie deel gewor•
den, in die jaren. fullie wilden bevrijden, maar
je voelde je aan handen en voeten gebonden,
- Dat was erg. Velen van onze kameraden zijn daar gevallen.
Waarom? Ja, waarom? Ik weet het niet. Ik weet
alleen, dat God, niettegenstaande al het zondig
. handelen van de mensen, regeert.
Als ik dit vast houd, dan breekt bij mij de
hoop
, .weer door.
Het kàn nog goed komen. Wij willen en moe•
ten dit vast houden, en zo doorvechten en door•
bidden.
In de jaren 1940-'45 zijn honderden gezinnen
in zware rouw gedompeld en nu, in deze tijd
weer.
Is onze actie in Nederland niet tevergeefs ge•
weest en nu deze actie in Indië weer?
Doet men dan als jonge kerel maar niet beter,
om alle idealen over boord te gooien en van
't leven te grijpen, wat er van te grijpen is?
Moet men het leven niet veel meer prozaisch
opvatten?
Is er in deze harde materialistische, opportunis•
tische, wereld geen plaats meer voor mensen,
die zich laten leiden door hogere beginselen?
Jlv!en z,~gt: ,.Je blijft toch altijd met de brokken
z,tten.
M aar dan roep ik jullie toe: .,Jongens, hou je
idealen vast, hou vast, alles wat je heilig is,
want dan alleen is het leven, het lèven wààrd.
Dat kun je alleen maar in 't geloof, dat God
, regeert, door alle handelingen van de mensen
heen.
Jullie nood drijft me naar je toe. Je weet, hoe
wij met velen in de jaren 1940-'45 gevochten
hebben. Was het toen soms ook niet erg don•
. ker? Zovelen gevangen genomen; zovelen dood,
Nieuwe maatregelen die het werk schier onmo•
gelijk maakten.
Ik weet het wel, het is nu heel anders en veel
moeilijker. Doch weet ge wàt we in de jaren
1940-'45 ondervonden hebben? Dat bidden een
geweldige kracht is. Een kort gebed bezielde ie
met nieuwe moed, soms op de fiets, soms in
de auto. Ja, ë ging weer!
God gaat mee! Men kwam in de cel. Wat een
vreselijk ding. Niet te beschrijven. Maar, ook
dáár was God op 't gebed, zó geweldig, dat
men dacht, ,.moet ik eerst in de cel komen om
zo God te ervaren?"
Dat weten jullie toch, jongens. God was dáár,
en God wil ook {n Indië bij jûllie zijn.
Roep Hem aan, en Hij hoort. Ja, Hij hoorJ
op uw gebed.
IMMANUEL. Dat wil zeggen: ,,God met ons''.
En zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
Houdt dat vast jongens; het is een ontzaglijke,
de grootste troost.
We zien elkaar, zo de Here' wil, straks in lndil,
Mijn groet is daarom: ,,Tot ziens".

FRITS DE ZWRRVER.

(Wordt vervolgd,)
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VOOR DE
BOVENSTE
PLANK?

MONUMENTEN IN FRIES.L AND
ONTBtTLLING TE APPELSCIIJl. .
EER is op Friese grond een monument onthuld; één van de vele uniforme stenen toortsen, die reeds onthuld zijn of nog geplaàtst
moeten worden en stuk voor stuk de plaats aangeven
of zullen aangever., waar zij, die vielen in de strijd
tegen onrecht en slavernij, hun laatste rustplaats
hebbim gekregen.
Op de gure middag van 3 December j.l. trok een
lange stoet _van zwijgende mensen naar het kerkhof
in Appelscha, naar het graf van M. van Ernst, de
man, die niet minder dan 30 à 40 onderduikers, waar•
onder vele Joden, in de bossen van Appelscha verborg en verzorgde. Hij moest zijn liefde voor de
vervolgde landgenoten met de dood bekopen.
Vriemia1.handen dekten het graf met bloemen.
De heer A. Vondeling, die zeer nauw met Van Ernst
heeft samengewerkt. memoreerde iJl het kort het
illegale werk van de gevallene er. trok daarna de
· vaderlandse vlag weg van de slanke stenen flambouw op het graf van Van Ernst.
De hee_r Vondeling bood het gedenkteken aan, aan
mevr. Van Ernst en andere familieleden van de
gevallen werker.
Na de onthulling sprak de voorzitter van ,.Friesland
1940-1945" in de gemeente Ooststellingwerf en
legde bloemen aan de voet van het monument.
De beer Zwart. oud-burgemeester van Winkel en
zwager van Van Ernst. dankte namens de familie
voor de betoonde belangstelling.

W

HAKMAN.

ONTHULLING TE GROUW,
aterdagmiddag, 29 November werd te
'}rouw (Fr.) een Oorlogsgedenkteken onthuld ter ns,gedachtenis van hen, die .door
het bruut geweld der Nazi-teutonen vielen in de
jaren 1940-1945.
Ondanks het slechte weer - het sneeuwde en
er woei een gure wind - , had zich reeds vóór
twee uur een grote menigte verzameld op het
,.Halbertsmaplein". Particuliere wagens en autobussen voerden telkens nog mensen aan, waaronder we vertegenwoordigers van talloze instanties en verenigingen opmerkten.
·

Z

Om ongeveer twee uur begaf een indrukwekkende stoet zich naar het Gemeentehuis, waar de
heër S. Bijlsma in echt Friese sobere woorden
de betekenis en het ontstaan van dit monument,
gelegen ten Westen van het Gemeentehuis, releveerde.
Na de onthulling, welke geschiedde door vljf meisjes (familieleden en koerierster), droeg hij het
monument over aan het bestuur der Gemeente.
Het eenvoudig monument van Engels kalksteen
draagt bovenaan de spreuk: .,Fallen yn 'e striid
tsjin 0nrjucht en slavernij".
In het midden staan de namen der 10 slachtoffers in volgorde van hun verscheiden en beneden
de spreuk: .,Fan bQgjend fremd". Na de onthulling werd een schat van bloemen en kransen
bij het monument neergelegd.
Wegens het slechte weer had het verdere deel
van de plechtigheid plaats in de Raadszaal, waar
Burgemeester Mr. C. N . Renken namens het Gemeentebestuur en burgerij dit monument in blijvend onderhoud en verzorging voor de Gemeente
aanvaardde.
In zijn toespraak uitte hij zijn warm medeleven
met het doel der Stichting Friesland '40-'4.5 en
herdacht hij de helden uit de illegaliteit.
Verscheidene sprekers, w.o. de Commissaris van
de Koningin in de Provincie Friesland, .Jhr. Mr.
H. P. Linthorst-Homan, voerde nog het woord.
Laatstgenoemde achtte de plaats van het monument zeer juist gekozen. ldaa.rderadeel roet
Grouw als hoofdplaats in dit watersportgebied,
neemt zo'n voorname plaats in. Geografisch het
middelpunt van Friesland, heeft het in de bezettingstijd getoond angst opzij te zetten, waar
het recht en vrijheid betrof. Toen vormde het een
gesloten eenheid. Moge het nageslacht zich aan
deze eenheid spiegelen.
De Heer Bijlsma dankte de sprekers en de aanwezigen voor hun belangstelling en hoopte, dat
nimmer weer een oorlog over olui mag komen
en dat allen, die het monument voorbijgaan, deze
gedachte cnogen hebben en in daden . zullen omzetten:
Zij vielen voor onze vrijheid;
Laat ons ntt die vrijbeid in vrede en waardigheid
bewaren.
•
P . S.
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Gescheld op Duitsers eert ons niet

E

r hindert me soms iets in de oorlogslitte-

ratuur. Dit namelijk, dat op de Duitsers
al te onmatig wordt gescholden.
~ren versta mij goed: Mijn oordeel over Duitsland en de Duitsers is zeer hard. De praktijken
van de SD waren kortweg duivels.
Voor het landverraad van Nederlanders, die hetzij bij de SD, het.zij bij de s~. de vijand dienden,
aanvaard ik geen excuus. Ook neem ilc de gruwelen der Duitsers volstrekt niet in bescherming. Het doodschieten van burgers, niet omdat zij zelf schuldig bevonden waren, maar uitsluitend als r epresaille voor daden van verzet
door anderen gepleegd, was afschuwelijk. Aan
oorlogsmisdaden van de ergste soort hebben de
Duitsers zich schuldig gemaakt.
Evenwel, niet over alles wat de Duitsers deden
breken wij de staf op deze wijze.
Ik denk nu aan het gewapende verzet. Daarin
ging bet van twee kanten hard tegen hard. De
KP•ers sloegen toe, maar zij jammerden niet
over "beestmensen'' of "robots", wanneer de
Duitsers hard terugsloegen. Zij aanvaardden
dat als het risico van de oorlog.
Tot Op zekere hoogte deed zich hetzelfde Verschijnsel voor als op het slagveld. Op leven en
dood werd er gevochten, maar men had geen
behoefte elkaar voor duivels uit te maken. Zover als onze marine-mannen gingen de KP-ers
niet; die zetten aan de Duitsers, die ze uit zeehadden opgepikt, nadat zij hun duikboot hadden
in de grond geschoten, soms een feestmaa l voor.
Hier hadden we te veel leed ondervonden van
de D uitsers en te veel gezien van h un methoden,

dan dat wij een dergelijke "sportiviteit" waarderen konden. Maar een zeker wederzijds respect
was er toch dikwijls wel. Een Duits officier heeft
aan een KP-er wel eens een compliment gemaakt, omdat hij kranig had gevochten, en
omgekeerd kon een .KP-er een Duitser, tegen
wie hij gevochten had, wel een dappere kerel
noemen.
In de beschrijving van de oorlog wordt de vijand
tegenwoordig dikwijls met de allerzwartste kool
getekend. Daar zijn geen woorden fel genoeg en
daarbij onderscheidt men niet. Het uit elkaar
slaan door de Duitsers van een sabotagegroep,
het overvallen van een illegale radiopost, Duits
optreden bij een vuurgevecht, waarbij van beide
zijden verbitterd werd gevochten, wordt met dezelfde felheid veroordeeld als bijvoorbeeld de afsch uwelijke executies van onschuldigen of de
Silbertanne-moorden. Maar net was heel wat
anders.
H et mer kwaardige in deze zaak is dit, dat met
het grofst geschut geschoten wordt door penvoerders, die aan het verzet nooit hebben deelgenomen. Dit geeft soms de indruk, dat journalisten, die tijdens de oorlog i!l hun vaderlandse
plicht tekort geschoten zijn, door hevig schelden
op de Duitsers willen doen vergeten h un afwezigheid in de rijen van het verzet en misschien
zelfs hun aanwezigheid bij de collaborateurs. La·
ten zij bedenken, dat toen moed en thans beheerstheid nodig is, en dat mateloos ·gesohel(l op
een verslagen vijand een volk niet siert.

K. NOREL.

STl'DFNH~N

ONDER DE

BEZETrJNG

Uitgeverij: KIRCHNER
Amsterdam.
Een goede schets van de
strijd tussen studenten en bezetters, die in het voorjaar
1943 het bewogendst was, gaat
vooraf aan 25 bijlage.n, waarin studenten persoonlijke ervaringen vertelleo. Die erv.aringen lopen sterk uit~. Er
zijn verhalen bij van studen•
ten-onderduikers, van E'ngelandvaarders en van illegale
werkers. Ook Duitslandgan•
gers vertellen van hun avonturen; zij geven toe, dat het
fout was om te gaan, maar zij hebben de-...e fout,
zo goed als het kon, hersteld door gjnds te saboteren en later naar Nederland te vluchten.
In de meeste bijdragen kijkt, ondanks de ellende,
de humor om de hoek. De bundel besluit met ~n
,Jn memoriam" Gijs Gorter, die 8 Maart 1945
met 53 anderen aan de Amsrel werd gefusilleerd.
Hij "bad dat hij een man mocht zijn tot in ~
dood" en dat gebed werd verhoord, want op het
ogenblik der executie "toen voer Gods adem
langs de lucht en brak de wolken open."
K. NOREL.

VICTOR KRAVCHENKO, IK VBRKOOS
DE VRIJHEID.
Uitgever: H. NELTSSEN - Amsterdam.
Ir. Kravchenko beschrijft ons in dit boek zijn per•
soonlijke en politieke leven als Sovjet-functionaris.
Kravchenko is de zoon van een fanatiek Rus-sisch revolutionnair.
Hlj was officier van het Rode Leger, hoge func•
tionaris van het, Kremlin en lid der Communistische partlj van 1929 af. Hij werd als een der
topmensen van Stalin's zware industrie ambtenaar
van de Sovjet-Inkoop-Commissie te Washington.
Op Maandag 3 April 1944 geeft hij uitvoering
aan zijn voornemer. om de wereld te waarschuwen
tegen d e perfide dubbdharti.siheld en schijnhe.ili11•
heid en gruwelen ëfer Sow1ets. Hltifûllëfondet en- - - - schrltft zijn ongelooflijk boeiend .boek. Het ijzeren
gordijn scheurt hij oper.. Het sprookje vao het
Communistisch paradijs slaat hij met onweerlegbare
feiten in puin. Waarlijk verbijsterend 'Zijn zijn
oothullingeo over de corruptheid der machtheb-bers, over de onderdrukking van alle meoselijke
rechten, van vrijheid van geweten en de vrije
meningsuiting, over de belediging der persoonlijke
waardigheid.
Wat wij thans weten van de misdaden van het
nazidom is kinderspel bij het perfide bedrog en
de ongehoorde wrede tyrannie, waarvan het Russische volk het slachtoffer- is.
Duizer..den en duizenden moeten dit boeiende en
aangrijpende boek lezen. Niet het minst om het
antwoord op de klemmende vraag: ,.Wat zijn
Stalin's bedoelingen?"
Kravchenko draagt zijn boek op aan het volk
van Rusland. aan de nagedachte.nis der mtllioenen,
die in de strijd tegen het sovjet-absolutisme zijn
ten ondergegaan, aao de millioenen onschuldigen,
die in de talloze Russische gevangenissen en
dwangarbeiderskampen zuchten. Hij vraagt aan de
ganse wereld te beseffen, dat :zij niet mag voort•
gaan met het martelaarschap van een groot deel
der mensheid de rug toe te keren.
Kravchenko's boek werd reeds door mHlioenen
men.set.' gele.zen. Jammer genoeg bleef de oplaag
der Nederlandse vertaling beperkt tot enkele duizendtallen. Het is te hopen, dat spoedig een veel
goedkopere herdruk zal verschijnen en dat deze
zijn weg zal vinden naar alle lagen van ons volk.

1\. R.
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IN MEMORIAM
...

·- J
ANE HEIDEMA
Geboren 25 December 1918 te Leell'Warden.

EDURE.NDE de mobilisatie en de oorlogsdagen in Mei 1940 diende Ane als vrijwillig
soldaat op de voet van dienstplichtige bij de
Koninklijke Marine, aan welk wapen hij :z:ica met hart
en ziel verbonden gevoelde. Kort voor het mtbreken
v.m de oorlog had hij onenigheid gehad met één Zijner
superieuren, wiens optreden hem niet aanstond. De:z:e
had bij op een al te krasse toon zijn mening gezegd.
Het gevolg was, dat zijn commandant het nodig oordeelde hem enige dagen verzwaard arrest lt latei:.
ondergaan. Toch had de;:e marine-officier. die een
flinke kerel was, veel met hem op. Bij het uitbreken
van de oorlog bevond Ane zich nog In arrest "J1
bad nog twee dagen te goed. Heftig ging hij te keer,
dat men hem onder deze omstandigheden niet vrij
liet. Hij eiste Zijn commandant te spreken. Deze kwam
hem persoonlijk opzoeken. Ane verlangde van hem,
dat hij hem de gelegenheid zou geven aan elke mogelijke gevechtsactie deel te nemen. De commandant
stelde hem op vrije voeten en .zond hem op patrouille.
Na de capitulatie zocht ik hem op. Hij was niet te
houden en huilde vàn woede. Daarom oo.l"deddu.
zijn superieuren het nodig hem in de gaten te laten
houden. Er moest echter nog wacht gelopen worden.
Ane weigerde zonder wapens op wacht te staan en
nam de benen. Enige dagen later werd bij gearresteerd
en opgesloten. ,.Terwille van zijn eigen vrijheid",
motiveerde de commandant dlt arrest. wie ik om
vrijlating had verzocht. Toen de Duitsers evenwel
van de m.rine-officierer. eisten alle onwillige elementen streng te straffen en zo nodig aan hen over te
geven, Mdt %Ijlt eommaDQaQt l>em aoel Daar hlUS
gaondm. Eenmaal in Leeuwarden teruggekeerd, liet
bij geen gelegenheid voorbijgaan de bezetters en hun
satellieten zijn minachting te tonen. Zo weigerde
hij naar een voorbijmarcherende W.A.-groep te kijken
er. ging er met zijn rug naar toe staan. Het gevolg
was e!h heftige kloppartij met de commandant en
vervolgens met de hele _groep, Ane delfde het onder~
spit en werd later voor de vrede-rechter te Leeuwarden gedaagd, De:z:e sprak hem warempel vrij en
veroordeelde de commandant der W .A.-groj!p tot
f 20.- boete. Dit gebeurde in 1940. Herhaaldelijk
kwam hij in moeilijkheden en het kwam zelfs zover,
dat hij een heftige woordenwisseling kreeg met de
Ortskommandant van Leeuwarden. Ane was met een
bakfiets vol goederen een brug genaderd. Van de
andere kant naderde de Ortscommandant in zijn
'auto. Zij konden elkaar op die brug niet passeren,
maar Ane weigerde terug te gaan. Het gevolg: eer..
heftige Duitse scheldkanonnade, evenwel zonder
resultaat Grote hilariteit onder de omstanders. Een
woedende mof. Op een gegeven moment, deed deze
het stomste, wat hij kon doen. Hij duwde zelf de
bakfiets van de brug, rustig gevolgd door Ane. Zijn
legitimatiebewijs werd in beslag genomen. .,Heute
abend sechs Uhr bist du hei mir," beet de Duitser
hem toe. 's Avonds zeven uur was Xne weer thuis
met zijn persoonsbewijs.
In het najaar van 1941 werd zijn vader door de
Duitsers gearresteerd. Op dit moment was Ane niet
thuis. Hij werd evenw;l gewaarschûwd.
In plaats van zich gedekt te houden, rende bij naar
huis. Onderweg passeerde hij de Duitse auto, waarin
zijn vader zat. Eén man stond er bij op wacht, de
andere Duitsers waren met nieuwe arrestaties bezig.
Ane stapte op de Duitser toe en eiste van hern een
onderhoud met zijn vader. Natuurlijk zon.der succes.
In blinde woede vloog hij de Duitser naar ge keel,
die al gauw assistentie kreeg van een tweede.
"Ach so, willst du dein Vater sprechen, gut,'' er. met
een fikse zwaai werd hij naast zijn vader in de auto
gesmeten, die erg schrok van deze ontmoeting.
Na zes weken in het kamp Amersfoort te hebben
doorgebracht, kwam Ane vermagerd m lichamelijk
afgebeuld weer thuis, waar hij weer gauw op krachten kwam. Zijn vader kwam 5 maanden later thuis
uit Scheveningen. Kort daarop werd Ane opnieuw
gearresteerd, verdacht van spionnage.
Twee weken heeft hij toen doorgebracht in de gevangenis te Groningen. De bewaarders dier gevan-
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genis zorgden er voor, dat hij goed te eten kreeg.
Het verhoor leverde de Duitsers niets op en wonder
boven wonder kwam Ane opnieuw vrij. In 1943
moesten alle oad-militaire:r. zich melden. Hij dook
onder en dook op in Brabant. Na vergeefs getracht
te hebben naar Enoeland uit te wijken, schakelde de
commandant van de 0.D. van West-Brabant en
Zeeland hem in bij zijn groep. Deze bood hem een
onderdak aan in het museum te Bergen op Zoom.
Tengevolge van de arrestatie van deze laatste met
een aantal medewerkers, moest Ane uit het Zuiden
verdwijnen en dook onder door bemiddeling van
Dolf in Bodegraven.
Tevergeefs heeft hij daar getracht bij het verzet te
worden ingeschakeld. Teleurgesteld vertrok hij naar
Deo Haag, waar hij zijn oude beroep van slager
weer opnam. Zijn pogingen naar Engeland ovtt te
steken faalder. opnieuw. Toen de Engelsen na de
invasie tot in België waren doorgedrongen, achtte
hij zijn tijd gekomen. Op de fiets ging hij België in,
waar hij door verscbiliende Duitse linies wist heen
te komen. Bij een van deze pogingen werd hij gearresteerd. De Duitse commandant vertelde hij, dat
hij chauffeur was op een Duitse vrachtauto. Deze
was door de Engelsen in brand geschoten, waarbij
hij al zijn papieren was kwijtgeraakt ~et zij? klere?.:
Nu wilde hij naar zijn ouders, die nudden m Belg1e
woo11den. De commandant liet hem gaan. Zo gelukte
het hem tot het Albert~ of het Leopoldkanaal door
te dringen. Tevergeefs probeerde hij dit over te steken. Aan de ene kant lagen de Duitsers. aan de
andere de Tommies. Zo heeft hij enige dagen tussen
de vuurlinies rondgezworven, zonder zijn doel te
bereiken. Daarna is hij te voet en af en toe meerijdend met de Dul.tsers de Hollandse grens weer
overgekomen. In Brabant gelukte het hem in eer.
Wehrmachttrein te komen, die naar Den Haag reed.
's Nachts twee uur kwam hij bij mijn verloofde aldaar aan.
Kort daarop werd Ane tot zijn vreugde opgenomen In
de KP-groep van "Guus" te Den Haag. • Daar ik
niet veel contact meer met Ane had, weet ik over
~in actie in doe groep niet veel. Ebi voorval httfc
hij mij persoonlljk verteld. Op een herfstavond in
19H, in het schemerdonker, werd bij midden in Den
Haag aangesproken door een Duits soldaat, die bepakt en bezakt op de fids onderweg wu naar
Utrecht. Ane was zelf op een oude damesfiets en
droeg een pistool op zak. Deze soldaat vroeg hem
in gebl"oken Hollands de weg naar Utrecht. .,Dit is
mijn kans", dacht Ane. Hij antwoordde: .. Kijk, als U
recht voor U uitziet...... " De Duitser keek in de
aangewezen richting. ........ dan ziet U hier mijn
pistool", vervolgde Ane en duwde de soldaat zijn
pistool onder dè neus. ..Handen omhoog en z~1jg."
Des Duitsers handen gingen kwiek de lucht in.
"Nicht schiessen, nicht schiessen." Vlug ontwapende
Ane de soldaat, nam hem zijn piStQOl, zijn geweer
en zijn fiets af en zei: .,Recht uit is de weg naar
Utrecht." Onnodige ballast werd van de fiets gegooid en het gewee:- over zijn schouder, 't pistool in
:zijn zak, stapte Ane op de Duitse fiets, zijn oude
damesfiets aan de hand en zo trapte hij doodbedaard naar huis. Vlug leverde hij de vervoerde
wapens bij zijn commandant in. Grinoekend toonde
hij mij later zijn fiets . .,Heeft me niks gekost er. loopt
goed·', zei hij. Kort daarop werd hij helaas gearresteerd. Hij moest een pistool brengen naar de familie
B. te Rijswijk. Daar aangekomen belde hij aan. Een
Duits soldaat deed bern open en hield hem onder
schot. Juist te~oren had de S.O. een inval gedaan. Bij
fouillering werd 'n pistool op hem gevonden. Ane
bleef kalm en toonde de Duitsers een aanstelling
als kommies en eer. wapenvergunning. ,.Hij was
op dienstreis", betoogde hij rustig . .,Hij moest echter
een nieuw rij:!liellampje hebben en daarvoor kwam
hij toevallig hier." Daarbij toonde hij een kapot lampje. Geen succes.
Met oog eer. twintigtal anderen werd hij naar Scheveningen over11ebracht. Deze arrestatie vond plaats
o_p 12 December 1944. In Maart 1945 werd Ane via
Scheveningen naar Neuengamme getransporteerd.
Daar heeft bij geZ'l'i'orven in verschillende buitencommando's, zoals Melsen, Ludwigslust, enz. Van
medegevangenen vernam ik later, dat hij ook daar de
moed nooit heeft verloren. Van hem persoonlijk heb
ik helaas qiets meer vernomen. Hij is öf omgekomen
op de Cap Arcono óf na de bevrijding gestorven in
Ludwigslust. De lezingen hieromtrent lopen uiteen.
Zonder aarzelen beeft hij steeds zijn Jonge leven
gewaagd voor het land en het volk, dat hij lief had.
In hem verloor ik mijn trouwste vriend.

..JAAP".

Luitenant HOOGERHEIDEN
Gefusilleerd 30 April 1945.

IJ was Vaderlander in hart en nieren m
daarom zal zijn naam in ens volk, waarvoor hij zijn leven gaf, blijven voortleven.
In 1943 moest Luitenant Hoogerheiden onderduiken voor krijgsgevanger,schap. HIJ was toen in
Nieuw-Namen en werkte hard aan het ondergrondse verzet. Al heel spoedig werd hij door de
SD gezocht. Hij verdween hier en dook weer in
het verzet op in Babilonienbroek. alwaar hij Joodse onderduikers onder dak bracht. Plotseling werd;n er enkele Joden gepakt, en Luitenant Hoogerheiden moest opnieuw verdwijnen. Nu ging hij
naar Dussen, doch ook hier moest hij al heel
spoedig vluchten. Hlj kwam nu in het land van
Heusden en Altena. In deze streek deed hij veel
goed verzetswerk. En weer verdween hij en kwam
nu terecht bij de Biesbosverbindingsgroep, welke
groep vooral na September 'i4 fantasti3ch verzet
pleegde, waarbij Hoogerheiden zich niet onbetuigd
liet.
Op 3 November 1944 moest mer. hier evacueren
en Luitenant Hoogerheiden kwam nu als illegaal
evacuatie-commissaris in Giesen terecht. alwaar
hij diverse mensen met raad en nog meer met daad
hielp. Dit waren voor het merendttl Joodst onderduikers, welke door hem werden geholpen.
En zo werd het 3 Maart J 9-t5. ·.s Morgens tegen
half zeven werd Luitenant Hoogerheiden van zijn
bed gelicht. Verraad was in 't spel. De gehele omgeving was door do: moffen afgezet. Er was een
gevangene uit Utrecht bij, die aanwees, waar de
gezochte woonde. En men arresteerde hem als:
Luitenant Hoogerheiden. De moffen zeiden: Naar
deze man hebben wij nu twee jaar gezocht. Hij
werd overgebracht naar, de gevangenis aan het
Wolvenplein te Utrecht. Hij besefte wel. dat hij
ter dood veroordeeJd zou wo,-den. Zijn enige hoop
was, dat God het niet zo ver met hem zou laten
komen. Doch Gods. wegen zijn ondoorgrondelijk;
Hij liet het wèl zo ver met hem komen. Toch,
ondanks alle folteringen, die hlj moest doorstaan en
ondanks alle martelingen, welke de N.S.B. bewakers op hem toepasten, bleef Luitenant Hoogerheiden geestelijk ongebroken, en sprak hij steeds: .,Niet
mijn 9.'il, maar Uw wil geschiede". Op 29 April
19i5 hoorde hij in zijn eenzame cel. dat de capitulatie reeds zo ver was en dat er geen Hollanders
meer doodgeschoten mochten worden. Toen kwam
30 April, enkele dagen voor de bevrijding. Hij werd
uit zijn cel gehaald, overgebracht naar Fort de
Bilt en daar om pl.m. 8 uur in de morgen gefusilleerd. Hij had onze vrijheid met zijn leven betaald.
Luitenant Hoogerhciden, van deze plaats af, breng
ik U. mede namens alle oud-officieren, onderofficieren. korporaals en manschappeö van Staf 1-41
R.I., een nederig saluut en een woord van dank
• voor Uw bewezen diensten in het oorlogsjaar van

H

19i0.
Gij hebt toen reeds uw kunnen getoood.
Na 1940 hebt gij wederom de• wapens opgenomen
en bent doorgegaan de vijand te bestrijden. die zo
lafhartig een aanval op ons land deed. Tevens
breng ik u de dank van de ondergrondse strijders.
die U hebben leren waarderen en die wisten, wat
zij aan hun Luitenant hadden.
In 1940 werd Uw hoogste offer niet gevraagd,
doch in 19i5 bracht gij dit vrijwillig. Eer. troost
rest ons. en zowel Uw Moeder, familie en verloofde, als wij, weten en zijn er van overtuigd,
dat U zowel tijdens Uw verzet als bij Uw fusillering Uw hoop had gevestigd op Hem, op Wie
Gij Uw hele leven had ingesteld en op Wie gij
hebt gebouwd als op een Rots, n.l. op God. Slechts
Hij kan geven en nemen, naar het Hem goeddunkt.
Luitenant Hoogerhei<len rust in vrede. Wij zullen
U niet vugeten.

WIM L .

vVijdenea.

Naar wij vernemen heeft de Rederijkerskamer

..'t Mostt.rdzaadje'· definitief baM' uitvottingsdata va.tl·
gestdd . De data·s :ijn: 25 Dec. voor ongehuwden. 27
Dec. voor .kunstlievende leden, 28 Dec. kunstlievende
l,den en ongehuwden. Opgevoerd zal worden "Tijger".
ia drie bedrijven.

Gehuwde lieden schijnen in Wijdenes niet in
tel te zijn, of ze zijn er allemaal kunstlievend.
Er wordt althans voor hen geen afzonderlijke
avond belegd. Die avond voor kunstlievende
leden en ongehuwden lijkt ons een experiment.
Met haast onbedwingbaar verlangen wachtel)
we op het verslag van die avond in "de Vrijl
Hoornse".

w.nd

•

•

We maakten vorige week kennis met .,De Vrije
Hoornse". Die kennismaking is ons buitenge·
woon goed bevallen. We hebben onmiddellijk
een abonnement genomen. Want met één num·
mer van "De Vrije Hoornse" kunnen we wel
elke week deze hele rubriek volkrijgen.
Luistert U maar:
Blokker. De ·beer D. Bakker uit Purmerend spe~ vO<)r
dt Platte:1.lndsvrouwc.n ovu~ .. wat te: bere:akeo is met
kleurersfotognf1e." ........ Wat wij achteloos in de verachtllt'ndc jaargetijden voorbijgaan. was door de. heer
Bakker op de gevoelige plaat vastgdegd:·

Dat wekt herinneringen aan onze jeugd. Toen
werd er ook wel eens iets op de gevoelige
plaat vastgelegd. En het resultaat was ook
meestal zeer kleurrijk. De schakeringen liepen
ulteer. van bont en blauw tot groen en geel.
Voor de kleurenfotografie om jaloers op te
z;ljn.

•

mejuffrouw S. Kuiptr, werd
aan het eind van de: avond nog hulde gebracht voor
b.ear 25-Jarige loopbaan als onderwijzer,s.

Bc,kl,ui~eo. De souffleuse.

Nou moet 't toch niet erger meer worden. Een
onderwijzeres als souffleuse. In mijn tijd mocht
er op school niet gesouffleerd worden. De juf.
frouws en de meesters straften alle voorzeggerij
voorbeeldig. · En nu souffleren de onderwijzeressen zelf. En worden er nog voor gehuldigd
ook. Zou dat nu "onderwijs-vernieuwing" zijn7

FAMILIEBERICHTEN
CODE dankbaar en met vreugde geven
wij ktnnJs van de- geboert~ van onu
dochter
ELSKE CATHARINA

Voor elk transport
hoe vreemd ot raar,

P. K. Dijkema.
J. W. Oijkema-Jansen.
2 December 1917,

A. LUIK staat altijd

Rijswijk (Z.-H.) Wald. Pyrmontlaan 20.
Velp ( Gld.) Rootndaal,elaan 16.
Tijd . Kraamkllni<k Evert"nlaan 3. Velp .

Laten ze me nu nooit meer aankomen met het
praatje, dat ons onderwijs niet meer bij de
tijd is. Als de Doelenzalen schudden op haar
grondvester. bij opvoeringen door onderwijskrachten, dan gaat er toch blijkbaar nog wel
iets van uit. Of zouden die buitenstaanders
het op hun geweten hebben?

•

Ht:t f~it, dat vti ... gen op rtn kaars afkomen. heeft c~
snuggere Rus op bet idee gebracht dtu wetenschap ook
op vis in toepassing te brengen. Mome:nteel worden er
in de Kaspische Zet proeven genomen om 's nachts met
kunst1icht doo.r: te vissen en :o de vangst te: verdubbele:n. Voor dit doel wordt des nttchts van het vaactuig
ee.rt grote en sterke eltctrischt lamp ondr.r: water netrgelat<n , waar de vis blijkbaar op afkomt.

(Friesch Dagblad).
Als er snuggere Ru.ssen onder de vissers zijn.
dan zullen er misschien ook wel onder de Rus·
sische diplomaten gevonden worden. Straks
komen ze nog met schijnwerpers op de U.N.O.
en laat Molotov een koplamp op z'n berenmuts monteren. En o wee, wie in dat licht
geraakt. Zouden de Russen daarom ook zo
.,licht geraakt" zijn?

E. BOS

luik·s transportonderneming

en
1 OA ·, HOOP D

ICukdijke lnugonlng In de Ned. Herv. Kerk
te Driebergen op 18 Dece.,.ber ....

VAN ONZE .ADMINISTRATIE
Onze lezers hebben in het verleden meermalen hun medewerking verleend, wanneer
het een vriendelijk verzoek van onze administratie betrof. Hieraan ontlenen wij de
moed ook ditmaal een vriendelijk, maar
dringend verzoek te doen.
Door de talJoze werkzaamheden, dle aan
de uitgaYe van ons nieuwe blad zljn verbonden en i.v.m. de drukke \.verkzaamheden voor een speciaal Kerst- en Nieuwjaarsn~er, Is het werl, op llcze afdellng
lets acnter geraakt.
Daarover behoeft niemand zich bezorgd te
maken, want we hebben voor hetere vuren
gestaan in het verll'den. l\fon denke b.v.

aan de brand op onze bureaux in de afgelopen zomer.
Toch zou het de medewerkers op deze afdellng zeer welkom zljn, wanneer hun talloze werlcza.amhedén mede door Uw toedoen enlgszl.ns zouden worden verlicht. Ge
kunt dit o}Y'éen zeer eenvoudige wijze doen
en ge doet er ons een zeer groot genoegen
mee.
Ons ,•erzoek is: Wil ditmaal zoveel mogelijk het abonnementsgeld van het le kwartaal 1948 voor 1 Jan. a.s. gireren of per
postwissel overmaken.
U bespaart er U ielf de last mee van een
postbode aan de deur, die een qultantle
komt aanbieden en wij zullen er U ten zeerste dankbaar voor zijn.
Postrek. 109588, t.n.v. LO-LKP-Stichtlng,
Prins Hendrikkade 152, Amsterdam.
DE ADMINISTRATIE.

LITHO "ZAANLANDIA"
ZAANDIJK

OFFSETDRUK
STEENDRUK
CARTONNAGE
In een dag gereed.

Geel "De Zwerver" aan een van Uw ken.nJ.s sen ter inzage
en laat hem(haar) onderstaande bon ingevuld zenden aan
de administratie van "De Zwerver.., Pr. Hendrikkade 152.
Amsterdam.

Alles op het gebied van Stempels
Cliché's en naamplaten.
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EEN ANNONCE
Adres ............................................................... -

..........·-···············-·······-

IN DEZE
Plaats----·····...........·-········· Provincie ........................................

KRANT

Ingang abonnement ........- .......- ..--···-·--··---..................

.. ZWERFT''
Abonnementsgeld wordt per giro / postwissel / of blJ aan·
bieding van een postkwitantie betaald.
Gironummer 109588 t.n.v. LO·LKP·Stichtlng
Ooorbetlen wat niet verlangd wordt.)

DOOR HEEL

NEDERLAND

Zaandijk

Tel. 8\994 •

R«eptle : Zatudag 1, Dcc. von 4-6 uur•
Melv. van Camb«laan 69, Dricl><rgea.
Toeltomstlg adres;
Schtvenlnttn.

Haogseotraat

107

t<

Hier

Gesttrkt door de Genademiddelen
van onze Moeder. de H. Kerk.
ovedt.td oa tV\ jarenlange :tekt~.
jr::i,:~~:,/vergav1, aan God, H. Wil.
ANNA APELDOORN
geboren APELDOORN
Echtgenote van de Hter
JOH. APELDOORN
in de ouderdom van 69 jaar.
O,•enuigd van Uw medeleven. bt·
velen wij de zitl van dt ovc.rltdtne
In Uw H. Misofftr en gebed•n aan
Vught:
Job. Apeldoorn.
Ameufoort:
Sr. M. Emerentia.
Rotterdam:
P N!c Apeldoorn. Q.P.
A. G. Kanters.Apeldoorn ,
Ph. P. K•n ters en kinderen
Alkmaar:
G. A. Vermeulen.Apeldoorn.
H. J. Vt.rmeultn en kmderu .
VUGHT. N .•Br" 5 December 1917.

Huiie . .lnsula··.
Boxtel>eweg i.
De pltchtlge H. Mis van Requl•m

OPROEP

voor U klaar.

Ondertrouwd :

Eokbuiz:to. E-::n toneelgezelschap, be~taanJt uit leer
krachten van dt ope11b<1rt lagere :school A tn B. ver.sterkt met enige buitenstaanders. heeft Dinsdagavond
de Dotlen:oal laten -.chudden op haar grondvesten.

•

ADVE RTE NTI E- RUBRIEK

:al gtbouden worden op Dinsdag
9 Decentber 19-17 om 10 Uilt In d•
Kerk van de H. Petrus te Vught
en \Voensdag 10 December te AJk.
maar. de gele:en H.H. Missen om
7.30 uur en 8.15 uur, de Plechtlge
H. Mis van Requiem om 9.30 uur
in de Kerk van de. H. Dominkus
aan de Laat. waarna de begrafenis

...

e.v.

DRUKKER~ RIJNSTREEK''
~N

Wie tijd of geld aan de
Stichting besteedt,
Voorkomt veel zorg en
heel veel leed.

STIC HTIH 6 1940-1945

ui g~:schit-dito op. dit R.K. Bitiaraaf~

plaat$' .. St. Barbans" te Alkmaar.

wordt
de meeste
aandacht
besteed aan
Uw drukwerk 1

G!rQ 194045

Bankiers: HOPE&. Co., X'dam

~
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INLICl1TINGEN VERSCI-IAFFEN?
Het Hoofdbureau van de Stichting 1940-.45, Herengracht 579, Amsterdam, vraagt allen, die in de bezettingstijd relaties onderhielden
met Jan Dirk Hoveling, geboren 5 November 1912, destijds wonende
Siermonnikoog 90 te Zaandam, schipper in dienst van de Oliefactory
Piet Bon Czn, te Zaandam, die op 25 Juli 19-H door de Duitsers gearresteerd werd en daarna via Harlingen en Leeuwarden naar Groningen werd gebracht. waar hij voor het Marine Kriegsgericht terecht
stond, en die op 14 September 1944 te Embden wegens sabotage (vermoedelijk verduistering van W ehrmachtsgoederen) werd gefusilleerd,
daarvan mededeling te doen aan voornoemd bureau. Er zijn aan•
wijzingen. dat Hoveling, dle voer op een van de tankschepen, waarmede de voorpostboten van de mijnenvegers en Kriegsmarine met
gasolie bevoorraad werden, in contact met de illegaliteit heeft gestaan.
Vermoedelijk lopen deze draden naar Friesland. Ook is zijn vrouw
reeds in de bezettingstijd finantiële steun door de illegaliteit aangebqden, welke toen, daar deze niet noodzakelijk was, werd afgev.•ezen. Ia
verband met e.v. toekenning van e.en uitkering van de Stichting Is
het noodzakelijk, dat de Stichting over gegevens beschikt, waaruit
kan worden afgeleid. of Hoveling inderdaad in opdracht van de Illegaliteit handelde.
Inlichtingen te zenden naar de St~hting 1940-'45 onder het motto:
onderzoek zaak-Hoveling.
Welke ex-politieke gevangene uit Dachau kent:
Herman Heinrich Ponteijn, geboren 13 April 1903 te Kellen (Dlnd)f
Hij beweert o.m. het volgende:
In 1943 was hij in het concentratiekamp Dachau (barak 11) en werkte bij een buitencommando. Hij wist hieruit driemaal achtereen te
ontsnappea en keerde in Jan.-Pebr. '45 in Holland (Hoogeveen) te•
rug. Verder wordt venocht te willen berichten (door ex·Dachauers) of:
Ie Gevangenen, in buitencomm. werkzaam, kampkleding droegen7
2e Uit hoeveel gevangenen in de regel zo'n buiteocomm. bestond?
3e Een buitencomm. wel eens een week buiten het kamp bleef en
bij boeren sliep?
4e In het kamp een spoorlijn aanwezig was?
,
5e Het wegdek. direct buiten het kamp van zand was, dan wel bestraat of anderszins?
6e Er 'n afscheiding bestond en zo ja, welke tussen kamp en krankenrevier?
7e Droegen b.v. Engelsen op hun kleding de letter "E·', de Polen
een "P" etc.7
8e Hoeveel gevangenen waren ongeveer regelmatig In Dachau?
Gaarne zo uitvoerig mogelijk inlichtingen aan:
J. H. KLEIJN, Veluviaweg 8, Wageningen.
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ANALYSE
ie in verband. met het verzet van geweldpleging, valsheid in geschrifte, plundering,
diefstal, vertroebeling van het verstand, pverprikkeling er. overspannen activisme spreekt, heeft
het motief van het verzet nog niet begrepen, maar
evenmin de rust en de zekerheid van de verzetsmen•
sen, welke slechts vrucht kunnen zijn van een rotsvaste overtuiging.
'
·
Ja, hier was "een hongeren en dorsten naar gerechtigheid". Aldus schreef H. v. R. indertijd in "De
Zwerver".
In deze w-00rden wordt de ondergrond van het verzet op kernachtige wijze samengevat. Het verzet was
in de eerste plaats gericht tegen het wanbeheer van
de bezettende macht. Wordt de grens echter niet te
eng getrokkei:., als wij zeggen, dat het onrecht. dat
wij door zuivering en berechting willen liquideren,
niet in dezelfde lijn ligt als het wanbeheer van de
bezettende macht? Moeten de handlangers van de
vijand niet op één lijn worden gesteld met de vlj•
and zelf? Naast de bezettende macht waren het dikwijls juist de handlangers. die aan het verzet afbreuk
dedrn, die aan de vijand de nodige gegevens ver·
scba.fteri om de verzetsmensen te doen verdwijnen.
Het waren de handlangers veelal, di-, de maatregeler. van de bezetter uitvoerden, die de vijandelijke
oodogvoering bevorderden, •die de wegen aanwezen,
om het Nederlandse volk moreel ten onder te doen
gaan.
Het verzet was zeer zeker ook tegen die handlangers
• gericht.
Wàren zij minder gevaarlijk? Natuurlijk mag men
niet generaliseren, maar in beginsel staan vijand en
handlanger in hetzelfde vlak, evenals de medewerkers van de vijand en al degenen, die hulp of steun
aan hen hebben verleend.

D

De positieve gedachte v.an het verzet kan op zeer
verschillende wijze worder. geformuleerd. - Naast
godsdienstige over_tuigÎng is te wijzen op de plicht
als Nederlander tegenover het Nederlandse volk.
tegenover het Vorstenhuis. In al deze overtuigingen speelt de gerechtigheidsgedachte een belangrijke
rol. Men zou kunnen zeggen, dat deze. gedachte een
samenbindend element is. Men mag daarom het verzet niet beschouwen als gericht teger. Duits wanbeheer alleen, doch tegen vijandelijk wanbeheer in de
ruimste zin. Het verzet behartigde het welzijn van
het Nederlandse volk in trouw aan Koningin en
Vaderland. Als zodanig was de verzetsbeweging een
legale beweging.
Naast de verzetsbeweging stond een groot gedeelte
van het Nederlandse volk, dat niet actief aan het
verzet deelnam, maar dat er mee sympathiseerde, dat
de activiteit van het verzet ln principe als de juiste
weg goedkeurde en dat door stille sabotage een
machtige factor vormde. Deze groep heeft zich thans
veelal in gedachten van de verzetsbeweging afge• keerd, maar evenals vroeger is zij ook thans naar
beginsel trouw aan de Nederlandse zaak. ZIJ zijn
Nederlanders in de ware zin des woords, ook al hebben zij in de verzetsstrijd niet in de voorste linies
gestaan.
In de bezettingstijd was de verzetsbeweging het enige
verband, dat vrijwillig bepaalde, tegen de bezettende macht gerichte, maatregelen vermocht uit te voeren. Dit geschiedde, hetzij in opdracht van de Ne•
derlandse Regering, hetzij met stilzwijgende goedkeuring van deze. liet is duidelijk, dat daarbij werd
Qesteund op de eveneer.s stilzwijgende instemming
van de grote groep van het Nederlandse volk, welke
niet actief aan hef verzet deelnam.

Een andere macht dan de verzetsbeweging stond de
Nederlandse Regering hier te lande toentertijd, niet
ten dieru;te. Na de bevrijding moest deze toestand
zo spoedig mogelijk veranderen, maar bij wijze van
overgang, lag het voor de hand, dat de verzetsbeweging zolang nog mede de honnl'urs waarnam. De
verandering was noodzakelijk, alleen al hierom, omdat de taak te zwaar zou zijn geweest. Men kan
Immers niet verwachten, dat de verzetsbeweging de
werkzaamheden, welke practisch tot alle Departementen behoren, zou hebben kunnen uitvoeren. In
de bezettingstijd was de taak van de verzetsbeweging beperkt tot de maatregelen, welke teger. de bezettende macht moesten worden uitgevoerd. Na de
bevrijding kwam de totale verzorglllg van veel belangen weer direct op de Nederlandse Regeriag te
rusten, en dat maakt een groot verschil.
De overgang had tot gevolg, d.it de verzetsbeweging haar zgn. machtspositie verloor, maar de ver•
zetsbeweging had zich van tevoren reeds op het
standpunt gesteld, dat zij dit de juiste weg achtte en
heeft daaroaar gehandeld. De taak als zodanig was
met de bevrijding geëindigd, niet oudat de strijd tegen het onrt>cbt wa.~ afgelopen. .
omdat de- organisatie als zodanig niet meer verantwoord was,
nadat de normale staatsorganen gingen functionneren.

lk wil om hem niet treuren:
Hij was gerijpt - bereid,
Achter gesloten deuren
Vond hij de Eeuwigheid.
Niets is er méér verheven,
Dan in dit kort bestaan
Vrijwillig zich te geven,
Heroïsch heen te gaan.
Ik wil mij slechts verblijden,
Bezielen met de kracht,
Dat hij de Strijd mocht strijden,
Die 't Land de Vrijheid bracht.
E. v. M.
Juli 19H
(Door de mocdv van téu dtr twaalf mannen. wtlkc '
werden gdu.sUteerd naar aanleiding van de vtrnittiglog
&et Bevolklngsceglster te Amsttcdam op 27 Maart
19H).

VOJ\

Gedure!1de de tijd, welke nodig was om deze normale functionnering mogelijk te maken, werder.
uiteraard bijzondere voorzieningen getroffen.
Heeft de verzetsbeweging tijdens de bezetting tot op
zekere hoogte wel degelijk gestreden voor het recht
in het algemeen, in het bijzonder voorzover dit recht
in strijd kwam met de maatregelen van de bezettende
macht, na de bevrijding kwamen er moeilijkheden.
Eén varr' de oorzaken van deze moeilijkheden is, dat
de opvatting van het Nederlandse volk, dat in de
bezettingstijd met de verzetsbeweging sympathiseerde, th114S op belangrijke punten met haar van mening
ging verschillen. Nu moet men deze verschillen echter niet overschatten. Vele Nederlanders buiten de
verzetsbeweging zijn nog van oordeel, dat de zorg
voor de nagelaten betrekkingen van illegale werkers
volledig door de staat behoort te geschieden. Zij
achten het een ereplicht daartoe, in de vorm van een
zekere belastingheffing bij te dragen. ZIJ betreuren
het dat daarvoor mede het In het leven roepen van

•

stichtingen, welke tot op zekere hoogte zijn aange.wezen op giften, collecten en dergelijke baten, noodzakelijk bleek te zijn.
Er• zijn nog vele Nederlanders, die het toejuichen,
dat verzetslieder:. wegens hun terecht Î>ndtrnomen
acties in bezettingstijd, niet strafrechtelijk worden
vervolgd en die het ten scherpste zouden afkeuren,
indien z.ij zouden vernemen, dat deze verzetslieden
voor de burgerlijke rechter worden gedaagd, omdat
zij bij hun acties niet de zorgvuldigheid zouden hebben in acht genomen, welke in het maatschappelijk
verkeer betaamt!*
Is het echter niet een ereplicht van het Nederlandse
volk, dat dergelijke procedures worden voorkomen?
De zuivering en berechting heeft •al veel aan publie•
ke belangstelling ingeboet, al houdt zi{ hier en daar
de gemoederen oog wel eens ·warm. Men zegt wel
eens, dat één van de karaktertrekken van het Nederlandse volk bestaat in het medelijden hebber. met
de verdrukten en dat aldus moet worden verklaard,
_dat velen onder de zuivering en berechting nu maar
zo snel mogelijk een streep zouden willen zetten.
Toch geloof ik, dat zeer velen niet gaarne zouden
hebben gezien, dat er helemaal geen zuivering en berechting zou hebben plaats gehad. Toer. de Engelse
radio mededeelde, dat er Bijzondere Gerechtshoven
en Tribunalen zouden worden Ingesteld, werd het
verlossende woord gesproken en was het rechtsge•
vod bew.?digd. .In- het feit, Jat getracht is en wordt
de zuivering en de berechting nog zo goed mogelijk
uit te voeren, ligt een grote winst, niet alleen voor
het ogenblik, maar ook voor de toekomst. Wij mogen als verzetslieden over de praktische uitvoering
denken, zoals wij willen, wij mogen haar zelfs als een
volkomen mislukking beschouwerl, zoals dikwijls wordt
geuit. Laten wij echter niet uit het oog verliezen, dat
zowel de maatstaven als de uitvoering, zoals deze thans
zijn, reeds een grote vooruitgang betekenen bij
vroeger vergeleken. Het feit, dat de "verkeerden"
voor hun daden ter verantwoording worden geroepen en er voor aansprakelijk worden- gesteld In een
omvang, waarin dit thans ~schiedt, is een bevredi•
ging van het rechtsgevoel, niet alleeL van verzetslie•
den, maar ook van een grote groep van oprechte
Nederlanders. Laten wij ons niet blind staren op de
gebreken. waaraan iedere rechtspleging in de aanvang nu eenmaal bloot staat. De winst ligt in de·
grote lijn en die winst valt duidelijk te constaferen.
Daarom makkers, de banier van de gerechtigheid
is hooggehouden in de bezettingstijd. Zlj is In bloed
gedrenkt. Zullen wij haar thans strijken? Neen, in
wijsheid moeten wij haar blljven voortdragen, ook al
zou zij worden gerafeld en gescheurd door de machtei.., die haar willen neerhalen. Ongetwijfeld falen
wij somtijds bij het werk, dat op onze schouders rust.
maar moesten wij in de bezettingstijd ook niet soms
het-onderspit delven met bloedend hart? Het is voor
ons een moeilijke taak, als wij als verzetslieden ge•
roepen zijn om mede te werken aan zuivering en berechting. Wij moeten haar teneinde brengen in evenwichtigheid en zelfbeheersing. De strijd om de ge•
rechtigheid blijft ook ,thans nog voor ieder van ons
eer. erezaak, voortvloeiende uit een rotsvaste over•
tuigtng.
Laat zien, dat zlj niet zijn vergeten,
de fiere helden van het ondergronds verzet.
Laat zien, dat wij 't voor altijd weten,
dat toen door hen de eer van Neerland is gered.

OTTO.

*

Zoals bekend, bestaat er een Ereraad, gevormd door
de Minister van Justitie, met oud-verzetslieden, en
deze Ereraad adviseert het O.M. inzake vervolgtngs•
gevallen tegen oud-illegale werkers,
RED.
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e opmerkzame lezer zal de toenemende
spanning in onze Indische tragedie al gevoeld hebben. We geraken langzaam maar
zeker opnieuw in een critiek stadium.
De besprekingen op de "Renville", de bezetting
van Madoera, het aftreden van de regering in
Oost-Indonesië, Idenburg en Pinke naar Nederland, van Zeeland in uitvoerige bespreking met
het kaèinet in Den Haag en tenslotte de ministers Beel, Drees en Jonkman, n.b. nadat minister Neher zich daar genesteld heeft, op weg
naar Indië.
Om dit alles te combineren en interpreteren, moet
men een volslagen insider zijn, in het bijzonder
in een tijd als de onze, waarin de regei-ing en
het N.l. bestuur, volk en parlement stelselmatig
op ondemocratische wijze achter de feiten aan
laten hobbelen.
Deze uiterst gevaarlijke tactiek, die ten diepste
van ondemocratische geesten stamt, is een erfenis uit de tijd van na de bevrijding, toen vele
mensen
sterke leiden vroegen, en enkele
leiders de moed en het moreel niet hadden om
naar een sterk volk te vragen, dat de verantwoordelijkheid mede zou moeten dragen.
Zo is in Nederland, waar dit gevaar na de
liberale periode van de vorige eeuw bezworen
was, de politiek van de voldongen feiten weer
ten tonele gevoerd. En Indië is van deze politiek
de dupe geworden.
Want mannen, die de critiek van volk en parlement niet kunnen verdragen, noch verwerken
in hun plan, die alvorens een zet op het schaakbord te doen, zich er niet aan wagen, die zet
openlijk en democratisch te verdedigen, maar zich
in sluiers hullen over de komende feiten en het
parlement de reeds afgekloven beentjes voorwerpen met een gebaar van: ,,er is niets meer
aan te doen" en "we konden niet anders", dergelijke mannen moeten geniaal zijn en dan ureigen
ze Napoleon, Hitler oi Stalin te worden. Of, en
dat is het normale geval, ze zijn niet geniaal.
In dat geval hebben ze de critlek van het volk
brood nodig en zo ze die menen te kunnen ontberen, gaan ze een kwakkelpohtiek voeren, rijden ze de wagen in de modder, want dan compenseren ze de ene fout met de andere en geraken ze hoe langer hoe zekerder in het web..... ,
van Soekarno.
De moeilijkheden, waarin we terzake van Indië
terecht zijn gekomen, zijn niet te wijten aan
onbekwaamheid van de VJ!rantwoordelijke personen, althans niet in eerste instantie, maar aan
het feit, dat zij de stem der critiek genegeerd en
gedoofd hebben. De vrijheid is een schoon goed;
verdedig haar voorpostenstelling, de democratie,
d.w.z. de crttiek en contröle van het volk op het
staatkundig beleid.
·
Er is één man in deze gehele tragedie, die schijnt
te weten, wat hij wil: de luitenant-gouverneurgeneraal Van Mook. Hij heeft staal in zijn body
en men kan rustig aannemen, dat het beleid 1n
Indië zijn beleid geweest is.
Men kan bewondering hebben voor de wijze,
waarop deze man zijn wil heeft weten door te
zetten en het is geen dwaze veronde1·stelling te
menen, dat hij daar ook thans weer mee bezig
is, daa1·bij do01·kruisende de kabinetspolitiek en
de "Renville"-affaire. De ministers immers, zouden er niet aan denken in zo grote getale naar
Indië te gaan, indien Van Mook deed, wat het
kabinet wenst, indien zijn beheer bevredigend
was in verband met de arbeid van de commissie van drie en ète beide delegaties op de "Renville".
Sommigen hebben huizen op Van Mook gebouwd
in de tijd, daf hij aanpapte met Djokja. Anderen
hebben dat gedaan in de tijd daarna, toen hij de
felste bestrijder van Djokja werd.
Wat wil Van Mook? Geen sterveling schijnt h.et
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Abonné's, die ons een genoegen willen
doen, gireren het abonnementsgeld le
kwartaal 1948, vóór het einde van het jàar
op postrek. 109588 t.n.v. LO-LKP-Stichting.
De Administratie.
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te weten, maar het gemak, waannede hij van wit
zwart werd, rechtvaardigt althans de opinie, dat
hij wel met een doel, maar zonder beginsel mani- \
puleert, wel met vastberadenheid, maar zonder
democratisch gezinde openhartigheid handelt.
Hoewel de aanstaande gebeurtenissen niet te
overzien .zijn, zoals ik zei, is er wel een schets
van de situatie te geven. De aspecten van de
huidige situatie zijn in het kort de volgende:
Er zijn besprekingen gaande onder leiding van
de commissie van drie, als zodanig geïnstrueerd
dQor de Veiligheidsraad.
Deze besprekingen zijn op zichzelf een compromis, omdat geen terzake l<Ûndige in het effect
ervan gelooft, en men zich niettemin leent tot
deze besprekingen, opdat ze zullen bewijzen, dat
er op die weg geen heil is te verwachten.
De kracht van de republiek is sterk tanende en
bestaat in feite nog slechts bij de gratie van het
internationaal relief, dat wij deze republiek aanvankelijk verleend hebben. Van enigerlei gezag
en orde in haar gebied is niet veel meer te bespeuren, en hier is dan ook het punt, waarop de
besprekingen zullen vastlopen.
Want de Nederlandse eis, dat allereerst de
vijandelijkheden gestaakt moeten worden, kan
door de republiek niet uitgevoerd worden, vanwege de vrijmachtigheid harer benden.
Deze staatkundige dwangpositie van de republiek
wordt tèn dele gecompenseerd door onze iïnanciële dwangpositîe. Wij .zijn in feite aan de rand
van een faillissement en alleen Ameril<a kan ons
nog redden.
De consequeptie daarvan is een nu of nooit en
dat is, gepaard aan de verschrikkelijke nood in
de nog door de republiek bezette gebieden, de
waarschijnlijke motivering van de voorboden ener
hernieuwde politionele actie en van de reis onzer
ministers.

TEKEN DES TIJDS.
De verlichting van het Kruis op de St. Nicolaaskl'rk
te Amsterdam :zal, - oaar het formeel heet ter besparing van electriciteit en als di!,fflbutie-maatregel
- binnenkort achterwege moeten blijven.
De politieke achtergrond, welke uit dit besluit
spreekt, is kenmerker,d voor het moderne heidendom,
dat gaarne electriciteit beschikbaar stelt voor reclame
doeleinden van op winst beluste :zakenlui, maar de
verlichting van het Teken van God$ Goedheid dUJ'ft
afsnijden.

•
CHRISTJANSEN BUITEN SCHOT?
"Door gebrek aao getuigen, de zelfmoord van de
enige kroongetuige en de gebrekkige opsporingsmethode, wordt het onderzoek in de strafzaak tegen
generaal Christiamen, die o.m. veraotwoordeUj k
wordt gehouden voor het neerschieten van gijzelaars
en de afschuwelijke razzia's io Putten, :zozeer geremd, dat het zelfs de vraag is of hij zal kunnen
worden berecht."
- Wij hebben aJle respect voor behoorlijke rechtswaarborgen, maar dit loopt toch wel de spuigater.
uit. Hier geldt de aloude stelregel: ..Summum jus,
summa injuria" wel op een heel eigenaardige wijze.

•
PREVENTIE EN STRAF.

Los van de zwendelaffaire. welke reeds gedurende
een paar maanden in onderzoek is, 15 th.iu,; owrge-

gaan tot arrestatie van de Rij ksinspecteur voor bet
Verkeer voor de provincie Gelderland zelve.
- D~ rechter zal hebben te oordelen over de schuld
der gearresteerden. De vraag naar de morele mede•
schuld van hen, die ook in deze een te grote en
volkomene en te weinig gecontroleerde macht in
handen van onvolkomene mensen hebber. gelegd. zal
daa rbij onbehandeld, althans onbeantwoord blijven.
Deze morele medeschuld zal hoogstens als verzachtende omstandigheid voor de delinquenten gelden.
En toch is het veel belangrijker betere waarborgw
te scheppen tegen machtsmisbruik, zwendel en verduistering dan de uiteraard onvolkomene mensen, die
nu eeLmaal niet de luxe van een volkomtne macht
in hun handen kunnen verdragen. te straHen.

*

Een triest beeld. Maar nog is niet alles verloren.
Indien volk en overheid eindelijk gaan begrijpen hoe zij barmbartfgh«'f<l moeten bewijzen en
gerl'chtlghf'id moeten geven aan de volkeren van
Indië.
Twee en een half jaar is er gedokterd aan het
Indische probleem met de medicijn van het compromis en volgens de methode Coué t.o.v. het
zelfbeschikkingsrecht der Indische volken en het
ontwakend Oosters nationalisme.
Wat is er, v ~ ik, terecht gekomen van de
barmhartigheid en de gerechtigheid voor de
Indische volkeren op deze weg? En waren deze •
beiden het niet, die velen gedreven hebben, om
de revolutie haar gang te laten gaan?
Gij, die om Christelijke motieven geweigerd hebt
he t gezagsherstel vanwege Nederland te bepleiten, heeft de revolutie en het: ,,handen af van
Indië", gebracht, wat gij de volkeren aa.n de
evenaar, die ons waren toevertrouwd, had toegedacht?
Zijn gerechtigheid en vrijheid hun deel geworden? Was onze barmhartigheid inderdaad een
succes in het achterwege laten van een zo spoedig mogelijk gezagsherstel?
Ieder moet deze dingen voor zichzelf uitmaken,
evenzeer als de overweging van de roeping om
zijn dwalingen openhartig te erkennen.
Maar deze jaren hebben iedere Nederlander kunnen leren, dat de revolutie wanorde, terreur, onreaht en onbarmhartigheid meebrengt, dat vrijheid samenhangt met ordeherstel van het daartoe
geroepen gezag; dat gerechtigheid vraagt om
herstel van · de rechtstoestand, d.w.z. orn het
weer inwerking stellen van de door de ·revolutie
weggevaagde wet; dat tenslotte barmhartigheid een harde straffende hand t.o.v. de kwaden
vereist.
Christelijke barmhariigheid, dat heeft iets te
maken met soldaten, die een verdrukte bevolking
bevrijden en die oproerlingen en benden bestraffen. Dat onze soldaten in Indië dit begrepen hebben en uitvoeren, waar ze ertoe geroepen \Vorden, dat is de etr van ons volk.
Als al 't andere, 't halve, miezerige door de
historie weggesl)<>eld zal .zijn, dan .zal dat het
monument zijn, dat de tand des tijds zal doorstaan.
Barmhartige soldaten, die het schieten en het
bevrijden. het straffen en het lenigen van nood
in één lijn zien liggen. Barmhartigheid kan, ondanks een schijn van Christelijkheid, wreed zijn.
Dat is als men de kleinen laat verdrukken, om
de groten mild te stemmen.
Hardhandigheid kan ondanks een schijn van onchristelijkheid, barmhartig zijn. Dat is als men
de groten straft, opdat de kleinen een stil en gerust leven kunnen leiden.
Het tweede is gezagsuitoefening en geeft Indië de voorwaarde voor het rechtmatig nationaal ontwaken.
H. v. R.

0

FACISME.
In het kort verslag van het te Leiden gehouden congres der Nederlandse Vereniging vao Ex-Politieke
Gevangenen, gepubliceerd in no. 8 van "Aantreden"
lezen wij o.m. een waarschuwing tegen de grote ont•
bindende krachten van Nationaal Socialisme en Fascisme. Onder Nationaal Socialisme en Fascisme
wordt dan elk streven verstaan, dat onder welk voorwendsel ook tracht om de wil van eer. minderheid
met ondemocratische middelen op te leggen aan de
meerderheid.
- Onder de categorie van strevingen, die trachten
om de wil van een minderheid met ondemocratische
middelen op te leggen aan de meerderheid, valt zonder twijfel ook het CommunÎ.'lme. Waarom is de
waarschuwing eenzijdig gericht tegtn Nationaal
Sociallsme en Fascisme?

•

'\

ECONOMISCHE COLLABORATIE.
Naar een eigen verslaggever van "Het Parool" weet
te melden, is er op 7 October 1~7 een geheim•
persoonlijk schrijven van het Directoraat Generaal
VOQr de bijzondere rechtspleging uitgegaan oaar de
leiders van de afdelinger, collaboratie van de
P.R.A.'s.
,
In dit schrijven wordt medegedeeld. dat de werkelijke opsporingstaak inzake economische collaboratie krachtens beslissing van de Minister van Justitie
omstreeks Juli/Augustus 1948 zal eindigen. dat men
zich zal moeten beperken tot de allerergste gevallen,
en dat de berechting erop gericht zal zijn voorbeelden te stellen zonder aanziens des persoons. Voor
het aantal zaken, dat de Mini~er van J1.1.1titie min
oi meer acceptabel acht, wordt m de:zl' brief als
voorbeeld genoemd de provincie Zuid Holland met
een kleine 200 zaken van groot kaliber. Wat er
met de overige collaboratie-zaken zal geschieden,
is oog niet geheel besllst. Zij zullen echter Jn ieder
geval door de belastingen er. de :zu1veringsraden bekeken worden.
Aan het slot van deze brief wordt er, naar " Het
Parool'· meldt, op aangedrongen, dat de inhoud ·
.,tegenover de buitenwereld" niet mag uitlekken.
Deze methode past wel geheel in het beleid
van de Minister vao Justitie inzake gratie en zware
en lichte gevallen, maar heeft' dan ook alle nadelen ,van dit beleid. Zij laat duizenden collaborateurs vrij uit gaan, zonder hun houding zelfs maar
openlijk te disqualificeren.

•

.
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et gebelll'de -

neen, nlet heel lang -

nog

maar kort geleden, dat een boer, die vele
akkers bezat en wiens gezin uit grote,
robuste jongens bestond, jaar op jaar: deze
knapen erop uitzond, om de oogst van zijn buren
- meest keuterboertjes - te roven. De buren,
die daarvan de dupe werden, waren niet bij
machte daaraan paal en perk te stellen en
dikwijls kwam de honger hun nederige huisjes
binnen, omdat het weinige, dat zij nog hadden
weten te redden, niet voldoende was hen een
jaar lang van voedsel te voorzien.
Zo ver.streek het ene jaar na het andere, zonder
dat iemand aan deze . roverijen paal en perk
!ltelde. Toen dP. rabl\.11we1l echt.er hun rooftochten
ook tot de akkers van andere, welgestelde boeren uitstrekten, staken deze de hoofden bijeen
en gezamenlijk vernietigde men de boerderij, die
langzamerhand tot een rovershol was geworden.
De vader kreeg een hartverlamming van schrik
en de jongens - nu tirµide en verslagen - moesten van de morgen tot de avond zwoegen om op
de boerderij, waar geen stuk gereedschap meer
heel gebleven was, nog iets te verbouwen, waarvan zij konden eten.
De kleine 'boertjes, die jarenlang door hen geterroriseerd waren, en bijna geruïneerd, vroeg~
toen, heel bescheiden, in een bijeenkomst van alle
boeren uit de omtrek, waarin beraadslaagd zou
worden, hoe men de schade weer zou kunnen
herstellen, enkele kleine stukjes van het land,
dat aan de roversbende behoorde. Men moest
zich verwonderen over de bescheidenheid van
deze mensen. Maar ze dachten zo, dat het niet
prettig zou zijn altijd in onmin met de naobers
te leven en als ze het berooide spul van de
jeugdige rovers zagen, kregen ze bijna meelij.
Een klein brokje hier en een snippertje daar;
stukjes, waarop ze meenden nog een beetje recht
te hebben. En dan nog een stukje weg en een
dam, was al wat ze vroegen. Als die in hun bezit waren zou het in de toekomsl ook misschien
gemakkelijker zijn, als de buren weer eens kwaad
wilden - je kwit nooit weten - een degelijke
afsluiting te maken.
De jonge rovers boorden van die plannen. Nu
denkt ge misschien, dat ze door bittere ervaring
wijs geworden, schuldbewust het hoofd hebben
gebogen en dankbaar de buren de hand hebben
gedrukt. omdat ze zo bescheiden waren geweest
en het goed met hen voorhadden.
Maar dan zijt ge er toch naast.
Ze schreeuwden moord en brand.
Die keuterboertjes toonden weer eens, dat ze
geen verstand van het boerenbedrijf hadden.
Wie gaat er nu aan een groot bedrijf tornen om
die één-mans-bedrijfjes wat op te flikken. Uiteindelijk zou het hele dorp er schade van lijden
als men niet zorgde, dat hun grote bedrijf zou
kunnen floreren. Bovendien wisten die "këuters"
niets van de moderne landbouwmethoden. Wat

ONZE JONGENS IN INDIË

CARRIER.CHAUFFEUR
SCHOK OP SCHOK.
Als 1:,mier-chauffeur bij de R.V.A, kan je soms rare
• dingen beleven. Bij een batterij van de artillerie is
éëa carrier ingedeeld. Deze nu wordt door de chauffeurs van de quots (kanontrekkers) en de andere
chauffeurs als een noodzakelijk kwaad beschouwd. Er
zijn echter gelegenheden, dat dit verandert en de
eerder genoemde "automenners" bij mij komen om
hulp. Zoals deze geschiedenis b.v.

iftli-

...... ,

---

Een Duits "Grenscomité", opgericht door
vertegenwoordigers va.n acl1ttlen langs de
Nederlandse grens gelegen "Landkreise",
heeft een arrogant gesteld memorandum
gepubliceerd betreffende de Nederlandse
eisen inzake grenscorrecties.
Het zou meer voor de hand liggen, aldus het
memorandum, wanneer de Nederlandse regering haar wensen tot vergroting van haar
grondgebied zou richten naar voormalige delen van het Koninkrijk (België en Luxemburg).
Historisch behoorden zelfs een zever,-en-dertig plaatsen, waaronder Zevenaar, Bleijerheide, Eygelshoven, Wijlre, Sittard, Mook en ·
Afferden destijds eigenlijk aan Pruisen.
Zeer uitvoerig wordt in het memorandum stelling genomen tegen de door Nederland voorgestelde wijzigingen aan de Oollart en de
Eemsmond.
Inpoldering van _de Dollart (Nederlands gebied!) moet volgens het memorandum op waterbouwkundige gronden zonder meer worden
afgewezen. Overiger.s merkt het comi'lé op,
dat de toegang tot de haven van Delfzijl verbeterd moet worden door baggerwerken in
de bocht van Watum en door het stopzetten
van inpolderingen bij Uithuizen.

•

Het Nederlandse beroep op militaire motieven voor grenstoewijzingen wordt "niet overtuigend" genoemd, met het oog op de ktachts,
vuhoudingen hisse.n Nederland en :zijn buurlanden.

1 ---·

____,
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ze ervan hadden opgestoken, hadden zij, ,.de
rovers", hun geleerd, in de tijd, toen zij nog
oppermachtig waren. Willen die boertjes op hun
één-mans-bedrijfjes iets bereiken, dan moeten y.e
hun eigen grond verbeteren en met hun tijd meegaan. Wat dat betreft, wilden ze hun buren
gaarne bijstaan. Maar iets van hul\ grond afstaan? Hoe kregen de vlegels het in hun hoofd.
Als ze grond wilden hebben, moesten ze de
andere kant uitkijken, daar lag nog grond genoeg. Daar lagen ook nog van die kleine boerderijtjes. Vroeger waren al die kleine bedrijfjes samen één bedrijf ·geweest. Ze moesten dat
onder elkaar maar eens opnieuw gaan verdelen.
Want, als het erop aan kwam hadden zij "de
rovers", nog rechten op dat stukje weiland en
die akker en gindse kavel.
En de vuist kwam op tafel...... Neen, dat is
niet waar. Want ze hadden geen tafel meer.
Maar ze schudden de vuist dan toch ep scholden
op de keuters.
Maar nu zljn de grote boeren er weer aan te pas
gekomen. Nu en dan kun je ze zien lopen op het
bedrijf van de "rovers". Dan nemen ze grote

passen met hun klompevoeten en stappen het
land af, meten een damhek op en bekijken een
weg. En dan trekken ze zwaarwichtig aan hun
pijpen en vragen aan de kçuters of ze 'eigenlijk
ook niet wat al te veeleisend zijn.
De keuters spriet,:ien dan een straaltje tabakssap van achter hun kiezen, krabben zich eens
onder de pet, kloppen een paar steentjes uit hun
klomp en dan zegt er één bedachtzaam: ,,Alti
't niet doorgaat moet ge er mee rekenen, dat ik
aanspraak blijf maken op een deel van de oogst
van hun land. Maar dat schreeuwen, dat tlie
rovers doen, dat geeft toch zeker geen pas, wel ?
Ge zoudt er zinnigheid in krijgen, ze voorgoed
de mond te snoeren. Ze zouden warempel nog
·met aanspraken op mijn land komen als ge nog
eventjes wilt wachten. En dankbaar mogen we
ook nog wezen, omdat ze ons zoveel geleerd hebben. Ze willen ons nog wel meer leren, maar ze
blijven met d'r baggerlaarzen van mijn erf. Ze
hebben het lang genoeg vertrapt. Do.t ze eea
grote waffel konden opzetten, wisten we al, maar
we hoopten, dat ze wat geleerd hadden. Pas op,
dat _ge ze niet weer aan paarden en tractoren
helpt, anders rijden ze straks alles weer aaa
barrels."
De grote boeren luisteren aandachtig, draaien
~ens met hun vingers in de dikke gouden
horloge-kettingen, die ze in het roversnest gevonden hebben en zeggen kalmerend: ,,We moeten geduld hebben. Keulen en Aken zijn ook niet
op één dag g·ebouwd, al heeft het niet veel gescheeld of ze zijn wel op één dag afgebroken.
Die jongens moeten nog fatsoen leren. En daar •
zullen wij voor zorgen. Wij komen elke dag op
hun boerderij om de zaak te controleren. Laat
dat maar aan ons over."
En dan rijden ze weg, na de "keuters" bemoedigend op de schouder geklopt te hebben; de een
op een paard, dat hij nog op het erf vond, de
ander met een maaimachine, de derde met een
tractor en de vierde met de brandkast. En ze
zwaaien joviaal naar de keuters en knipogen he•
vriendelijk toe en roepen: .,Maak je geen zorgen, mensen, wij zorgen, dat het wel goed komt."
En de "keuters" strijken met de vinger de slik
van hun broekspijpen, dat er bij het voorbijstuiven van al dat gerij opgespat is.
De "rovers ' hebben zich verscholen gehouden
in het houten keetje, dat ze op de ruïne van hun
boerderij hebben opgetrokken, zolang als de
grote boeren er waren. Nu komen ze weer te
voorschijn. Ze schreeuwen: .,lelijke keuters, we
zullen ons voor alles wat zij wegslepen, nog wel
eens schadeloos stellen met jullie grond, want
die is eigenlijk toch van ons!"
Zouden die keuters koppig genoeg zijn om toch
vol te houden?
AD.

Een van de chauffeurs heeft het gepresteerd om met
een sierlijke boog de weg te verlaten en zit nu met
z'n handet1 in z'n haar en z'n vehikel in de modder!
De hulp-chauffeur, die eerst hevig heeft meegedaan
z'n kruin te schurken, blijkt echter een man van de
daad te zijn en begint te denker.!
Er worden allerlei ingenieuze plannen bedacht en
enkele zelfs uitgevoerd, maar dit geheel heeft tot
resultaat: nog verder wegzakken en 'n nog verwarder
haardos! Tot eindelijk het hoge woord er uit komt:
..We moeten de carrier maar halen!" Met beschaam~
de !faken komen ze dan bij mij om te vragen: ,.of ik
even wll helpet1 met de carrier, want ze zitten vast."
Ik stem dan gewillig toe en gezamenlijk rijden we
naar de plaats des onheils. De situatie wordt even
bekeken, dan de kettingen vastgemaakt. de carriermotor brult en de afgedwaalde wordt weer op het
rec:;hte pad gebracht. Met de opmerking: .. Als je
weer eens wat hebt, je weet, waar je me vinden kan!",
verdwijn ik.
BIJ de carrier is ook een behoorlijke collectie ge~
reeds~happen. Deze mag zich in een bijzondere belangstelling van "anderen" verheugen. Er wordt veel
"geleend" en het kan gebeuren, dat ik soms zelf
een sleutel moet gaan lenen. Als ik dan bij zo'n
"ander" kom, en het gevraagde ontvang, krijg ik
meteen twee schokken te slikken. Ten eerste: ik merk.
dat de sleutel, die mij wordt toegeworpen, uit mijn
carrier afkomstig is!. En ten tweede de waarschuwing: ,,Breng hem .gauw terug, want er wordt al
zoveel gejat." Als ik dan volkomen overdonderd
terugstrompel naar mijn carrier. komt er een luitenant naar mij toe en vraagt mijn koplamp "te leen":
als ook dit onderdeel verwijderd is en ik me amechtig omdraai om m'n sleutel te pakken, is deze verdwenen en dan komt voor m'n reeds zo geschokte zenuwen de genadeklap: We moeten uitrukken. De kapitein maakt stekelige opmerkingen over een carrier,
die niet direct !ltartklaar Is en met verdwaasde blik
loop ik m'n accu te zoeken ......

•

"Onze tt ge.nwoocdige mlohter van Ooduwijs heeft een boek
oan hem gewijd (aan de Wandelende Jood namelijk). Oorapronkell1k " hij namelijk ••n vijgtl>oom geweest ln hd
Arme-e:nse b!oo,ter te }eruuilrm .

(,.De Groene Amsterdammer"),
Als onze Minister van Onderwijs een vijgeboom
is, dan is daarmede tevens het raadsel opgelost,
waarom er nog altijd ooderwljxers zijn, die een
zekére voorliefde voor oorvijgen hebben. Vandaar wellicht ook• de animo, die er tegenwoordig
bestaat, om zoveel mogelijk van deze ministeriële
boom te plukken?

•

De btkendt "Sonneur" schiep een nieuw bor.k, waarvan
paard en hond de hoofdschotel vormen. Het rijk geill ustreerd
relaa, van :ijn hoogst avontuurhjk en sportief beleven met
do daarbij behorende eigen •ftrr, met 9etati9e pen à la
*'8squirr'" vastgtltgd. is direct Jeve.rbaar door Uw eigen
boekverkoper.
• (Adv.).

Paard en hond op de hoofdschotel. Dat kan inderdaad niet anders dan hoogst avontuurlijk en
sportief zijn. En een eigen sfeer schept .het ongetwijfeld. Wij zijn benieuwd naar de reacties
van de lezers, die waarschijnlijk zuUen variëren
van steigeren tot blaffen.

•

Verloren Amerikaanse "kogtl"-vulptn, ,onder dop, fletnnde van buis naar Gtmecnte Lyceum. Tegen -beloning
(Adv,).
terug te l>e:orgtn.

We zijn herhaaldelijk de weg naar het gemeentemuseum gegaan, in de hoop de fietsende vulpen
tegen te komen. Helaas, zonder resultaat. Dat
kwam natuurlijk, omdat de pen geen dop me«
ophad .

•

STICHTING 1940-1945
Een pluim voor

Maastricht.

Toen ik Maandag 1 December 1947, na een dier.streis, het
station Maastricht (Wijk) verliet, viel het mij direct op,
dat boven de Wijkerstraat een spandoek was bevestigd
waarop te lezen stond, dat gedurende het tijdvak 21 November 1947 tot en met 1 December 1947 een internationale poppententoonstelling werd gehouden in de Dominicanerkerk te Maastricht ten bate van de Stichting 1940-1945.
Nadat ik mij naar- mijn hotel had begeven, waarvan de
eigenaar eer1 actief medewerker der Stichting is, vernam ik
van hem, dat deze tentoonstelling in het middelpunt van de
publieke belangstelling stond en hij nodigde mij uit ook een
bezoek aan deze tentoonstelling te brer.gen.
Hoewel ik, vrijgezel zijnde, geen belangstelling voor poppen heb, beloofde ik mijn hotelhouder toch aan zijn uitno-diging gehoer te geven, niettegenstaande ik, vergeef het mij
lezer, geen grote verwachtingen koesterde van deze tentoonstelling.
Maar, ik moet het tot mijn schande erkennen, ik heb mezelf willen bedriegen en tevens moet ik erkennen, dat ik
het saamhorigheidsgevoel der Limburgers te laag heb ge-·
schat.
Toen ik die avond omstreeks half neger., tamelijk sceptisch gestemd, de Dominicanerkerk binnenstapte, vrolijkte
ik al dadelijk op door de aangename manier, waarop mij
een toegangsbewijs werd aangeboden en ik heb die laatste
avond persoonlijk kunnen constateren, dat deze tentoonsteJling een daverend succes is geworden.
Naast inzendingen van H.M. de Koningin, Prinses Juliana
en de Prinses van België, zag ik een schat .van inzendingen uit practisch alle landen det wereld, in diverse kleder-drachten, zo schitterend en rijk van kleur, · dat ik mij op een
bloemententoonstelling waande in plaats van bij poppen.
Opmerkelijk mooi was bijvoorbeeld het Tsjechische bruidspaar, maar ook de poppen uit rubber vervaardigd hadden
hun eigen bekoring, terwijl van de uit was vervaardigde
Kerstfiguren een zekere wijding uitging. Kortom, alle poppen karakteriseerden het land van oorsprong voortreffeliJk.
Nadat ik het ter,toongestelde had bezichtigd, nam ik in
het midden.schip der Kerk, dat in een gezellig ingericht terras was veranderd, plaats, waar ik, onder de vrolijke k1an.ken van een orkestje, een consumptie kon gebruiken. Het-geen het buffet te bieden had, was, evenals alles, uitstekend verzorgd.
Gedurende mijn aanwezigheid werd de 20.000ste bezoeker
van deze tentoonstelling gehuldigd, wie door de K.L.M.
een gratis vlucht naar en van de Cóte d'Azur werd aange.boden.
'
Door een handig uitgedacht systeem, door bestuur en leden van de afdeling Maastricht in toepassing gebracht, heb.ben zeer veel firma's hun belangeloze medewerking ver.leend en ook het kerkgebouw met verwarming en verlichting was gratis voor het goede doel ter beschikking gesteld.
gen pop met een daarbij behorend certificaat, door de prin-ses van België aangeboden, werd Amèrikaans verkocht, en
bracht het niet onbelangrijke bedrag van f 2150.----, op.
Het is dan ook volkomen begrijpelijk, dat mijn tegenzin
voor een bezoek aan deze ter,toonstelling reeds spoedig na
mijn aankomst verdwenen was en toen ik 's nachts om 1.30
de Dominicanerkerk verliet, voelde ik mij klein bij het grote
werk dat in Maastricht was geleverd.
Zoals ik van één der leden van de Maastrichtse afdeling
vernam, is men bijna een jaa> bezig geweest met het uitwerken van de plannen tot het houden van deze 'tentoon.stelling. Hoewel ik het batig saldo niet weet; moet dit mijns
inziens geweldig zijn. Er is in Maastricht met .de talenten
gewoekerd en ik ben overtuigd, dat Limburg over het eindresultaat tevreden mag zijn.
Ee~ der stuwende krachten van de afdeling Maastricht gaf
mij nog te kennen, dat op Limburg in het algemeen en op
Maastricht in het bijzonder, steeds een beroep kan war.den gedaan, indien men in andere afdelingen iets wil organiseren ten- behoeve van de Stichting 19-40-19-45. H1er moge
de imndeltngskracht van de Stichting ij.Ic.en.
BeBtuur en leden van de afdeling Maastricht, aJsmede de
c;lames, die aan het slagen van deze tentoonsteHing hebben
medegewerkt, :zij mogen trots zijn op het resultaat van hun
onvermoeid zwoeger1. Deze tentoonstelling was een waar
succes.
GEERT
Medewerker der Stichting •

•

Mutatie

•

-Ioewel wij in ons blad niet gewend zijn namen te noemen,

.moet er in dit geval een uitzondering gemaakt worden.
Dr. B. H. de Jongh, de directeur der Stichting 1940-'-45,

•

heeft gemeend als zodanig te moeten bedanken. · Hij heeft
onze Stichting ru\mschocts haar deel gegeven, want zijn
aanvankelijk plan om drie maanden directeur te blijven,
heeft hij tot twee . en een half jaar uitgebreid. Daar is de
Stichting wel bij gevaren. Wij hadden genoeg mensen1 die
enthousiast waren voor het Stkhtiqgswerk. Wat we vooral nodig hadden, was een man, · die aan enthousiasme een
scherp zakelijk en organisatorisch inzicht paarde en wiens
naam een vertrouwde klank had, die de Stichting het nood- zakelijk cachet gaf.
·Zo'n man was Dr. de ·Jongh. Hij heeft met zijn medewerkers een efficient en betrouwbaar apparaat opgebouwd, dat
in staat is de belangrijke · taak te verrichten, waàrvoor wij
aUen garant wilden zijn. Het doet ons genoegen, dat de
heer De Jongh de Stichting niet gehéel verlaat, maar haar
ala dagelijks bestuu~lid · voórtaan zal dienen.
:
REDACTIE.

IN GEVANGENSCHAP.

Ons verblijf in Fontainebleau.
• Iedereen vraagt zich ernstig af, wat de dag van morgen zal
brengen?! De priesters kunnen nog mis-lezen, omdat er een
paar draagbare altaren meegenomen zijn.
Karig ontbijt. - Wat donker water en een vierde grijsbroodje
voor de hele t<lag. Erg goed voor de slanke lijn.
Ol!}streeks tien uur mag de kudde eruit.
,,Luchten!...... luchten!" klinkt het bevel. Dit gebeurt trouwens twee maal daags. Het is als in een mierennest, wanneer
terroristen en paters daar ronddraaien op het kleine binnenplaatsje; van de blinde muur tot à.an de heerlijk riekende W.C.'s
en vice versa.
Dan verschijnt opnieuw de sluwe en gemene figuur van Korff.
Hij moet Pater Overste hebben en deze vraagt broeder Rip oche
hem te vergezellen. Ze vertrekken met een auto. Waarheen? ..•
La Brosse? ..... .
De dag gaat doods voorbij. tussen vier muren. Om zeven uur
zijn Pater Overste en de broeder weer terug. Korff had hun
een kelder vol munitie laten zien in de buurt van La Brosse.
De ene groep gaat naar dit klooster, de andere weer naar een
ander. Velen krijgen hoop op een bevrijding. Men maakt reeds
plannen. Maar...... de dagen schuiven voorbij, in het gezellig
schouder aan schouder samenzijn in de gevangenis.
's Vrijdags daarop plotselinge verhuizingen. Met vijfentwintig
man op een vrachtwagen vertrekken we. De laatste vrachtwagen bevat ook burgers, waaronder Mijnheer Pastoor Jacquet
de Baralle, die ook in dit verband gearresteerd zijn .
Maar waar, gaan we heen?
De bevolking groet ons vol sympathie en iedereen vraagt zich
af, wat er zal gebeuren met qie Paters met hun groot koperen
kruis tussen de ceintJ_tur.
We kunnen niet direct zien waarheen het gaat. Het gaat 1n de
richting van Parijs. Waarheen?...... Duitsland?...... Eindelijk
Sint Denis-Senlis-Compiègne.
Het concentratiekamp Royal Lien.
Op enige kilometers buiten Compiègne bevindt zich het concentratiekamp Royal Lieu, het vroeger zomerverblijf van de
Franse koningen (welke ironie!).
Het bestaat thans uit een barakkenkamp met prikkeldraadversperringen afgezet en omgeven door een aantal uitkijkposten

en machtige schijnwerpers.
Na het ontvangen van een ,
enige gebruiksartikel van eet
merd, zodat we voortaan ni,
Over een voetbalveld worden
Maar zodra er een nieuwe !
verschillende kanten alarmfl1
zijn barak verblijven. Maar 1
mogelijke variaties van typt
vriendelijk aankijken. Aan é1
bisschoppelijke kruis glinster
Het is Mgr. Theas, bisschop
gesperrt voor zijn predikatie,
Bij hem zien we nog Albert
burgemeester van Toulouse E
Eindelijk na de lange mono
papieren--eontróle...... inkwa1
we allen in Bloc A, kamer 8 E
en de deken Mgr. P. Guynot
strozak. Goddank!
Iemand, die het niet heeft m,
hoe neerslachtig het maakt t
handen zit, achter het prikk
resultaat van hun wreedheid
buurt, naast het ziekenzaalt
kers of folterkamers, zoals '
Hier loopt een blinde, daar i
gebroken ribben weer gezond
onderlijf geheel gewond, daf
uit de tenen getrokken, enz.
Juist voor we bmnenkomen :
scheurd door de geweldige l
Onmiddellijk denken de Obi
de bittere kelk te La Brossi
Gods zegen zal zeker niet 1
concentratiekamp. Men vindt
den in één leed verzameld. E
er toe bijdraagt om tot een
log" te komen.
Zo vindt men artsen, officie:
chaussees, politie, werkliede1
kamp.
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SLOT
etensblik en tinnen beker het
n gevangene - worden we genumiets meer zijn dan nummer zoveel.
1 we naar onze verblijven gebracht.
groep binnenkomt, hoort men aan
luiten klinken en moet iedereen in
aan de vensters zien we ~toch alle
en, die ons vriendelijk of minder
!én der vensters zien we zelfs het
~en.
van Montrauban, ongepikt en einis en morele steun aan het verzet.
: Sorrant, de prefect van Tarn, de
enz. enz.
Jtone en veelvuldige formaliteiten,
rtiering en... . .. ontluizing,_ zitten
en 13. Als kamerchef Pater Overste
t. Eindelijk een weinig rust op een
eegemaakt, kan zich niet indenken,
te weten, dat je in vijandige Duitse
:eldraad; waarbinnen je overal het
l kunt opmerken:. Hier vlak in de
je,_ bevinden zich twee martelbunmen deze lokalen terecht noemt.
lemand met een ijzercorset om zijn
te krijgen. Hier liggen er met hun
u- met gebroken benen, de nagels

vijf uur appèl, waarna ieder kan genieten van het aroma en
amaak van zijn kop bruin sap. Om acht uur wordt iedere barak
&esloten. Om half tien kort gezamenlijk avondgebed, gevolgd
door vlooienjacht op de strozak. Om kwart over tien moet een
ieder onder zijn deken zijn, op straf van boete. Streng verboden
· is de broek aan te houden, ten bewijze, dat men niet wil ontvluchten.
Het werk wordt tussen de verschillende barakken verdeeld.
Iedere bàrak levert om de beurt zijn · werkers, om het kamp
schoon te houden, de barakken voor de nieuwe gasten klaar te
maken enz., want dit houdt met tempo aan. Ook moet er buiten
het kamp gewerkt worden. 's Morgens worden de bewerkers
met vrachtwagens gehaald en 's avonds weer teruggebracht.
Het is een nette bediening door het taxibedrijf van das Grosze
Reich.
Dan moet er gewerkt worden om verdedigingsstellingen klaar
te maken - tankvallen graven, onder water zetten van lage
gebieden enz. Pater Overste, die als kamerchef vrij is van het
werk, geeft . een goed voorbeeld en gaat veel met de werkers
mee.
Ook mogen we niet vergeten het goede, dat de mensen uit stad
e:ri platteland voor de gevangenen van het concentratiekamp
deden, want niettegenstaande streng verbod kwam er witbrood,
boter, jam, zelfs konijn soms, het kamp binnen.
Het contact met de andere gevangenen werd met de dag ster- ker en velen hebben· achter het prikkeldraad voor het eerst van
hun leven met een priester kennis gemaakt. Wat velen verwonderd zal hebben is, dat de hele communiteit ook in gevangenschap wist te leven volgens de geest van de Heilige stichter Mgr. Eugeen de Mazenod en vo~gens zijn regel. Dit goede
voorbeeld werd niet alleen gegeven door gebed, maar ook en
vooral door de vrolijkheid en moed, welke de communiteit aan
de dag legde. Vergeet niet, dat we hier te doen hebben met
jonge idealisten van 20 jaar en ouder. Zelfs op sportgebied werden zij het middelpunt van het kamp. En Mgr. Theas was zelfs
van mening, dat het. de beste apologetica was, die nu gedaan
kon worden.-

- DE BEVRIJDING.

/

Js er nog een nummer le\rend ver~loedhonden.
1ten terug ,aan de Calvarieberg en
achterwege blijven. Zo ook in het
; hier alle sociale rangen en stan[et beste bewijs, dat ieder het zijne
spoedig en goed einde van de oorren, professoren, priesters, mareen onderduikers bijeen in het

1

De dagverdeling in het kamp
was ongeveer als volgt:
Om zeven uur 's morgens Reveille. Maar om kwart voor zes
zijn de Paters en Fraters al
present om hun geestelijke
oefeningen als meditatie enz.
te beginnen, want voor dat
allen gewekt werden, mocht
men de H. Mis lezen. Dus
zoals normaal. Wanneer men
-dan nog bezig is met zijn dank-_
zegging, gezeten op de britsen,
hoort men overal: "Rantsoen
halen", dat bestaat uit een kop
lindenthee of gebrand kastanjesap. Twee · mannen moeten
de zalen opdweilen en men
, wacht het appèl van acht uur
f dat voor iedere barak wordt gehouden af. Verschillende vrijwilligers moeten erop uit om gras
en onkruid te gaan wieden en
dit op te branden voor de barakken. Met veel animo wordt
er niet gewerkt, maar de geest .
blijft er goed onder. Zo weerklinken verschillende oude liederen en bekende canons. Dan
maakt Zijne Excellentie Mgr.
Theas zijn morgenwandelingetje en spreekt de Fraters een
hartelijk en pittig woordje toe.
Deze pauze duurt enige minuten, of .zelfs een half uur, naarmate . de onderofficier van
wacht zich al dan niet spoedig
laat zien.
Om half één soep-uitdeling,
waarna een kleine pauze.
's Middags weer· werken. Om

Ons vertrek schijnt voorlopig uitgesteld, want de overmachtige
Royal Air Force heeft de meeste verbindingslijrum met het
Nazi-Rijk afgesneden. Enorme colonnes troepen trekken langs
het kamp. Allen goed gecamoufleerd met hele parken op hn~
wagens. Het elastische front doet onze hoop herleven,.
Laêrimosa Dies illa. - Op 25 Augustus is het plotseling "bagage
inpakken. Jullie vertrekken." Een donderslag in een oranjekleurende hemel. Dus toçh? ? ? ..... .
In beestenwagens, waarin· ongeveer 40 personen kunnen, werden we met 60 à 80 man gestopt. We vertrekken in een stikdonkere nacht, maar onze bewakers hebben één ding vergetell,
n.l., dat in vlug ingepakte en ongecontroleerde bagage wel eens
verboden dingen kunnen zitten, vooral als de reizigers niet
gaarne reizen. Zo komen zagen en vijlen voor de dag en op
een ogenblik dat de trein, om een onbekende reden, heel langzaam rijdt, zorgen de medewerkers van buiten uit voor de rest.
Zo werpt een onbekende en mysterieuze hand een breekijzer
door het luchtgat de wagen in. In de wagen bevindt zich
kolonel Jeze, de rechterhand van Generaal de la Porte du ·Theil,
die zelf ook tot de gearresteerden behoort. ,, Wie wil mee vluchten?" klinkt zijn vraag. ,,Geen namen a.u.b." Nummers 1-2-3,
tot 15 man. _ Een van de Fraters heeft een zaag meegenomen
en als het gat groot genoeg is, kruipen ze er één voor één
door, klimmen op de bumpers en springen uit de rijdende trein.
Anderen klimmen op de volgende wagen en kruipen zo verder
tot de ,laatste, waarvan ze er af wippen. Men hoort vallende
lichamen en soms een kreet van pijn, waarschijnlijk iernand1
die verkeerd terecht komt of tegen een paal botst. Zo verdwijnt
ook Frater Bertraix. De eerste van ons, die vrij komt. De Moffen, die gezellig in de laatste personenwagen zitten, beginnen
lont te ruiken en schieten in het wilde weg met hun mitraillets.
Vlak voor Montdidier stopt de trein in het open veld. Er zijn
wagens waar planken uit zijn, met gaten in het dak. Hele
nesten zijn uitgevlogen.
De treinleider eist, dat van iedere wagen tien man neergeschoten
- zullen worden, maar de onderofficier weigert cordaat. Zou op
het laatste ogenblik dan toch ...... Met angst en spanning volgen we de discussie, tot de trein weer verder gaat, met in iedere
wagen vijf wachten, wat als voordeel heeft, dat de deuren
open mogen blijven, zodat we frisse lucht krijgen. We gaan
langzaam verder tot het volgende, totaal in puiri liggende station
van Peronne. Hier mogen we op de grond slapen, velen zonder
dekens.

De eerste Zondagmiddag was er reeds een voetbalmatch tegen
een · groep, samengesteld uit de leden van "Frente popular".
Rood tegen zwart, zoals de communisten het zelf uitdrukten.
De roden werden met 4-0 afgemaakt. ,,De kerk heeft weer
gewonnen", stond in de krant;
Met behulp van het Amerikaanse Rode Kruis werden zelfs
competities voorbereid en gespeeld. Zo hing voor de _volgende
week een aanplakbiljet op:
Het Koor o.m.i.
een speciale club van het kamp
tegen
de Oblaten van Maria.
. Caj>t. Frater le Clech.
Het wérd ·een spannende match en de Roden bereidden zich
voor op een revanche. Deze revanche werd een 6-1 overwinning voor de Fraters. Ook bij de athletiekwedstrijden en volleybal schitterden ze uit.
Maar dit alles werd gestoord door het gerucht, dat allen naar
Duitsland zouden verhuizen. Het zou de veertiende gebeuren.
Alles werd reeds ingepakt. De hele middag zaten 2200 · gevan~
genen op transport te wachten. Om zes uur tegen-order. . De
trein, die ons moest vervoeren werd door . de verzetsgroepen in
brand geschoten. De laatste twee wagens, die onze bagage
reeds bevatten, werden losgekoppeld en gered. Werkelij}c, de
ond~rgrondse jongens wisten hoe het hoorqe.
Aangezien de helft van de Fraters hun tijdelijke gelofte moest
hernieuwen, vond dit ook in het . concentratiekamp plaats. En
zo legde een grote groep hun tijdelijke gelofte af voor FaterOverste, iets wat nu treffender was en intiemer, dan ooit te '
voren.
,
Het gewone leven van het concentratiekamp gaat verder. Tot
Donderdag 17 · Augustus 1plotseliJ].g de order van verzamelen
bfnnenkomt. Een 1700 màn, de ergsten, moeten verhuizen naar
Duitsland. Ze worden met vrachtwagens vervoerd naar Weimar! ..•
Een duizendtal ·blijft over. Plotselihg verschijnt de FransDuitse krant niet meer in het kamp: We leven ~eer met hoop.

Te Peronne. In het begin is het hier de grootste nnsere. Niefä
om op te slapen, zo goeà als niets te eten. Zelfs 2000 kilo aardappels voor de gevangenen worden geweigerd door de Moffen.
Pank zij het Rode Kruis komt er gelukkig verandering, want
velen zouden het zo niet lang meer hebben uitgehouden.
De meesten moeten meewerken aan de verdedigingsgordels,
inundatiewerken of tankvallen. Anderen slepen stroo aan om
op te slapen, want 's nachts is het koud. Toch horen wij met
genoegen het donderen van het veldgeschut in de verte en
het springen van munitiedepöts. Zouden we nog op weg moeten? Gedwongen dagmarsen? De lijsten van de zwaren zijn
bekend. Hierop bevinden zich ook de Paters Terroristen. Onder
elkaar bespreekt men reeds plannen om een nieuwe congregatie te stichten later,...... ,,De Klein Fraters Terroristen"
of zo.
De 31ste Augustus verbranden vele soldaten hun papieren,
slaan hun schrijfmachines stuk. Niemand waagt zich teveel
onder hun ogen, want de machinegew~ren zijn zenuwachtig, en
nog meer de mannen, die er achter liggen.
's Middags vertrouwen de Moffen het kamp toe aan het Rode
Kruis en vertrekken met stille trom.
Gered! - Gelukkig! - Goddank! - De moffen zijn nog niet
allen weg, maar onze vreugde uit zich ~eeds openlijk. Overal
vertrekken de gevangenen en ze worden gastvrij_ ontvangen bij
de mensen van Peronne en omstreken. De strijd tussen de verzetsgroepen en het veldgroen gaat voort in iedere straat en
het verzet ·uit het kamp weet op tijd te voorkomen, dat de
brug van de Somme . wordt opgeblazen. De hele dag van de
eerste September gaat het Amerikaanse veldgeschut over ons
heen. Om zes uul" luiden de klokken en enige tijd later jagen
de eerste jeeps met witte ster door Peronne. Op 2 September
groot bevrijdingsfeest met défilé, waaraan 85 Paters en Fraters
fier deelnemen. '
L'amour de la patrie est Ie premier amour et Ie dernier amour
après l'amour de Dieu. (Verlaine).
· _
_
_
Op duizenden manieren hebben de heren geeste,lijken en religieusen meegeholpen tot ondersteuning van het geestelijke en
materiële voor onderduikers en verzetsbeweging, om zodoende het vaderland rechtstreeks of zijdelings te dienen. Zelfs onder
de ijzeren vuist van de bezetter wisten ze wat hun plicht was.
Dit is geschreven als een getuigenis voor hetgeen zij deden
voor de bevrijding van Frankrijk.

•

VOORDE
BOVENSTE

DEED DE ILLEGALITEIT NIETS
VOOR DE GEVANGENEN?

.

n _aansluiting op hetgeen wij vorige week pu•
bhceerden, naar aanleiding van een passage in
het rapport over de manipulaties van het Nederlandse Rode Kruis in bezettingstijd, waarin geconcludeerd werd, dat ook de illegaliteit io gebreke
zou zijn .gebleven bij de hulpverlening aan de Nederlanders in de concentratiekampen, lijkt het ons ge•
-wenst wat meer bekendheid te geven aan enkele
hulpacties, welke ln de bezettingstijd van LO-zijde
werden op touw gezet.
Reeds spraken wij van hetgeen met name door de
topleiding der LKP, samen met de LO-Amsterdam en
een KP-ster uit Amsterdam, werd verricht. Daarnaast mag zeker niet onvermeld blijven, hetgeen door
de LO in Ede op dit gebied werd gepresteerd. Wij
nemen dit voorbeeld, omdat vari deze actie nog vrij
nauwkeurige geg~vens in ons bezit zijn.
Het is ons echter bekend, dat ook LO-instanties in
het Zuiden met na~e voor Vught zeer veel verza'
meld hebben.
Toen in 1942 de beroepsofficieren in de val gelokt
werden en naar Duitsland werden overgebracht, begon men in Ede, waar veel officieren woonden, (er
werden 50 Edese officieren weggevoerd) onmiddellijk
met een steunactie, welke geheel met partic11liere
middelen werd gefinancierd. Men verzond pakketten
met gefingeerde namen van personen of bedrijven als
afzender. Daarmede werd de basis gelegd voor een
grootscheepse actie, welke in deze begintijd ervaring
opdeed en relaties kweekte. Dit werk concentreerde
zich in de werkplaatsen van de fabriek "Macostan".
In totaal zijn van hier uit zeker 3000 pakketten van
pl.m. 7 K.G. met de meest voedzame, verduurzaamde levensmiddelen rechtstreeks aan krijgsgevangenen
en politieke gevangenen in Dachau, Vught en aan
de gijzelaars in St. Michielsgestel verzonden. Daarnaast gingen belangrijke hoeveelheden levensmiddelen
en manufactllren rechtstreeks naar het Damescomité
in Vught, dat voor verdeling zorgdroeg.
De zaak nam een dusdanige omvang aan, dat ver•
scheidene mensen permanent bezig waren met het
aanwerven van voedsel. het verpakken en verzenden.
Een inwoner van Ede maakte zich geheel v~ij voor
dit werk en via contacten in Friesland (ook dikwijls
weer LO-mensen) wist hij vlees te bemachtigen, dat
door een slager in Bennekom verwerkt werd tot
wor.st, gehakt in blik, rookvlees, blikjes snert e.d.
In Makkum knoopte hij connecties aan met een firma, die ontzaglijk grote hoeveelheden paling be·
schikbaar stelde, die ook weer in verduurzaamde
"'.Orm werd verzonden. Hiervan alleen werd wekelijks p!.m. 200 pond -verzonden, waarvan 70 pond per
week voor Vught. In totaal zeker 10.000 K.G.
Bij contröle van de Prijsbeheersing In de fabriek
nam men enkele ambtenaren in vertrouwen, die op
hun belltt voor belangrijke contacten zorgden. Zo
kreeg men de beschikking over 2000 blikjes melk,
waarvan er wekelijks 50 naar elk der kampen -Vught,
Haren en Amersfoort gingen voor de zieken. Dit
laatste geschiedde in de maanden Juli en AugustllS
19H. Tonnen vol scheepsbeschuit werden gebakken
door een bakker in Vlaardingen en over de pakketten verdeeld.
In de fabriek werden enkele clandestiene oliepersen
in werking gesteld, waarmee 7000 K.G. koolzaad verwerkt wud, waaruit men 32 pCt. olie perste, zodat
daaruit 2200 Kilo ter beschikking kwam, waarvan
1000 Kilo aan de boeren werd teruggeleverd en de
overige in flessen, welke het merk Vadol droegen
(vaderlandse olie) in de pakkettec gingen. Kocht
men aanvankelijk afvalappelen om deze in gedroogde
toestand te verzenden, later kocht men hele wagonladingen appelen en pruimen, welke o.a. bij de AKU
en in Veenendaal gedroogd werden of in flessen
werden ingemaakt. Alleen voor de aankoop van een
wagon appelen gaf men toen f 4500 uit (10.000 K.G.
à 45 et. per K.G.).
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Door de medewerking van de contröle-ambtenaren
kon men bij het vervoer er altijd voor zorgen, dat
deze niet in beslag genomen werden. De AKU leverde ook 2000 kartonnen dozen en bindtouw voor de
verzending.
Met Friesland was de regeling zo, ·dat Friesland
hele koeien leverde, waarvan men dan een deel ver•
duurzaamd terug ontving. Ook dit ging in pakketten
naar de gevangenen.
Aanvankelijk heeft men veel moeten experimenteren
om de levensmiddelen goed verduurzaamd te krij•
gen, zodat in de eerste tijd nog wel eens iets bedorven is, doch later ging alles prachtig. Zo werd
het verzonden roggebrood in cellophaan verpakt,
waardoor het zeker 6 à 8 weken .g oed bleef. Ook
zeep, waaraan veel behoefte was, werd in de fabriek clandestien aangemaakt en in grote hoeveelheden verzonden. Waren, die men niet verdullrzamen
kon, gingen regelrecht naar Vught. Zo ging er eens
een zending kersen van 620 -K.G. naar dit kamp.
Wat de textiel betreft. ging er in het voorjaar van
1944 een partij van 1900 alpinomutsen naar Vught,
Amersfoort en enkele gevangenissen. Men verzond
voorts 600 zakdoeken, 400 paar sokken en vele
overalls, terwijl men door de goede zorgen van een
sigarenfabriek in Veenendaal ook regelmatig sigaren
kon verzenden.
Hoe meer ervaring men in het werk kreeg en hoe
meer de kring van relaties zich uitbreidde, hoe beter
ook de samenstelling van de pakketten kon worden.
Ook vitaminetabletten behoorden tot de inhoud.
Beperkte men zich aanvankelijk met de rechtstreekse
pakketten-verzending tot politieke gevangenen uit
Ede en omgeving, waarvan de verblijfplaats bekend
was, door de relaties in het land werd dit aantal
steeds groter. Per maand gingen er zeker 170 pakketten weg, waarvan er pl.m. 75 voor de krijgsgevangenen bestemd waren en de overige voor politie•
ke .gevangenen in Dachau en Vught. Daarenboven
gingen dan, zoals gezegd, belangrijke voorraden i;i?cht•
streeks naar Vught, waar het damescomité voor verdere distributie zorgde.
Van het Nederlandse Rode Kruis beeft men nooit
enige steun daarvoor ontvangen, zelfs geen adres•
sen waarheen men pakketten moest zenden. Het enige,
waarover men uiteindelijk beschikte was een bewijs
van het plaatselijke Rode Kruis, dat men daarvoor
werkzaam was.
Dat deze actie duizenden en oog eens duizenden guldens kostte, behoeft geen betoog. De plaatselijke
collecten in de Protestantse kerken van Ede en Bennekom voor het Fonds van Bijzondere Noden, vormden één van de bronnen. Zo kreeg men van de ~ef.
Kerk te Ede maandelijks f 500, van de Ned. Herv.
Kerk f 250 en van deze beide Kerken te Bennekom
gezamenlijk f 500 per maand. Ook uit Wageningen
werden enkele malen belangrijke geldbedragen "bntvangeo terwijl de controlerende ambtenaren, waarmede men samemverkte, maandelijks ongeveer f 1000
binn"'nbrachten, welke zij bij verschillende zakenlie•
den inzamelden.
Deze groep heeft bovendien aan 25 gezinnen van beroepsonderoff.icieren, die zich niet gingen melden, ge•
durende de duur van de oorlog hun volle gage uitbe•
taald, tot een totaal bedrag van f 48.000, waarvan
door middel van het NSF f 19.000 werd terugont•
vangen.
Dat dit alles een aantal mensen ontzaglijk veel opofferingen en moeite heeft gekost behoeft geen betoog. De slager, die J;iet vlees verwerkte, verspeelde
er zelfs zijn goede naam mee, daar op een dag
een vat, waarin men uit Friesland het vlees verzond,
van een wagon viel en opensprong, waarbij een
koeienkop naar buiten kwam. Dit werd opgemerkt
door een NSB-er, die dit aangaf. Gelukkig kon men
de zaak nog tijdig redden, door onverwijld naar het
adres van de afzender in Friesland 4000 vleesbonnen
te transporteren zodat de zending gedekt was. Doch "
de bevolking zag de slager voor een zwart-handelaar
aan.
Een jaar lang, van October 1943 tot September 'H,
toen de actie moest worden stopgezet.· heeft deze
groep een administratie bijgehouden, waarin alles wat
uitging geregistreerd is. Wie daarin een• blik mag
slaan staat verstomd over hetgeen hier gepresteerd
is. Een eresaluut voor deze mensen is hier wel op
zijn plaats.
Niet overal Is het werk voor de gevangenen zo ter
hand genoll}en als te Ede, maar in tal van plaatsen
zijn dergelijke acties georganiseerd, In groter of kleiner verband. Het spreekt echter vanzelf, dat het
comité zelf niet als afzender optrad, doch dat elk
pakket de naam van een familielid van de gevangenen of zelfs wel gefingeerde namen vermeldde.
Wij meenden, dat de tijd rijp was Iets meer te ver•
tellen ook van dit menslievende werk, dat lo het
verborgene geschiedde en velen het leven redde.

AD.

PLANK?
Nederlandse W ereldceiûgers
dDor Johan van Hulzen.

Uitg. f. H. Kok N .V. te
Kampen.
anneer een kind in de
ban van een boek ge•
trokken wordt, leest hlJ
het boek niet. maar verslindt
het.
Een ieder zal dit oog weten
•igen jeugd, toen we
opgewonden de avonturen
volgden van onze held of
heldin, met hen triomphen
vierden en nederlagen leden.
Dagen achtereen was je zelf de held t;it het boek,
snoefde je tegen je vriendjes of was de reddeloze man, vereenzaamd achtergebleven.
Je las, las, zonder critlek, maar naarmate het
boeiender werd, met meer aandacht, aannemende
of verwerpende hetgeen je voorgehouden werd
aan te nemen of te verwerpen.
Achteraf besef je pas de invloed - welke helaas
niet altijd even verheffend was - : die al dergelijke lectuur ongemerkt op je uitgeoefend heeft.
Gelukkig wordt men er tegenwoordig meer en
meer van doordrongen - oh. gelukkige tijd van
grote kinderpsychologen - dat het schrijven van
jeugdboeken 'n grote verantwoordelijkheid met zich
brengt.
Het gaat er niet om een figuur te scheppen. die
braaf of slecht is, of fantastische en onwaar,
schijnlijke avont11ren beleeft; de Jeugdboekschrij•
ver moet zijn held "mens" laten zijn, die moet
kiezen tussen goed en kwaad, maar tenslotte toch
altijd in het goede opleeft, want de held. waarin
de jeugd haar evenbeeld vindt. zal anders op haar
een onbevredigende indruk laten.
Bij dit alles moet de auteur nog Iets bezitten van
het kindzijn om de juiste toon te treffen, welke
het hart van het kind op de j11iste plaats raakt.
Dat we daarvoor niet immer naar boeken behoeven te grijpen als b.v. Robinson Crusoë en Old
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Shatterhand bewijst de bUQd• -i.v...i...1 .... -11- ~ - ~ -

onder de titel "Nederlandse wereldreizigers" door
Johan van Hulzen is samengesteld.
'n Echt vaaerlands boek. Het verhaalt van de stoere zeelui, ontdekkingsreizigers, die de strijd tegen
de elementen aanbonden, tegen het ongeloof stre•
den, de eer van h11n land - ondanks grote moei•
lijkheden en tegenslagen - hoog hielden en met
hllD koene daden dat in verhouding kleine landje
in de voorste gelederen brachten, waarmee andere moglndheden terdege rekening moesten houden.
Hun onverzettelijke wil en doorzettingsvermogen
vond een bestempeling in de Gouden Eeuw. Ons
land ervoer een bloeitijdperk, dat in onze vaderlandse geschiedenis altijd een lichtpunt zal blijven, maar helaas door de indolentie van de zonen
va'o deze stoere "kerlen" langzaamaan verwaterde.
Dan komt de twintigste eeuw. De ee11w van de
grootse uitvindingen.
Weer ontdekkingen. Nu niet' meer van land, doch
van verbindingen tussen werelddelen. Nu geen rel·
zen meer óp 't land en óp 't water, nee;,. dóór de
lucht en ónder 't water. Het lijkt of 't giste~n
gebeurd is, wanneer je de relasen leest van de
eerste Hollandse luchtreis naar Indië, de tocht
van de K XVIII, de Melbournt-race. Je ziet nog
de koppen in de kranten; bij het sensationele af.
Kortom, wanneer je het boek uit hebt dan zo11 je
onwillekellrig de borst vooruit willen zetten en
zeggen: Tot dit volk behoor ik!
De bedoeling van de schrijver is, dat deze uit•
gave dienst kan doen aJs vertelstof op de scholen
en In de bibliotheek, met name voor de rijpere
jeugd. Aan dit doel beantwoordt het boek vol•
komen. Bovendien is het nog zeer leerzaam en het
geeft interessante stof om bij de aardrijkskllOdeen geschiedenisles te behandelen.
Bij alle grote waardering, die wij. voor deze - en
andere - historische verhalen hebben, moeten wij
ook bij deze gelegenheid nog eens een wens, die
in ons hart leeft, naar voren brengen. Reed.!I eerder hebben we deze wens in ons blad tot uitdrukking gebracht.
..
Wij zouden dit boek zo gaarne aangevuld zien
met meerdere uitgaven over helden. Helden lllt
de bezettingstijd. Daarmee is onze jeugd nog te
onbekend. De stof blervoor ligt voor het grijpen, maar de auteurs ontbreken nog.
Moge dit een kleine tip en een stille aanwijzing
zijn voor de samenstellers van jeugdboeken.

M. v.d.S.
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J. DROST

Broek op Lan{Jeidijk.

H

gaarne hadden we hen teruggezien, onze trouwe makkers, M. J. Drost en J. Bax.
Ze waren resp. tot 3½ en 2h jaar veroordeeld en ook zij kregen hierdoor hun tol te
betalen wegens huq verzet tegen het Nat. Soc.
Beiden kende ik reeds, vóór het Nat. Soc. haar
handen op de rechten en vrijheden van ons Nederlandse volk legde en bij het huisbezoek hebben we vaak over deze zaak gesproken.
Te velen lieten zich door het nazidom beïnvloe•
den en konden hun houding niet direct bepalen,
omdat ze het gif in die schoonklinkende woorden
niet konden ontdekken. Maar langzamerhand Wisten ze de schijn uit het nazidom te ontdekken en
toên dit na de 10e Mei 1940 zijn .ware wezen
blootgaf, wilden Drost en Bax ook niet anders,
dan óók hun gaven en krachten dienstbaar stellen in het leger van de bekende onbekenden.
Toen er dan ook begonnen w~rd met de verspreiding en later met het herstencillen van Vrij
Nederland en verzorging van briefpost naar Engeland, hebben deze jongens verlangd naar ~~n
.meer werkzaam aandeel in de verzetsstnJd,
16 April 1942 werd hun ~gincontact gearresteerd en zij voelden met vele anderen, dat
het werk moest doorgaan. Aangezien Den Helder
te veel door de SD werd afgezocht, verhuisde de
schrijfmachine naar Broek op Langendijk voor
het klaarmaken van de stencils, die, als ze klaar
waren naar Den Helder terug gingen. om de an•
dere dag gereed te zijn voor de verspreiding. Dit
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a&het doorlopen van de lagere :.chool voelde Antoon Slot zich aangetrokken tot het
smid-bankwerkersambacht. Hij ontving zijn
opleiding hiervoor te Lichtenvoorde en kreeg, na
~ëindiging van zijn leertijd, een plaats op een
fabriek te Winterswijk.
Al spoedig leerde men Antoon kennen als een
zeer Ijverig persoon; hij genoot het volste vertrouwen en een grote waardering van zijn patroons.
Met zijn rustige en kalme natuur deed hij zijn
werk nauwgezet. In 1933 werd hij voor militaire
dienst in het Nederlandse leger opgeroepen en
kreeg de functie van mitrailleurhersteller. Hij besefte toen nog niet, dat hij door het opdoen van
deze kennis het ondergrondse ,leger later zulke onschatbare diensten zou bewijzen. Na een diensttijd van 11 maanden ging hij met groot verlof en
kreeg werk te Ulft, doch moest aldaar het werk
spoedig beëindigen wegeng een langdurige ziekte.
Nauwelijks hersteld, riep het vaderland hem in
Augustus 1939 op in verband met de mobilisatie.
Bij het uitbreken van de oorlog vocht hij op de
Grebbe~r.g voor Neerlands vrijheid.
Aanvankelijk met weerzin zijn moordend wapen
gebruikend, werd hij bij het zien vallen van zijn
vrienden rondom hem en door de wijze, waarop de
Duitsers hun krijgsgevangenen maakten, gegrepen
door een verbeten woede, welke aangewakkerd
werd, doordat de wrede overweldigers de Nederlandse militairen gebruikten als dekking om hen
daarna met een schot in de rug te doden. Met
felle moed overwon hij toen weldra zijn huivering
en zonder op gevaar voor zijn eigen leven te letten, richtte hij zijn knetterende mitrailleur op de
vijand.
Zijn kameraden, inziend dat het onverantwoorde•
lijk was deze- voorpost te handhaven, moesten hem
achter zijn mitrailleur weghalen.
Het Nederlandse Leger capituleerde, doch dit ~tekende voor Antjl)n niet, dat de strijd voor bem
ook ten einde was.
Hij bleef thuis, aangezien hij voor het moffentui.g
niet wenste te werken.
Na enige tijd kre~g hij contact met het onder•
grondse leger. Nu' spande hij al zijn krachten In
bij de voorbereiding voor de komende strljd. Meermalt>n 'Werd hij gezien met een koffer. Dan begaf
hij zich l!Jeestal In de richting Eibergen, Raalte
en andere plaatsen.
Gesloten en voorzichtig als hij was, bemerkten
zelfs zijn huisgenoten nlet, dat hij zich in 't geheim
bezig hield met het repareren van de zo nodige
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werk heeft slechts 3 maanden mogen duren, totdat
de SD ook hier 10 man arresteerde, waaronder
Drost en Bax. In Dec. 1942 waren beiden in het
Tuchthuis te Rheinbacb. Drost was eerst ziek naar
huis .9estuurd, maar korte tijd later weer gearresteerd en overgebracht naar Utrecht. Hier wachtte
hij op doorzending.
Toen hij daar in Jan. 1943 aankwam, was hij zijn
ziekte nog niet te boven. Hij zat in een cel naast
de onze, en 's morgens bij het aantreden was hij
nogal eens droevig gestemd.
We kregen gelegenheid elkander te bemoedigen en
er op te wijzen. dat we niet voor misdaad daar
waren. Het was hem alsof hij een voorgevoel had,
dat hij zijn vrouw en 7 kinderen hier op aarde niet
weer zou zien. Hij werd naar Trooisdorf gezonden, werkte i<l een grote munitiefabriek, waar bij
eind 1944 weer ziek werd, waardoor hij naar
Ziegbilrg is overgebracht, waar hij in Jan. 1945
is overleden. Hij was op het laatst zo doof, dat
men hem haast niets meer kon toeschreeuwen.
Maar voor de roepstem Gods was hij niet doof,
en de jaren in de gevangenis doorgebracht zijn
voor z'n geestelijk leven niet de minste geweest.
Met liefde zat hij stil over zijn Nieuw-Testament
en dronk de woorden des Levens, om niet. Zo is
hij ons voorgegaan.
Toen Nelis uit Rheinbach wegging, kreeg ik
Joop bij mij op de afdeling in de fabriek en aan
hem heb ik een fijne celgenoot gehad.
Wc hebben veel gebeden. gezongen, bemoedigd
en hebben steeds een dankbaar gevoel gehad, dat

Dit is het lot der parti5anen:
Gebrand te worden en gekerfd
Gelijk een waas te zijn verscherfd
Druipend van bloed en bittere tranen.
Van hoofd tot scheen te zijn bedekt
Met d' eereteckenen der wonden,
Door ketenen te zijn geschonden,
Misvormd te zijn en uit.gerekt.
Dit is het loon der parfisanen:
Tien regels in 't geschiedenisboek,
Een kuil, in een vergeten hoek
En hier en daar herd=lungwanen.

Wie, over vijf en twintig jaar
Als straten naar ministers hceten,
Kent nog den man, die heeft gesmeten
Die eerste bom, in 't eerste jaar?
A. OEN OOOLAARD

Antonius F reáericus Sfot
Geboren 11 September 1918 te Lichtenvoorde.
Overleden 25 Juli 1944.
wapenen, zoals geweren, mitrallleurs en revolvers.
Hij kreeg contact met verschillende ondergrondse
werkers, waarpnder zijn voormalige militaire chef
Lt. v. d. Boogert, Poulie, Blauwgeers e.a. De verrader en SD-spion, Willy Markus, die zich een
plaats in de illegaliteil wist te veroveren, had contact met Lt. v. d. Boogert en Poulie. Door dit
contact wist Willy Markus met zijn ongelooflijk
valse practijkcn ook de naam en het adres van
Antoon te achterhalen. Op listige wijze wist Markus zijn doel te bereiken en op 20 April 1944 wist
hij z'n slag te slaan. Deze dag was een trlomphdag voor deze laaghartige schurk. Voor Lichtenvoorde en andere plaatsen werd het een bloedige
bladzijde in de geschiedenis van het ondergronds
verzet. Vier dappere kerels werden te Lichtenvoorde gearresteerd, waaronder ook Antoon Slot.
W e.ggevoerd werd hij tussen de Duitse barbaren
naar Arnhem, vandaar naar 't kamp Vught en
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Amsterdam.
we iets voor OllS Vaderland hebwn kunnen doen;
de wederkerige brieven en berichten gaven we elkaar door.
Eens waren we Zaterdags binnengebleven om de
dokter af te wachten: Joop moest 's middags de
Kerk schoonmaken. Toen hij klaar was, is hij naar
het orgel gegaan en heeft daar ons aloude Wilhelmus gespeeld.
Hoe dit in zulke omstandigheden aangehoord werd,
is haast niet onder woorden te brengen.
Toen de Engel~en en Amerikanen zo sterk OR·
rukten, werden we geëvacueerd naar Ziegenheim
en zijn bij elkaar gebleven tot October 1944, waarna ik naar Wittcnberg overgebracht werd. Joop
zou in Jan. 1945 vrij komen en moest blijven.
Hij heeft dan ook zijn vrijheid gekregen, maar
zoals uit Amsterdam de berichten kwamen, is hij
met Pasen 19'!5 weer gearresteerd.
Eind Jan. werd hij uit het werkkamp, waarheen
hJj gebracht was, gehaald. Waarom en waarheen
is nooit bekend geworden.
Met zekerheid kunnen we ha"st vast~tdlen, dat
Joop niet meer is. Het leed is hem ook niet gespa9rd gebleven, maar God bleef hem trouw, en in
Hem heeft hij zijn vaste grond gevonden.
God ontneemt ons soms het ene, om er iets beters voor in de plaats te geven.
Het leven van Drost en van Bax Is heengevloden
in het offer voor het Vaderland, maar de kracht
daärvan is ten voorbeeld voor allen, die hen kenden.
PIET.

vervolgens naar de strafgevangenis in Utrecht'."
Ja, 't staat hier zo gauw neergeschreven, maar wie
kent de ellende, welke hij mee moest maken. Uit de
brieven, welke hij geschreven heeft, blijkt echter
overpuidelijk. met welk een geweldige moed hij
alles doorstaan heeft. Met de dood · voor ogen
schreef hij: ,.Ik sterf met God. U allen en het vaderland. Ik sterf als soldaat."
Getuigen deze woorden niet met welk een overgave en liefde hij alles gedragen heeft? Zijn Ka- •
tholiek geloof moet voor hem wel een geweldige
troost geweest zijn. Door dit H. Geloof heeft hij
de kracht gevonden om met een onb~schrijflijke
heldenmoed alles te dragen. Daarnaast heeft hem
de hechte liefde voor zijn dierbaren zo sterk doen
zijn. Op 2 Juli, dus enkele dagen nadat het doodvonnis was uitgesproken, schrijft Antoon nog aan
zijn familie: .. Met mij gaat het uitstekend en ik
geniet nog een goede gezondheid. Ik ben sinds
Woensdag hier in Utrecht in afwachting van hetgeen er gaat gebeuren met me. Zover ik weet en
denk, staat de zaak er ernstig voor en daarom
vraag .ik je: .. Bid veel voor mij, opdat alles goed
mag verlopen en ik eenmaal bij je allen terug mag
zijn om dan allen tezamen gelukkig te kunnen leven, ook met Annie."
De dagen gingen voorbij. Elke dag opnieuw hopen,
elke dag opnieuw bidden.
Doch Q.L. Heer had het anders voor met deze
onverschrokken held. Zijn H. Wil geschiedde. Op
25 Juli zond hij zijn laatste brief aan zijn ouders,
verloofde, broers en zuster. waarin hij o.a. schreef:
"In de eerste brief heb ik je geschreven, dat de
toestand zeer ernstig was, maar toen wilde ik je
allen niet ongerust maken en zeggen, dat ik ter
dood veroordeeld was, maar vader zal 't al wel
.gehoord hebben, toen hij voor 't eerst in Utrecht
kwam. Nu rust op mij de treurige plicht om je
allen mede te delen, dat over enkele uren het
vonnis zal voltrokken worden. Treur niet om mij,
want ik sterf met God, U allen en het vaderland,
ik sterf als soldaat."
Aangrijpend zijn deze woorden, welke Antoon Slot
in deze laatste brief uit de cel tot zijn familie
richtte.
Met opgeheven hoofd en de ogen op God gericht
heeft hij voor het vuurpeloton op 't · fort Rheinauwen bij Utrecht gestaan.
Hij gaf zijn leven voor de bevrijding van Nederland.
HIJ ruste In vrede!
A.M. W.
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Burgers loonden waardering
voor hef V erze·t

INLICIITINGEN VERSClb\FFEN?

Aan de berm van de auto-snelweg Amster-

dam-Haarlem, op het punt waar de Uitweg deze verlaat en dagelijks het moderne
snelverkeer langs raast, is een eenvoudig wit-stenen kruis verrezen, ter nagedachtenis aan M. Verkuyl, H. J. Verkuyl en P. J.
Elias, drie strijders op het verzetsfront,
die daar in de middag van de 15de December 1944 door de Duitsers we1·den neergeschoten, als represaille voor de aanslag op
de spoorbaan Amsterdam-Haarlem, welke daar in de voorafgaande nacht door
de KP-Amsterdam-West werd gepleegd,
tengevolge waarvan ter plaatse een trein
ontspoorde.
Het is een kruis, zoals er vele in Nederland langs de wegen staan. Wie echter
bedenkt, dat drie familles, welke kort bij
de plaats van de fusillering wonen en gedeeltelijk ooggetuige waren van de executie, de gelden voor dit gedenkteken bijeenbrachten, zal er zeker iets bijzonders
in zien. Het is een bewijs, dat in het N ederlandse volk toch ook waardering gevonden wordt voor het werk van de verzetsmensen; dat er iets van hun geest begrepen is en in de herinnering voortleeft.
Maandagmiddag j.l. is dit eenvoudig kruis
overgedragen aan het gemeentebestuur
van Amsterdam, dat vertegenwoordigd
was door Wethouder van Wijck.
De heer J. H. Hermarij, riep in zijn
openingswoord de bange winterdagen van
1944-'45 in de herinnering terug, toen toch
het verzet met taaie wilskracht en deorzettingsvermogen, de vijand bleef bestrijden.
Mevrouw Vlug en mejuffrouw Hermarij
onthulden vervolgens het kruis, waarna
Wethouder van Wijck het namens het Gemeentebestuur aanvaardde.
De politie-stafmuziek van het Amsterdamse Politiecorps speelde tijdens de plechtigheid het Wilhelmus.
Verschillende sprekers voerden nog het
WGOrd en legden kransen aan de voet van
het kruis.
De fa~ilie Vlug ontving vervolgens de nabestaander der gevallenen en genodigden
op de boerderij, waarvoor het kruis verrezen is.
AD.

DAT IS ONS MA)OORTJE .....
Heel vroeger. toe:n wij nog kle:fn waten, :ijn we
etns naar 'n grappige: film geweest. U weet
wel 1 lachorkanen. gluen. brullen. loeien. ..'t
Zit in de lucht... heette dat geval en George
Pormby :ong daarin ·o aardig litdj,: .. Dat Is
ons m;sjoortjt.•..••., Tegenwoordig
gaan
we
bij voorkeur niet .meer naar zulke films. Ten
e:tr<1tt :ijn wc erg beschaafd geworden. ten
tw~ede moet het ou van ons salaris en niet
van e<rlijk gekregen zakgeld tJl ten derde Is
't hele leven een hlm. En daar hangt ook gt•
noeg in de lucht! Tot ma/oortjes toel
Hij heeft een behoorlijke tijd in de lucht ge:eten. dot majoortje van ons. maar nou ls·+·le
toch

met "n smak
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v~Utu .

.,Dag generaar·. :e.iden we: tegen de sturen
en balken. die plotstling on:e: gez.khtskdng
vulden, .. dag 9,n,raal".
"Ik ben getn generaal". ui de majoor. ..Ik
b-cn friu d, Zu·erve,·•.
"Oh''. kwamen wij lichrelijk geschrokken, .. dat
heeft onder< t•n behoorlijke tijd in de lucht
gezeten.' .. Klopt en ïk ben nu pas In de wol,
kea n sprak on:t nitUW$tt: \•eldprcdflctt enigszins raadselachtig. ..Ik heb alleen 't gevoel,
dat er achter m'n geuniforme.trdt rug ge.k1eut
wordt en da's nitt Je.uk als je op 't punt
Staat naar lndle ce gaan. ..Klopt". dachten
wij op on:e beurt. alleen zeiden we 't niet
hardop, want dat geklets was tegen ons geweest. ·t Ging over ten veldoefening. waarbij
een offtdtr zich z:o gauw 't vuschil tus.sen
ttn soldaat e11 een majoor"vddprediker nîtt
meer herinnerde en behoorlijk had gekafft<d
ever een onhandige manoeuvn. Nu waJ dit
wel eolgs:ins verklaarbaar. "-"ant de officier
bad ec blijkbaar de lucht van gtkregtn, dat
de veldprediktr dertig jaar geleden ais hu•
»ar la de:elfde karn• gelegerd was.
De roddelpraatjes durfden ztlfs beweren. dat
de laatste tijd ·n complete majoor avond aan
avond zo maar tussen de "gewone" jongens
in de cantint: was gesignaJe.e.rd.
Bij nadert inlo,matie bleken de:e inlichtingu
nog juist te zijn ook ......
•.'r h toch kras. roddelen achter mijn rug".
gromde htt bovea de gesterde balk.
..TJUä". zuchttu wij wijs, ,.hoge omes vangen veel wind!"

DE ONTHULLING YAN EEN GEDÈHKPLAAT
Op Zaterdag 20 December 1947, n.m. 3 uur,

De Pakketteocommissie bericht ons. dat de
passage uit haar rapport, handelende over de
financiële bijstand van het N.R.K. aan particuliere hulpacties (o.a. vanwege het verzet), onjuist is en geheel vervallen moet, omdat die
financiële bijstand niet bestaan heeft.
Deze rectificatie komt dus volkomen tegemoet
aan onze kritiek op dit punt, die wij verwerkten in één onzer artikelen.
REDACTlE.

zal door de Burgemeester van A'dam Mr.
A. J. d' Ailly, een gedenkplaat worden onthuld, dat is aangebracht in de gevel van
't gebouw "De Leeuw", Valkenburgerstraat
149, ter herinnering aan het sneuvelen van
vier ·leden der Binnenlandse Strijdkrachten
bij · de bevrijding van Amsterdam.
Belangstellenden worden hierbij tot het bijwonen van de plechtigheid uitgenodigd.

HEROPENING!

876 Norbertus Julius Maria van Stokkum, geboren 1.11.·11. Vermoedelijk overleden te Buchenwald 6-2-'45, het laatst gezien te
Schlieben bij een Jodentransport (betreffende persoon was geen
Jood) als assistent bij een Brusselse arts (naam onbekend). Zijn
laatste adres was Wilhelminasingel 10. Voordien woonde hij bij
zijn ouders G. W. Burgerplein 3, Rotterdam, waar hij tot om•
streeks Mei 1943 ondergedoken is geweest en door de LO van
een bonkaart werd voorzien. Daarna is hij naar België en
Frankrijk vertrokken. waarschijnlijk voor illegaal werk (mensen
wegbrengen naar Spanje). Hij werkte samen met zijn broer
Peter van Stokkum, geb. 4 Februari 1920. Hun werk werd waarschijnlijk gedaan in Rotterdam. Beide personen werden te Parifs
door de SD gearresteerd. Verraden door de SD-agent Seelen. De
vrouw van de heer N. van Stokkum was van zijn werk haast niet
op de hoogte. Zij wenst nu gaarne opsporing van mensen, die
met haar man hebben samengewerkt om zich te verantwoorden
voor de Stichting voor staatspensioe1J..
Iemand heeft Mevrouw van Stokkum in de zomer van 1943 gewaarschuwd, dat het werk van haar man gevaarlijk werd. Dez:e
persoon z:ou dus meer van het werk van N. van Stokkum ge,
weten hebben, maar deze persoon is helaas onbekend. De waarschuwing had ploats op de weg van de Hoge Hoenderberg te
Groesbeek naar ·de R.K. Kerk te Mook.
Gaarne zouden wij in contact komen met iemand, die met hem
in verbinding heeft gestaan, voor een verklaring voor de Stichting. Inlichtingen aan: E. C. M. Romijn. p ,la Van Stokkum, Nijmeegsebaan 80, Nijmegen.
877 Op 24 September 1940 maakte in de omgeving van Den Haag
een Engelse Wellington-bommenwerper een noodlanqing op een
weiland. Het toestel droeg No. L 7788 en behoorde tot No. 311
(Czech) Squadron Royal Air Force. De bemanning bestond uit:
Captain: P /O 'l1ojacek 82580
2nd Pilot: Sgt. Zabrs 787225.
Navigator P/O Prochazka 86828.
Wireless-Operator Sgt. Kunka 787252.
·
Gunner P O Kilian 82606.
Gunner Sgt. Knotek 787548.
(Allen van Tsjechische nationaliteit.)
De bemanning schijnt gevangen genomen te zijn, met qitz:ondering
van Sgt. Kunka. die .:>p zichzelf schoot met zijn seinpistool en
later in het ziekenhuis aan de Zuidwal in Den Haag moet zijn
overleden.
Wie kan iets over het toestel en/of de bemanning mededelen?
Brieven aan: Piet Klaassen, Spieringweg 503, Vijfhuizen-Haarlemmermeer.
878 Anthonius Gerardus Johannes Elskamp,
geb. 22 April 1895 te Leiden; distributieambtenaar te Zeist.
3 Juli 19ii .gearresteerd, vla Utrec:bt tllll!rVught. blok H. Sch. No. 10916. Volgens
een extract uit het overlijdensregister van
het Deutsche Standesamt te Vught op 1
September 1944 om 19.30 aldaar gefusilleerd. Teruggekeerde politieke gevangenen
beweren echter, dat hij 6 September 1944
vervoerd zou zijn naar Sachsenhausen
(Germersdorf-Heinkel-hallen) 5 Febr. 1945
op transport naar Buchenwalde, verder
Schwieberge en Halberstadt.
Vermoedelljk in de Russische zöne terechtgekomen.
Inlichtingen aan: Stichting 1940-'45, Maliebaan 15 te Utrecht.
879 Welke illegale werker ~et iets van deze
piloot, waarschijnlijk genaamd: David I.
Alford, afkomstig uit Cisco, Texas U.S.A.
Inlichtingen aan: W. Spanhaak, ('t Jager~
tje) ...St. Hubertus" te Vorden.

Rust- en Herstelfingsoord
't Hemeldal" Oosterbeek.

Opname van Zieken Herstdlenden en Rustbehoevenden.
Onze gediplomeerde verpleegsters en prima keuken waarborgen U een eerste klas verzor-ging. Rustige en bosrijke om. gevlng.

Geet "De Zw~rver" aan een van Uw kennissen ter Inzage

KRAAMVERPLEGING

en laat hem(haar) onderstaande bon ingevuld zenden aan
de administratie van "De Zwerver.., Pr. Hendrlkk.ade 152.
Amsterdam.

Telef. 565

Naam········-·····--···-,-................_...,......-......................................-...............

van Lennepweg 7

Voor elk transport
hoe vreemd ot taar,

Adres ········--·-··-····-................................................. -...............................-.........
Plaatfl......-··-----·············--····· Provincie..-·..- ...·-··-···············
Ingang abonnement ···--·····-·-·····...·..·········----··-··········-········
Abonnementsgeld wordt per giro / postwissel / of bij aanbieding van een postkwitantie betaald.
Gironummer 109588 t.n.v. LO-LKP-Stichtlng
Ooorbalea wat nlet ••rlan;d wordt.}

A. LUIK staat altijd

voor U klaar.
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Zaandijk

•

Tel. 81994

Gevonden eind 1944 in Buchenwald eer. Nieuw Testamentje Ned.
Bijbel gen. 1939). Voorin staat met inkt: 11 Febr. '40, Bertha en daaronder met potlood - W. Wagenaar.
Degene, die meent hierop recht te hebben, wende zich tot Dr. D.
van Lingen, Ds. van Dijkweg 33, Doetinchem.
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HENNEN.
HENNEN.
In volle leg.
Bestel nog heden W.L., Reds of Barnev. f 8.50
W.L. d.d. rui f 5.-. Loopeenden, 9 mnd., f 6.- per stuk.
Vanaf 12 st. franco buis.
HOENDERBEDRIJP "DE STANDAARD.., ZEIST.
HENNEN
EENDEN
KIPPEN.
Voor prima kwaliteit wende men zi~ tot onderstaand adres.
W. Legh. 8 maanden oud, meest aan de leg f 8.-;
R. Is!. reds. Bam., Acona's en Patrijs Legh. 8½ maand f 9.- p. stuk,
volop legg.
<
Kippen broed '46 weer tegen de leg f 4.50 p. stuk.
Andere bovengenoemde soorten f 5.50 p. stuk.
~
Khaki Campb. eenden br. '47 pracht.ren f 6.- p. st. a
Aanbevelend,
HOENDERPARK "DE SIERKlP", Hoogelande 60 W.Z., Utrecht.
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Gezocht in Joods gezin met I kind
net meisje, werktijd 9-5 uur
('s Zaterdags van 9-1). Heijmans, van Speljkstr. 144 hs" Amsterdam.

Gevraagd door net persoon ...::
in Drenthe: SCHRIJFWERK, :s:
hetwelk thws kan worden verricht.
,
1
Brieven onder nr. 502, aan· het c!l
bureau van dit blad.
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hebt gij ntet te vragen,
Of God wel vrede biedt,
.,In mensen welbehagen l' ·
Zo klinkt het Eng 'lenlied.
't Klinkt vo;rt, waarheen w· ook zwerven,
Utt Betblem Efrata ;
Het klinkt ook onder ·t sterven
Nog in ons barte na l

...,.~

Nog

*

éénmaal zal Hij komen

Als Richter van ·t beelal,
Dte dan het boofd der vromen
Voor eeuwig kronen zal.

•

Nog is die dag verborgen:
W acbt bem gelovig af,
Terwijl de 'grote morgen
Reeds scbemerr boven .C graf l

•
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lliti3er :lugu~tu~
Zijn tijd en zijn persoc;mlijkheid.

Er zijn weinig figuren, die vanaf de Ouc!beid tot
aan onze tijd zozeer de aandacht op zich hebben ge~
vtstigd als die v.lII keizer Augustus, de grote Romein, tijdens wi~s bev.ind het Kind van Bethlehem
~boren werd. De bijzondere tijd. waarin Augustus
leefde, evenals zijn merkwaardige J>{'rsooolijkheid hebben hiertoe bijgedragen. Daarbij komt nog, dat deze
grote belangstelling mogelijk is geworden dank zij het
feit, dat wij over zijn leven en daden .door een keur
van literaire en monumentale gegevens uitvoerig zijn
Jngelicht.
De tijd. waarin Augustus leefde en vooral de periode,
die hem voomf W3$ ~gaan. W3$ er ttn van bloedige
burgttoorlogen, van IV()te e..:onom.ische en gcestcli1ke
verwarring en geschoktheid. Allereerst waren de politieke moeilijkheden er vele. Van 500-300 v. Chr. had
Rome, eerst o~ een onbeduidend stadje van herders
en boeren, zich uitgebreid met een bewonderenswaardige expansieve kracht en deze expansie werd voortge~
nt met de onderwerping van Sardinië, Corsica, Carthago en Spanje. Een machtig imperium werd gesticht aan de Middellandse Zee en Griekenland overwonnen. Tenslotte werd de geniale Caesar o.a. Je
overwinnaar van Gallië en keerde hij naar Rome terug om er zich tot koning op te werpen. Dit plan werd
echter verijdeld, doordat hij, zoals algemeen bekend
Ja, door de aanvoerders der conservatieve partij Brutus en Cassius vermoord werd. De verontwaardiging
der democratische partij, die in Caesar de verdedt'ger van haar rechten en vrijheden had gezien. w.1s
Qroot en het probleem van de verzoening van democratie, oligarchie en monarchie werd als onoplosbaar
besénouwd, toen !\et genje van Caesar geen oplosalng gevonden had.
lil de strijd, die volgde }Jlet de veldheer ÀntoniUjj,.
werd tenslotte Caesar's adoptief-ZOOfl Octavius, nu
Octavianus genoemd, overwinnaar.
Die.os zoon, gesproten uit Octavianus' tweede huwelijk met Atia, zou de aanzienlijke, doch moeilijke erfenis van zijn vader in waardige zin voortzetten.
Zoals gezegd, waren er behalve politieke moeilijkbtden, ook velerlei andere van economi$che en godsdienstige aard. De economische moeilijkheden vloeiden voort uit het feit, dat Rome ter vestiging van
zijn wereldheerschappij voortdurend oorlogen had
moeten voeren en dat, terwijl het binnen eigen gebied door burgeroorlogen geteisterd werd. Weliswaar
atroomden grote rijkdommen het land binnen, doch de
agrarische crisis was hevig. ~ c:ooaervatieve partij.
bestaande uit adel en ridderschap, kochten stelselJDéltig met bun rijkdommen de landerijen op en lieten
dtze door slaven als goedkope arbeidskrachten be~
werken, terwijl de vrije boeren voor de ltrijgM!ienst
,wrden opgeroepen.
Zo stapelden zich enerzijds rijkdom.men m bezit op,
.cduzijds kwam er grote verarming onder de brede
vc)kslagen. De verarmde boerenbevolking trok naar
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de stad en ging zodoende het stadsproletariaat vermeerderen, dat aangewezen was op de korenuitdeJingen, die van staatswege verstrekt werden. Onder
den omstandigheden is het niet te verwonderen, dat
er een algemeen en intens verlangen naar vrede
kwam, die geacht we'rd uitredding uit de benarde
toestand te kunnen brengen.
Bij de vele sociaal-economische moeilijkheden was ook
de gce~telijke verwarring groot geworden. Nuchter
en practisch als de Romeinen waren, hadden zij in
het b<-gin een staatscultus opgebouwd, die staatscultm mede in dien zin ":a.,, dat zij de stipte handhaving
ervan als een staatsl,elang beschouwden t'fl dat de
verhouding van de diens tot de godheid daarbij niet
als een persoonlijke aangelegenheid gezien v.,erd. Hun
practische zin uitte zich o.a. ook in de nauwkeurige
afbakening van de machtssfeer der verschillende goden. Sinds het midden der tweede eeuw v. Chr.
werd echter deze staatscultus stelselmatig ondermijnd door de vele en belangrijke wijsgerige lnvloe~
den. die Griekenland, slechts politiek door Rome overwonnen, op Rome uitoefende. Zo vervreemden vooral de intellectuele en invloedrijke kringen zich gestadig van de godsdienst hunner voorvaderen en
oefenden vooral in Augustus' tijd de Griekse Epicuristen en de Stoa grote invloed uit. Ook Oosterse
mysterie-godsdiensten begonnen een belangrijke rol te
spelen en de verwachting van een heiland, van een
uit de godheid geborene, was vrij algemeen.
Te midden dus van zware sociaal-economische moeilijkheden en van een grote geestelijke verwarring,
aanvaardde Augustus de erttnis van een groots en
machtig imperium. Het is de roem van zijn keizerschap, dat hij al deze zwarigheden voor een heel
groot deel heeft kunnen overwinnen en dat hij de
,.pax-Augusta", de Augustus-vrede, overal diep ver~
)angd, in zijn uitgebreide rijk beeft kunnen stichten
en bevestigell". Dit is zijn roem voor tijdgenoot en
nageslacht. Stélselmatig heeft hij %ijn buitenlarldse
politiek gericht op de vestiging van orde en rust.
Bewust heeft hij van verdere expansie en veroveringen afgezien en tegelijkertijd de toenmalige bestaande
grenzen van het Romeise rijk versterkt of btvf'iligd
tegen voortdurend dreigende ,wvallen van ,,barba• ren"-stammen. Hoewel hij ook onder zijn keizerschap
de oorlog niet of niet geheel heeft kunnen bedwingen. zo beeft hij deze toch zoveel mogelljk beperkt
en werden als natuurlijke grenzen gesteld: in het
Oosten de Euphraat, in het Westen de Atlantische
Oce.aan, in het Noorden de Elha en Donau "en in het
Zuiden de Sahara. Het zich beperken tot dt'u grenun moet allereerst in verband gebracht worden met
:zijn eigen persoonlijkheid, die niet die was van een
geboren krijgsman, doch in de eerste plaats die van
staatsman en organisatGr. Hij heeft zich steeds door
een wijs staatsmanbeleid laten voeren en :zich onthouden van machtswellust, die in zijn tijd en in zijn
omstandigheden voor een andere persoonlijkheid dan
de zijne zo verleidelijk of althans zo bgrljpelijk :r;ou zijn
geweest.
Juist in oni:e tijd is het niet
moeilijk zich een denkbeeld te
vormen van de grote welda•
den, die Augustus zijn imperium bewezen heeft door de
.,pax-Augu.,ta" op allerlei wijzen na te" :;treven. Aldus
maakte hij een einde aan de
eindeloze en bloedige burgeroorlogen en aan de moorddadige plunderingen van gehele provincies en streken,
waarblj bovendlNl duizenden
in slavernij werden wegge•
voerd: De voortdurende oproepingen in krijgsdienst. de
proscriptie, evenals de ronseJarij namen zo een einde en
daarmede werd de voort~
schrijdende verarming onder
de volltsklassen tegengegaan.
Menige lîteraire tekst en menige later .gevonden ins<;riptie•
getuigen van de weldaden. die
Augustm
als vredestichter
gebracht bècft, en waarbij hij
beschouwd wordt als de door
de voonfenigheid geschonken
redder, dit de door hem be'stierde volkeren heil en vrede
gaf, de oorlog deed eindigen
en orde en rust bracht in de
toenmalige benarde en getci~terde wereld. ·
Bij een nadere, psychologische beschouwing van de
grote figuur van keizer Augus•
tus, ~-elke mede mogelijk is
door de vele beschikbare literaire en monumentale bronnen, blijkt, dat wij hier te doen
hebben met een persoonlijk~id of ltaraktertype. dat zich
met bijzondere gemakkelijkmtd
In de QHStea- m gemoeds•
tl>Htaa.d van anderen kan ver~
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Het bestuur van de Stlchtlng "De
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volgende heren:

Pastoor N. Apeldoorn O.P. te R'dam.
Prol. Ir. W. J. Dewez te Wageningen.
De heer C. A. v. d. Hooft te Breda.
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plaat.sen. Begiftigd met een flitsende, snelle intuïtie. ptilde Augustus onmiddellijk zijn medemensen, veel:ijdig
door :iijn grote ontvankelijkheid en wijd open~taande
voor de diepere gevoelens en gedachten zijner medeburgers.
Augustus was van dat mensentype, dat niet eentii<!ig,
niet radicaal, niet star-dogmatisch kan zijn. doch
relativistisch . en veelal sceptisch. Aan dit mensentype is een hoge plichtsbetrachting en een ~terk
plichts~sef eigen. Bovendien zien dergtlllke mrfl.!en
• ln de ttrste plaus cucgme, ...,., .na. aa allea vabindt. Zij vinden daarbij het algemeen-menselijke als
het samenbindende element en zijn door hun aard tevens gericht op het sluiten van een compromis en op
het maken van ee.n synthese.
• Een dergelijke persoonlijkheid was Augustu~ Door
de bijzondere hoedanigheden van bedoeld mm~ntype kon bij juist in zijn tijd de lang verbeide ltider
en organisator worden, die beschikte over een buitengewoon organisatietalent. steeds uitkiezend de
beste medewerkers e.n de onbruikbare elementen eliminerend. Zijn bescheidenheid liep parallel mtt zijn
soberheid, die weelde co onmatigheid weerde.
Tegenover deu en andere deugden staan bij Augustus natuurlij.kcrwijze ook de "défauts de scs qualités", zoals een ~ms over<lreven VOOT%ichtighcid en
een door meerdere schrijvers gewraakte onwaarachtigheid. Deze onwa,lTachtigheid Is bij een karalctertype als hd onderhavige voor een groot deel een
kwestie van appreciatie of. van aan te leggen maatstaf. Wat bij star en eenzijdig-dogmatisch denkende
en handelende peuooin karakterloosheid. onwaarachtigheid of opportunistisch transigeren heet, i~ bij
het meri.~, als waartoe Augustus behoort.
veelal elil nood:akelijk of nuttig compr01nis ai de
enige te vër~:e::enlijken mogelijkheid. Hoe dit ook
:r;ij, keizer Augus~~ heeft ook de sterke lichtzijden
van zijn lt.araktertype getoond door een groot
plich~~scf en een innemende ~scheidenheid. waarbij
hem dt roem van zijn vruchtbaar werk niet naar het
hoofd is g"stegen.
Zo staat ons dan de grote fl1JUur van keizer Augustus voor ogen als die van een man, die met wijs
beleid, bijzondere meil$enkcnnis en tact en met een
stf'rk gevoel voor synthese de vtcdt> .aan cm in erge
nood verkerend v.ereldrijk heeft gebracht. Zo kon
hJj door zÏ[n Joodse tijdgenoot Philo genoemd wo,den "de terste en grootste gemeenschappelijke 'lll'tl·
doener" en degene die "de gt'IlleenschappeJijke kv,alen van Grieken en Barbarm beeft gencen". Zo,
tenslotte, •,va.s hlj niet alleen de grondlegger v.m de
,,pax-Augusta"', maar tevtn3 degmc, dle het naar
hem genoemde Révcil heeft ingeluid, dat lt\·t:11S
een zedelijk en voor zijn voJk religieus Rlvefl \\as.
Optredend In een periode van wereldhi!ton.•cbe ~tekeni~ en draagwijdte, heeft hl] de boodschap van
11Jn tijd. voonover dat in de rommalige omstandigheden mogelijk w~. bi-grepen en blijft, mutatis mutandis, zijn ideaal van vrede. bij ui~tck ook het
icltaal van onze huidige. zo vctwardè en gek~elde
mensheid.
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VAN WEST •••

f

amens alle veldpredikers in Indië wil 1k
u tegen Kerstmis een brief doen toekomen,
welke gij moet beschouwen als een teken,
dat onze gedachten en goede wensen op deze dag
ook naar uw persoon uitgaan, dat gij door ona
,.gekend" wordt.
Daaraan hebben wij immers allen b!!olloefte: gekend te worden, een hartelijk woord, een groet_
een handdruk te ontva.IJgen? Door de plotselinge
verschijning van een bekende, verandert soms
ineens de eenzaamheid en stilte, waarin wij verzonken zijn, in gemeenschap en gezelligheid en
na een uur voelen wij ons een ander mens.
Want innerlijke eenzaamheid ia moeilijk, en met
de rijkste herinneringen en beste gedachten
kunnen wij er nauwelijks boven uit komen. Ja -,
nu ik mij tot het schrijven van deze brief zet,
weet ik volstrekt niet In welke· omstandigheden
wij Kerstmis 1947 zullen beleven.
De toekomst van een ieder onzer is verborgen
achter een ondoorzichtig gordijn, vooral in h&t
sol_datenleven. Ik kan echter veronderstellen, dat
dutzenden zullen denken: Kerstmis, voor de derde maal na de capitulatie van DtJl.tsland en Japan en nog ben ik hier in dienst.
Ja, ~e had dat gedacht? Het .is een geduchte
tegenvaller. Ons geduld, onze volharding en
trouw worden ernstig op de proef gesteld; ook
bij degenen die thuis op ons wachten. Misschien
is het voor hen nog moeilijker dan voor ons. Dutzenden anderen zullen denken: dit is het tweede
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&n kwarllcrl}• oan da ,u.i.... en 110n

de no/uur 1«nlelrn,

De bekende Hoofdveldprcdiker D~. J. C.
Koningsbergt>r, die i.v.m. dringende werk•
zaamheden betreffende de 1eestelijke ver•
zorging van onze militairt>n rnige wekt>n in
ons land vertoeft, richt in nr11enstaa11de
brief het woord tot de aan ûjn zorgrn toevertrouwde mannen in lndii!.

NAAR OOST •• •

Kerstfeest · in de tropen, de diensttijd zit er voor
de helft op, nu gaan we aftellen. Weer duizenden anderen belevf:n het Kerstfeest voor de eerste maal in een land, waar de s!eer van Kerstfeest, ons uit het vaderland zo vértrouwd, volkomen ontbreekt. Voor de eerste maal zullen zij
over mooie il}Wltratie's of prentbriefkaarten
waarop kerkjes in de sneeuw zijn afgebeeld,
met een bleek glimlachje de schouders ophalen.
Eén ding weet ik zeker: achter u allen ligt éen
jaar van grote insps.nning, hetzij glj reeds lang
hier zijt, hetzij ruim een jaar, hetzij een halt
jaar. Ik ken uw aller bestaan voldoende om te
weten, dat 1947 van u veel gevraagd heeft. \VU
denlcen op deze dagen aan kameraden die gevallen zijn, die gewond of afgekeurd naar eldf:rs
werden afgevoerd of die nu nog ergens in een
hospitaal of rustoord vertoeven. Wij willen niet
overdrijven, maar denl<en toch aan de woorden
van die oude realist: bloed, zweet en tranen.
Daarom, gezien de omstandigheden nu en hier,
.zullen wij niet bevredigd .worden door een Kerstfeest dat alleen bestaat uit lekker eten en drinken, een paar geschenken en een vrolijke avond.
W.ij vragen meer. Wij vragen iets dat on, dan
pakt, wanneer de innerlijke gevoelens ons te
machtig worde:n en wij beven bij het besef van
ons "kleine-mens-zijn''. Ja dan, wanneer wij
weten, dat het met ons "hopeloos" is ge~teld.
Bestaat dat "iets"? Neen, ,.iets" is een ding, ·
en een ding pakt ons niet in de diepte. Een
brlet, die ons pakt bijv., pakt on1 niet als stukje
papier met letters, als een ding, maar omdat
daar achter staat een iemand,, een leventl we7..en
van vlees en bloed, een gelaat naar ons toegewend, een mond tot ons sprekende, een hand"
een arm na.ar ons ui,tgestrekt. Wij --i~n dat gelaat, horen die mond, tasten die hand. Daarom
' pakt de brief ons. En daarom gaat het op
Keralntffl ook om "iemand", om een wezen van
vlees en bloed. Bestaat die "iemand"?
Ja - en dat is de blijde boodschap van deu dag!
,,En zij baarde haren eerst.geboren zoon en wikkelde hem in doeken en legde hem In een kribbe".
Die "iemand" is het Kind, dat heden in het middelpunt staat van alle wezenlijke kerstviering
het l<ind Jezus Christus.
'
Herinnert giJ u dat gij "gekend" wilt wezen?
~ t gij een groet, een hartelijk woord wilt ho•
ren? Dat gij een gelaat wilt z.len naar u toege~
wend? Een band naar u uitgestrekt? Naar u,
in uw beset van "kletne-inens-zljn ?" Naar u, 1n
uw eenzaamheid en hopeloosheid ?
Welnu: hier is het, allemaal!
Dat Kind is het bewijs, dat God u kent. Niet
u~ naa_m of uw legemummel', maar u persoonl!Jk: Hij roept u tot Zich ,OIJ\ voor u God te zijn.
Dat Kind la het Woord, dat God tot u spreekt,
Hij lfl zelf• het vleesgeworden ·woord, d.w.z. in
Hem vat Goà alles samen wat Hij door de eeuwen
heen OlUI te zeggen heeft aan onderwijzing en

,.Alt er één blad {s, waarnyr wij elke week weet grijpen en dat tot aan de laat.te lett~r word! stukgelezen, dan is het wel ,,De Zwerver", het blad, dat ons regelmatig in verbinding brengt met de kring, waarin velen van ons de beste jaren van
hun leven hebben doorgebracht: de illegaliteit'', zo schreef ons een militair uit
Medan.
·
In~ en. dergelijke brieven hebben ons er toe bewogen de eenmaal aangevangen
lnd1e-ac~~ tot gratis vernndlng van wekeliJk.t 1000 exemplaren van "De
Zwrrver naar onze Jongens in de Oost, ondanks veel kosten, te handhaven.
Vooral de teleurstellende mededelingen betreffende het uitstel der demobilisatie
hebben ons daartoe genoopt.
. Ja, wij z~en zelfs nog uitbreiding aan o.oze Indische lezerskring willen geven.
Het hgt m onze bedoeling in het komende jaar niet duizend, doch twee duizend
exemplaren, of zo mogelijk oog meer, per week over zee te zenden.
Dat kost echter veel geld. Zoveel, dat wij ons genoodzaakt zien een beroep op de
medewerking van onze leurs te doen.
De medewerking kan op "tweeërlei wijze worden verleend. Of onze abonné's nemen
een extra abonnement voor een familielid of eeo kenol.s, die zich als militair in In•
dl! bevindt, öf men stort een bijdrage op girorekening van "De Zwerver": 109588
t.n.v. LO-LKP Stichting, onder vermelding: Indië-actie.
Het zou Jammer zijn als door gebrek aan medew~rldng onze Indië-actie zou worden bemoe!Ujlct of zelfs zou moeten worden &topgeut.

heil; in Hem brengt God dat Woord midden Jn
onze wereld en ons leven.
_ Dat Kind is het gelaat dat de Heilige God naar
ons toewendt:. en 'het verschrikt ons, die i:o
door en door ongehoorzaam zijn, niet, maar het
roept een glimlach te voorschijn, een glimlach
van ernst en peinzen.
Dat Ki~d is Gods hand, naar · ons uitgestrek\.
Werkelijk. Immers dat Kind is de "Zoon", is Go<l
zelf, Die Zijn Majesteit en Heerlijkheid, welke
ons zou vernietigen, heeft afgelegd en nu in deze
mensengestalte op aarde verschijnt, incognito,
om bij ons te zijn, om in ons leven te staan, om
onze schuld en last te dragen, om in onze volkomen verlorenheid te delen, en langs een lange en
wöndere weg van lijden, kruisdragen, dood en
opstanding ons te redden, zalig te maken.
Om het Kind, in doeken gewonden, en ligkende
in de kribbe, gáát het.
Om Hem alleen. De rest is op deze dag bijzaak,
al is het niet onbe-Jangrijk. Wij staan bij cl•
kribbe en wijzen op het Kind en roepen: hier 13
het, allemaal! Komt en verheugt U! W~nt God
'nodigt u tot Zijn feest: het feest van Zijn Genade en Liefde.
·
Deze brief is slechts een herinnering aan het
feest dat komt, een nodiging, dringend! Juist .
1n de moeilijke gedachten van December 1947.
Er wordt misschien nog zoveel van . ons gevraagd. Wij zullen nog zoveel kracht nodig hebben. Innerlijke kracht.
I~ ge!oo! dat van een ware kerstviering kracht
mtgaat, zó, dat wij met opgewektheid de nieuwe
jaarkr\fig binnentred~n. Immers dan • weten wU
dat God in Jezus Chnstus mèt 011.1 ia. Tot in de
diepte en in de strijd.
Namens alle veldpredikers wens ik u toe, dat gU
op de ker&tdagen er innerlijk van verzekerd
moo&1: zijn, dat God u kent en groet en aan•
spree'§t,
Uw dw.
J. C. KONINGSBERGER,

Niet ~lleen u•lj zouden dat Jammer vindeh, doch, meer nog, getuige hun brieven
onze Jongens overzee.
'
Temeer, waar de redactie van ons blad voornemens ls in de komende maanden bi/·
:rondere aandacht te besteden aan de onvennljdelijk loskomende demobilisatleproblemen, waarvoor wtj ons de medewerking hebben verzekerd van enkele volkomen
ter zake kundigen, zoals Prof. Dr. J. W. Duyff, Adviseur bij de Staf ván ck ra~
s~ecte~r-Generaal voor Land• en Zeemacht; Mr. C. Brouwer, secretarl.s der Demobilisatie-Raad en Lt. Drs. H. J. Hornix, verbonden aan de Wetenschappelijke Afdeling van d~ Psychologische Diensr K.L., dle vooral ook dè nadruk zullen leggen
op de practische mogeUJkhden voor de terugbrende militairen. &n en ander
staat o~der auspiciën_ van onze medewerker, de beroepsofficier oud-KP-er, André.
Bovendien ~unncn wij onze lezers nog verheugen met de mededeling, dat Frits de
Zwerver, die binnenkort als veldprediker naar Indië zal vertrekken, regelmatig
het contact tuS$en de mannen in Indië en onze lezerskring zal onderhouden.
Mrt deze nieuwe rubrieken zal de 11antn:kke!Jjkheld van ons blad voor de m!lltalren in Indië nog aanzienlijk worden vergroot.
Lezers, wfj staan aan het einde van het jaar.
~eze laatste dagen, zij roepen bij velen een drang op nog Iets te doen, iets goéds,
Jets wat tot nu toe onbewust werd nagelaten. U kent ongetwijfeld dat gevoel. Welnu, geef deze keer toe aan die drang d~ met' ons mee te werken voor de jongens overzee, opdat onze lndili-actie niet alleen zal kunnen worden voortgezet.
doch zelfs nog aanmerkelijk zal kunnen worden uitgebreid.
Stort daarom nog heden Uw Kerstbijdrage.
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n jaar jachtte door
leven been en het
uitn.emendste • daarvan was voor velen
moeite en verdriet.
Hoeveel wensen had
een ieder aan het beaiin van dit jaar en
hoeveel gingen ervan
1n vervulling? Voorzover de vervulling
kwam, bleken het
nog alecllts de bleke
adummen onzer dromen te zijn.

OIUI

Wij wilden hebben,
wat wij niet bezaten
en wat wij kregen
hield op te behagen,
immers er is geen
vervulling hier op
aarde.
Diep 1n ons schrijnde het heimwee naar
leta onzegbaars, naar
datgene wat de eerste
mens moet hebben
gekend, toen hij nog
leefde 1n Gods wereld, 1n het paradijs.
Wt! voelden ons eenzaam, wij voelden ons
wezen, zonder eigen
tehuis..... .

et oude
gin&'
voorbij, het nieue treedt ons tegemoet.
Vragen storljltm op
ons af, ze beklemmen
ons, maar wij weten
het antwoord niet.
En op de bodem van
elke vraag groeit
het vurige verlangen
naar stilheid, naar
gerustheid, naar vrede 1n en buiten ons,
kortom naar het geluk.
Zal het dit jaar tot
ons komen?
Zullen wij het dit jaar
grijpen?
Neen, als ge denkt de
vervulling van Uw
wensen te verkrijgen,
want aan het begeren
komt nimmer een
einde.
Neen, als ge op aarde
zult zwerven, als een
die der wezen Vader
derft.
Ja, als ge ernst maakt
met het gebod der
liefde.
Ja, als ge kunt instemmen met de oudEngelse kerkzang, zo
gevoelig door F . L.
Smelik vertaald:

1

~ onszelf.

eze gedachten overvielen ons,
ziende op het hiernaast afge~ lde poortje bij de ingang van het
Burgerweeshuis te Amsterdam. Bijna
door niemand uit de stroom van
voorbijgangers opgemerkt, ligt dit
oude stukje verleden daar, dromerig, peinzend, 1n een inham, langs
de Kalverstraat. In de zijmuur is
een steen aangebracht, waarin staat
afgedrukt een gedicht van Vondel:

'i'il'.\

*
Geen armer wee., op serde zwerft

Dan die der W eezen Vader derft.
yader derft h(j niet,
Die W ee:ien troost In hser verdrld,
Dies sis Uw ool}tn op ons neer,
Ons sller Vader troost U weêr.
Der W ee:ien

*

,n dit gedicht wijst de grote dichter ons 1n eenvoudige bewoordingen de weg, waarlangs weer iets kan
worden teruggevonden v~ dat diepe
geluk, waarnaar de mens, de eeuwen
door, zal blijven reiken. Dat geluk,
dat een ieder deelachtig zal worden,
die ernst maakt met Christus' gebod: Hebt God lief boven alles en
Uw naaste als U zelven.

~

~

0 God, die droeg ons
voorgeslacht
ID
tegenspoed en kruis,
Wees ons een gids 1n
storm en nacht en
eeuwig ons tehu18I
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dens de bezetting deden de wildste geruchten over de "onderheeft ons zo gegrepen, dat wij aan het lezen ervan meer dan een dankgrondse" bij het Nederlandse volk de ronde. De
fantasie, sterk
bare herinnering bewaren. Die van ons, Bezet Gebied, Keizersgracht 76S
noch Het Leger der Schaduwen, De Rode Aarde of De Vliegenvanger hebg>19prikkeld door het geheimzinnige en de romantiek, bracht steeda
ben onze verwachtingen volkomen vervuld, hoewel met name Keizers-aterker verhalen voort. De onbekende bezorger van de bonkaart, het meisje,
gracht 763, Die van ons en De Vliegenvanger ver uitsteken boven het
dat elke avond "Trouw" of "Het Parool" in de bus stopte, de man, die
een distributiekantoor overviel of een spoorlijn opblies, zij waren voor de
gemiddelde.
Waar wij op wachten -.en ons geduld zal in dit opzicht misschien nog
doorsnee-Nederlander onwezenlijke schimmen, mysterieuzè figuren, aan
wie al het menselijke vreemd was. De voorstelling, die men zich maakte
jaren en jaren op de proef worden gesteld - is het boek, waarvan iedere
van hun heroïsche strijd, deed hen uitgroeien boven de normale proporties.
verzetsman kan zeggen: dit is het, hierbij voel ik me "thuis", dit ia dd
mens als verzetter en niet omgekeerd! De eeuwig-strijdende en altijd weer
Is het wonder, dat na de bevrijding de verwachtingen hoog gespannen
falende, die gedreven door welke principes ook, gedragen door een brandenwaren. Nu zou de zo lang op de proef gestelde nieuwsgierigheid bevredigd
de llefde, boven zichzelf uitgroeit en machten overwint, die vele malen
worden; men zou het fantoom "ondergrondse", dat de mof een eeuwige
onrust bezorgde, leren kennen.
sterker zijn dan hijzelf. Geen staalharde, heroïsche figuur, maar een mens,
Aan de andere kant ontstond in de bezetting - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - de meest volmaakte tragedie van zijn tijd,
door verschillende oorzaken een sterk veruit welke tragedie echter een glorie bloeit,
hoogde vriag naar lectuur, waartegenover
die zich scherper zal aftekenen, naarmate
een sterk verlaagd aanbod stond. Daar komt
wij meer de menselijke kleinheid en lage vernog bij, dat het aangebodene de Duitse cen20 DECEMBER 1942.
langens zullen durven zien.
Bijna alles, wat wij aan verzetsproza op de
suur was gepasseerd, welke onstandigheid
Wij zijn· in verschillend opzicht andere mensen geleestafel hebben gezien beschreef ons - en
de kwaliteit nu niet bepaald verhoogde.
worden, het leven stelt ook andere eisen dan voorwij herhalen hier even de woorden van daar~
De voorwaarden om elke op het verzet beeven - dè mens in het verzet. En als het gaat
heen.
trekking hebbende uitgave bij voorbaat verom geschiedbeschrijving zonder meer, kunkoopbaar te maken, waren in de eerste tijd
Landgenoten! Gemeenschappelijk lijden heeft u
nen wij daar tot op zekere hoogte mee acna de bevrijding dus wel uiterst gunstig. Men
hecht aaneengesmeed, als waart gij leden van één
wilde zijn leeshonger stillen en men wenste
coord gaan, maar het boek, dat het verzet
groot gezin.
te worden ingelicht over het werk van de
in de mens geeft, er dus van uit gaat, dat
Dit heeft u geleerd elkander vast te houden in on"ondergrondse". Het lezen van een boek over
zonder de Nederlandse boer, de Nederlandse
derlinge hulpvaardigheid en naastenliefde, welke het
het verzet bevredigde tegelijk beide verlanarbeider, de Nederlandse .intellectueel geen
daadwerkelijk nakomen is van de liefde, door Chrisgens. Met opzet spreken wij hier over een
verzet mogelijk was, dat boek zal nog getus ons geleerd.
boek, vèrzetsproza dus en niet over verzetsschreven moeten worden. Zeker, enkelen :leb·
Dat is schoon en veelbelovend voor de toekomst.
poëzie. De behandeling hiervan ligt ·op een
ben een poging gedaan, maar daarbij is het
ander terrein. Poëzie toch is een in enkele
gebleven en het feit, dat hun werk in deze
woorden rhythmisch omgezette gedachte of bede moeite van het lezen zeer zeker nog waard
levenis, wat de schepper daarvan weinig, in ieder geval slechts voor betrekIs, is voor een belangrijk deel te danken aan het talent en de r~utine van
kelijk korte tijd concentratie heeft gekost. Zij zou door haar sterk bede schrijvers, wier naam er reeds borg voor stond, dat zij in staa.t zouden
knopte en voor lang niet iedereen leesbare vorm niet in staat zijn de nauwzijn van deze interessante stof iets goed leesbaars te maken.
Wij zijn dankbaar voor al het goede en goedbedoelde, wat ons op h~
keurige- en uitgebreide beschrijvingen eisende lezer behoorlijk in te lichten.
gebied van verzetsproza is geschonken; tevreden zijn wij niet. Moge de beKort na de bevrijding was het dus' zó, dat· de vraag naar verzetsproza
langstelling voor dit soort boeken sterk verflauwd zijn, ~or een werkelijk
groot was. Daartegenover stonden onze schrijvers en zij, die het dachten
goede verzetsroman, waarJn de warmte . en de ontroering van het medete worden. Een stroom van boeken overspoelde de markt. We noemen de
l;)elevea trilt, een roman, die geschreven is "van binnenuit", blijft een
beschrijvingen van het verzet in een bepaalde plaats of streek, waarvan
plaats gereserveerd.
de uitgaven varieerden tussen simpele brochures en dikke, van foto's voorziene boeken.
KEES.
Enkele bekende werken van d.i t soort zijn b.v. .,Verzet in en om Dordt'' en
~~\\fJ ...
"Ik draag U op", de BS-geschiedenis van Apeldoorn en de Veluwe. Dan
,_
ztjn er de boeken, die bepaalde acties of het werk van een zekere groep
tot onderwerp hebben: .,Zes vrienden komen hedenavond", het crossings~
en inlichtingenwerk gedurende de laatste oorlogswinter; ,,Bevrijding", de
overval op het Huis van Bewaring te Leeuwarden en "Albrecht meldt
zich", behandelend het spionnage,. en inlichtingenwerk van de Albrechtgroep. En zo kunnen we voortgaan: biografieën"van gevallenen: Ds. D. A.
van de Bosch, Gerrit-Jan van der Veen, Ds B. J. Ader, Prof. Titus Brandsma; romans: ,.pïe van ons", .,Bezet. Gebied", ,,Nog ligt de wereld open"
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Er zou van alles, wat op dit gebied verschenen is, een behoorlijke bibliotheek te vormen zijn, behoorlijk, d.w.z. wat betreft de kwantiteit. Nu, twee
en een half jaar na de bevrijding, nu de ergste leeshonger gestild is en
het lezend pubµek weer wat kieskeuriger is geworden, nu de belangstelling voor het verzet en h~ verzetsproza is verflauwd, doet zich de vraag
voor, of wij ons;nogen wai;en aan een beschouwing van· de kwaliteit. En
àls wij ons een oordeel aanmatigen, mogen we dan algemene maatstav~n
aanleggen of moeten we hierbij rekening houden met bepaalde omstandigheden? Vragen, die het op de juiste waarde schatten· van het ·tot heden
uitgegeven verzetsproza tot een netelige kwestie maken. Veel schrijvers
kennen het werk niet persoonlijk, hebben geen eigen ervaring, terwijl zij,
die deze ervaring wèl hebben, niet kunnen schrijven, een enkele uitzondering daargelaten. Daarenboven is een periode van twee en een half jaar
te kort om zich te kunnen losmaken van de détails en de bijkomstigh~den.
Dit geldt zowel voor de schrijver, die zich licht verliest in de beschrijving
van sterk persoonlijke indrukken - voor hèm natuurlijk het belangrijkst
- als voor de critische lezer, die er op uit zal zijn het gebodene aan zijn
eigen belevenissen te toetsen en het boek om elke vermeende onjuistheid,
hoe klein ook, zal veroordelen.
Wat de zuiver historische werken betreft is dit natuurlijk enigszins anders.
De beschrijving van vijf jaren verzet eist lange tijd van studie en voorbereiding, wil men tenminste wetenschappelijk verantwoord werk leveren.
De overal in den lande verschenen boeken en boekjes, die de geschiedenis
van een bepaalde streek beschrijven, zijn alleen maar van belang voor de
bewoners van die streek en geven zeker geen indruk van Het Verzet. Tientallen mensen hebben reeds bijna twee jaren gewerkt aan een Gedepkboek
van de LO en de LKP en hun werk is nög niet klaar. Maar zelfs deze
serieuze voorbereiding geeft nog niet de garantie, dat het resultaat in verhouding zal staan tot de verrichte arbeid. Het is de bedoeling, in dit Gedenkboek de geschiedenis en de werkzaamheden van twee der grootste verzetsorganisaties te behandelen. Of deze opzet zal slagen, moet de toekomst leren.
De vraag is nu: Kunnen wij zeggen, dat het boek, het "Im Westen nichts
Neues" van het verzet, in de afgelopen jaren is verschenen? Met volle
waardering voor al het goede, dat is geboden, en zonder de grote waarde
van sommige boeken te miskennen, kunnen wij deze vraag toch beantwoorden met: Neen! Geen boek over het verzet in Nederland of daarbuiten
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~t moet ik er eigenlijk anders boven zetten, nu ik op Kerst•
avond even bij • U mag
binnen komen? Neen, het js
heus niet, omdat er tegen·
woordig "pastoor" voor mijn naam gedrukt staat en
het is zelfs niet, omdat ik katholiek ben.
Odt, v.at pr«teo -we daar nog over? We k~neo
rlkaar zo onderhand wel - en als vrie.Dd ga ik e1?n
Kerstgroet brengen bij vriended. Bij de vele bekenden
CJ1 de nog meer onbekenden. De mensen van mijn
eigen richting en de velen, die er anders over
denken.
•.,Er anders over denken" - in veel opzichten, maar
die elkaar tóch wisten te vinden en elkaar moesteo
vinden - en die, w.it wel 'het aUervoornaams~ is,
-elkaar terug :;uilen vinden op Kerstdag, elk jaar weer
opnieuw, hoever de noodza~Ujke gang van het
Jt,ven hen ook uit elkaar mag getrokken hebben. Op
Ker$Ulag vinden ze elkaar weer en rood het Ker:.tlcind bestaan er geen verschillen. Toen niet en nu
niet. De koningen waren er en knielden naast de
huders. Allemaal rond die Ene. Of denkt U op.
deze Kerstavond met. een zekere weemoed aan Uw
jongen en misschien wel aan Uw meisje, die hun taak
duizea.d.en kûoruet<?rs van hlr:r in Indonesië vervullen? Ik kan het begrijpeá. U hebt.een moederhart en
als Vader blijf ~ bezorgd ook over die jongen van
je met zijn 20-22 jaar maar rond de Kerstkribbe
'z.aten •.de herders uit de velden" met de Wijzen uit
het \'erre Oosten. Op Kerstmis vallen - ondanks da't
begrijpelijke weemoedige gevoel van binnen -- alle
afi.tanden weg en zijn we weer bij elkaar. Zelfs de
grens tussen leven en dood vervaagt een ogenblik
fll door het scMmer van het hiernamaals tredco zij, die
oos voorgingen naar God, nader, ~ %icb met ons
te verenigen rond dit nieuwe uven.
Wat u een Kerstfeest toch goed. Niet om het bijkomstige, maar om het wezenlijke. Om dat éne, waar•
door Kerstmis juist Kerstmis· is. Och. ik zal vanavond
geen mens lastig vallen, omdat hij het nodig gevonden
beeft. dat ,.geheimzinnige", dat hem op een Kerstdag
overvalt, .en waarmee hij misschien niet goed raad
- r wist. naar buit= te accentuëren in het prettig
--.doendt deruieogroeo en in eeo &temmingsvol rood
adlemerlicht. Misschien is zoiets nog wel goed, om ons
de overgang gemakkdijker te maken van die ootzag:ogelijke oarust van het leven. waarin we dagelijks
randgem.aald worden. naar de serene rllSt en de
absolute zekerheiqf wa.irtegenover we op een Kerst•
dag geplaatst worden: de rust en de zekerheid van
ten God, Die ons mensen niet vergat en niet vergetm
lon, omdat Zijn Wnen Liefde is. Liefde, v,elke niet
vraagt, maar enkel brengt en geeft. Neen, op Kerstdag ga ik daar niet over twisten; en trouwens wie
• zal ons zeggen, of het misschien nog niet betekenis-1
vol is - zoiets van: .,we deden het ondaaks ons zelf"
- dat we het altijd-levende dennengroen en hel rode
licht te hulp hebben geroepen, nu een nieuw Leven
onder ons is geboren en een groot Licht over de
wereld Is opgegaan. zoals St. Johannes dat schrijft in
zijn evangelie: .. In wat bestond, was Hij het leven" en
.,Het waarachtige Licht, dat alle ru~nsen verlicht,
kwam in de wereld, was in de wereld".
Menselijk gesproken, noemen we de Kerstmis van dit
Jaar heel wat beter dan die Kerstdagen van enkele
jaren geleden. Er is weer wat. Ja, het ligt zo voor
de hand, dat juist op een avond als deze onze gedachten de weg terug gaan naar '-H, '43. '42. Naar
die donkere dagen, toen het maar niet llcht worden
wou. Naar die angst en die pijn. Naar al dat onhei-
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eet U nog hoe optimistisch U in
1945 was? Daar is niet veel meer
van over, wel? Och, er was een on•
gezond optimisme. Sommigen verwachtten met de bevrijding een
ideale wereld, een volmaakte rechtsbedeling, zowel in een herstel van
onrecht als in een bestraffing van •
de kwaden. Maar over dit ijdel geloof
wil ik niet spreken.
Er was een ander optimisme. Men
ve-rwachtte begrip tussen mensen,
tussen partijen en tussen landen.
Nimmer is zo snel aan dergelijke
verwachtingen de bodem ingeslagen.
Wij zitten in het slob met ons optimisme en er schijnt geen voor- of
achteruit meer mogelijk. Met grimmige vastberadenheid bereidt de wereld zich voor op een nieuw conflict,
op een volgende explosie van haat.
En, dat ruim twee jaar na de vorige
ramp.
Er Zijn blinden, die dit niet zien, er
zijn lafaards, die dit niet willen zien
en er zijn bezorgden, die dit alleen
zien.
Er zijn blinden, die zeggen: Laten we
eten en drinken en vrolijk zijn, want
morgen sterven wij, maar hun ziel
lijdt er schade door.
Er zijn lafaards, die zeggen: Vrede, ,
vrede, maar er is geen vrede.
Moeten wij dan bezorgden worden,
wier hart vervuld is van wat zo
dreigend nadert? -

DOOR PASTOOR NIC. APELDOORN. O.P.
lige, dat juist in die Heilige Nacht zo vloekte. Naar
dat onmen.selijke, dat nooit dieper soeed in ons hart.
dan tQeD we, gelijk ieder Jaar van ons leven. gebogen stonden over het mysterie van de menswording
van God.
Moeders, vrouwen, zwaar-geslagenen - in mijn hart
noem lk U altijd "heldinnen", maar op papier staat
dat zo onwaar - doe ik U pijn, als ik juist bij mijn
Kerstbezoek weer herinner aan die jaren, aan die
dageo1 welke zo oónoemlijk zwaar waren voor U?
Haal ik oude wonden weer open, waarover de altijd
geduldige tijd :zijn balsem reeds had gestreken? Zo
bedoel ik het niet - ~en. en zo voelt gij het ook niet.
Ik weet dat. Ik weet zelfs nog meer. Als er voor
iemand het Kerstgebeuren vol betekenis was en is
- "Lo; ••n iemand de herinnerirtg aan de donkere
Kerstdagen van de voorbije jaren kracht en sterkte
kan geven ... dan is het voor en aan U. Want het
Licht groeit in sterkte naarmate het duister donkerder is, waarin wij verkuen - en ht't Leven wordt
rijker naarmate we de dood dichterbij hebben gevoeld.
In het mysterie van de Kerstnacht - in dat ondeelbare ogenblik van de eeuwengeschiedenis, toen vol•
gens de psalmen "de rechtvaardigheid en de vrede
elkander ontmoetten" - iD dat gezegende moment,
toen de God van liefde aan een wereld vol haat
kwam leren, dat er voor alles een oplossing is werd voor alle tijden bewezen, dat geen mensenleed,
geen mensenangst, geen mensenstrijd en ·zelfs geen
mensendood zonder betekenis zou zijn. In die kribbe
van Bethlehem met dat God-menselijke Kind werd
het, voor geCB mensen-verstand ooit uit te denken,
antwoord gegeven op alle tegenslage11, alle vecdr.iet,
alle mi..Ju.kking. alle ontgoocheling. alle onrecht, welke
eeo mens treffen kan. In die allererbarmelijkste om•
geving van ijskoude stal. wat stro en de ruwe hard~
heid van een voerbak voor dieren, legde God de
oplossing van a11es wat een mens kan gebeuren. Een
oploss.ing, welke ni,jsschien niet altijd klopt met onze
kll"in-mensdljke begrippen. Een oplossing. welke mo,gelijk zelfs een uitdaging kan betekenen aan een
mensenverstand, dat met vertoon van veel wijsheid
In çigen overschatting Is_ vastgelopen. Maar een op•
lossing, welke een mensen-leven -mogelijk maakt.
Versti me goed: de Kribbe van Kustmis is gttn
ontkenning van al het menselijke. In te.gendeel, ook
nà Kerstmis blijft pijn. pijn - en aogst blijft angst.
Ook na die eerste Kerstnacht :zouden er tranen ge•
schreid worden, om wat ééos was en nu niet meer
Is - zou de bitterheid geproefd worden van alle
onrecht, van dat ellebogen-werk. van die scheve
praktijken - zou er geleden worden onder valse verdachtmakutgen en de al te scherpe opmerkingen.
Maar we zouden er niet meer hulpeloos tegenover
staan als geslagen mensen. En door onze tranen en
ons leed en onze ontgoocheling heen zouden we altijd weer dat onnoembare geluk ontwaren van de

0

zekere belofte; welke ons
eens in die eerste Kerst•
nacht werd toegezongen:
dat er vrede zou zijn dat er een hemel- en- een
hartenvrede op aarde zou
:zijn voor allen, die van goede wil waren,
O. ik besef .goed, dat er zullen zijn, die hiervoor de
schouders zullen ophalen - die nooit de.:e Kerstzekerheid hebben gekend -- die misschien iets zullen
mompelen van: ,.een schone legende". Ik besef goed,
dat ik met dit alles te zeggen "t\'t'e?' rakelings ~a
langs de altijd nog bestreden ach~rgrond van ons
verzet m de vraag, of we achteraf alles nlet mooier
hebben voorgesteld dan bet eens was. Maar v,at doet
dat alles er toe voor ons, die ~-eten en ~ven? \Vat
doet het er toe voor ons, die on::e manneA en vrouwen de dood hebben zien .i.ogaan met die absolute
zekerheid van een mens, die weet, dat het goed i~
geweest en dat zijn leven niet tevergeefs werd ycleefd? Wat doet het er toe voor ons. die achteraf
ons alleen maar kunnen verwonderen o~r de moed
en de durf, over ·de algehele zelf-..,-egdjfering, v.~lke
in die voorbije jaren ons leven ::o goed en ::o lllOOi
hebben gemaakt? Wat doet het er toe VOOI' ons. die
na allei; ook in dit heden nog weten, dat ondank.~ alle
mislukking de strijd niet tevergeefs is "geweest? Noch .
voor ons zelf. noch voor de anderen.
Ja - niet tevergeefs is geweest!
Ik moet dit herhalen op deze Kerstdag. Ik moet dit
herhalen juist op dae Kerstdag. bij dit Kerstkind,
omdat hier. omdat bij Hem de opl0t.sing ligt. Ook
voor nu. Ook voor ons, die o\•ttleefden. Ook voor
de ont.51oochelden, die in een dooker ogenblik ,,:d
eens kunnen verlangen, dat zij met de ontelbare anderen als naamloze "in het leger der naamlozen" ten
onder waren gegaan. Ook voor baar, die het zwaarste kregen te dragen en die, alleen achtergebleven, zo
dikwijls het gevoel hebben, dat de oude vrienden
haar hebben vergeten. Ik moet dat herhalen, omdat
er voor al onze pijn, al onze ontgoocheling, el eoze
bitterht"id, BI onze verlatenheid en alleen-zijn geen
aodere oj,lo~g i~ da.11 bij Hem,
Die een hulpel00$ Kind werd, om OM tt sterken,
Die elleftde en verdriet koos, m ons gelukkig te
maken,
Die naar de donkere aarde kwam, om ons het Licht
te brengen,
Die zijn goddelijke luL~ter verborg, om ons leven
te verrijken.
• Die klein werd, om ons de 'Wllte grootheid te lrren,
Die eed stal koos als woonplaats, opdat ,,.,;J .llen
zouden durven komen.
En als een mens dat weet en dat beseft, dan kan
er veel gebeuren - dan kan hij alle moed al hebhn
op~=n dan kan hii ~ t v-erl>i~rltl(I denk-en
aan alles wat reeds passeerde en wat bij nog dagclij.lcs rond zich ziet gebeuren - dan kan hij mogelijk
twijfelen IWl d.e goedheid. van wat hlj deed en ris•
k4:erde; maar in zijn hart zal er stilte komen en rust
- Iets van een Kerst-vrede - en mogelijk na dagim,
na maanden van afgekcerdheid, van twijfel. van opi;tartd, zal hij het hoofd buigen voor dit oobegrijpelijke mysterie van Gods goedheid: dat Gods Zoon
mens werd voor ons, omdat Hij van ons hield, omdat
Hij zo :tielsveel van ons hield - en misschien stamelend, maar met innige overtuiging zal hij hét de
herders nazeggen op deze Kerstdag vao 1947:
,.Komt laten wij aanbidden,_den Heer:·
Rotterdam 19i7.
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We moeten ons immers geestelijk
voocberriden op alle gebeurtenissen,
ook op de mogelijkheid, dat men opnieuw onze vrijheid zou roven en
ons een dwangstaat op zou dringen ?
Ja, dat wel, maar daarom behoeven
we nog geen bezorgden te zijn, want
bezorgdheid legt een ban op het
leven, rooft ons de vreugde en verlamt de kracht. Niemand is in staat
te zeggen, wat in het komende jaar
zal gebeuren. Van niemand kan ook
gevraagd worden ons dit te voorspellen. Ja, sterker nog, wij zijn
juist in onze situatie verplicht om
de koffiedik, koffiedik te laten, opdat door de vrees voor, door het
denken aan en door het spreken van
oorlog en bezetting, . het proces niet
in die richting zou verhaast worden.
Mnar wat dan wel?
Zijn we niet een beetje verleerd de
dag te plukken, zoals God ons die
geeft? Het is een levenskunst en
waarlijk geen onchristelijke om heel
bewust het reven van iedere dag te
genieten, zoals het tot ons komt en
om onze zorgen tot de orde van de
dag te bepalen.
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Het tempo van onze tijd heeft bezit
genomen van de meesten onzer. We
jagen door de dag heen, altijd ln
spanning om wat komen zal, altijd
bezorgd om de toekomst. Zo dreigt
de onrust ons leven te verteren.
Maar er is een wijze van leven, die
sterker en rustiger maakt, die ons
beter klaarmaakt voor wat komen
zal.
1

Idealen, wensen en zorgen geraken
op de achtergrond als men het leven
als een opdracht gaat zien, me in
g-ehoorza.amheld vervuld moet wor·
den. Zo was ·t imJllers 1n de bezettingstijd ook? Wie kon er in de toekomst zien in 't verzet? Nodig was
en gedean werd, wat de dag zelf aan
problemen
meebracht;
overdacht
werd, v:al de, naaste toekomst ona
aan problemen zou kunnen voorleggen. Al 't overige was inuners bij·
zaak, zeker dat, waarop wijzelf geen
invloed konden uitoefenen.
Niet wat wij wensen, maar wat ons
opgedrongen wordt, niet wat we voor
de toekomst vrezen, maar wat vandaag op onze weg komt, moet ons
bezig houden. En altijd weer blijkt.

,,VICTOR''.

dat del.e levensstijl de weg opent
.na.ar de vrede en rast TUI het l:mrt.
Ee11 jáa.rwisseling brengt bezinning
mee. Vergeet bij alle critiek op wat
anderf>n dede11, vooral niet Uw eigen
schuld als 't ging om Uw fa!én.
De jaarwisseling doet ook plannen
rijpen, Dat fs gez.ond, maar het
.zwaartepunt mag daar toch niet ttggen. Wat wordt van ons verwacht?
Deze vraag moet het centrum van
ons denken zijn.
Ik kan daarvan geen opsomming
geven, dat is trouwens zeer lnOividueel omlijnd.
Laat ik vrij willekeurig twee facetten
van onze opdracht voor het volgend
ja.ar aanduiden; facetten, die in dat
opzicht niet willekeurig tjjn, omdat zij
bij onze lezerskring in het middelpant
der belangstellÏ!lg moeten staan.
Wij hebben de vrijheid herwonnen en
we moeten zo vervuld zijn van dit
bezit, dat atteen in staat stelt om
• verantwoordeliJ'kheid te dra~n, dat
wij bereid Zijn ~dere aanval erop

te pareren.
En verder: Wij hebben een ereplicht
tegenover hen, die slachtoffers werden van het verzet. Niemand onttrekke zich daaraan. Met al onze
krachten moeten we de Stichting
1940-'45 steunen. Wie er zich aan
geeft. zal bemerken, dat hij 'in die
arbeid ttlf rijker wordt.
B.v. R.
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Hierbij geven wij een korte episode weer uit
het leven van een aantal Joodse 01'derduikei-s,
die zich maandenlang schuil hielden in een
zelf gebouwde h11t midden in de uitgestrekte
bossen in de omgeving van Emwn- De gegevens voor dit verhaal werden ontleend aan
een door een der onderduikeu bijgehouden
dagboek.

Roerloos lagen de uitgestrekte bossen te dromen
ondtt de blank-besterde maanhemel van een klare
Decembernacht.
Stil~an had zich des middags de zuiverende sneeuw
ge-legd over het ingetogen Ott.ats.e landschap: d2 om•
geploegde, bonkige akkers, de verspreide. wegge•
c;lol<eu hoeven en de shape-rlg fhlistPrende denne•
bomen.
De wereld scheen deze nacht van em smettl:loze
goedheid en van een oneindige schoonheid; zo goed
en zo schoon, dat het Luc was, alsof hij. ondergedoken zoon van het oude volk. in sprakeloze bewon•
derîng gezeten op een omgevallen boom voor zijn
boshut, voor een ogenblik was opgeheven uit de
wrede, weerzinwekkende wereld van het jaar 1942.
Hd was alsof hij was opgetrokken in Jotaal andere,
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Van hun

zuiverder sferen, waarin de relatie met de oude, voor
de Joden beangstigende wereld slechts alleen nog
hestond in zijn heldere 'maar pijnlijke herinnering.
Onwillekeurig schoven weer de beelden van gebeur•
tenissen uit het laatste jaar aan :tijn oog voorbij, als
zo vaak in stille, maanlîchte nachten, wanneer de
bé-nauwende bekrompenheid van zijn duikhut hem had
uityedreven naar de t:roostendè ruimten der wijde
luchten boven het bos.
Die zomeravond van Augustus 1942 toen bij na lang
dralen uitvoering had gegeven aan :i;ijn besluit om
huis en haard te verlaten in ruil voor een duikplaats,
aangeboden door illegaal werkende vrienden. Hij was
gebracht naar Zefat, iemand, die zijn hoenderpark
beschikbaar stelde voor een ieder, dle vervolgd werd.
Geïnstalleerd in een kippenhok. kookte- hij zijn eigea
potje m hielp overdag op het land.
Toen die tweede Octoberavond. Die noodlotsavond.
wie zou die ooit kannen vergeten? De avond, waarop
mensen, Joden, grijs gewordm op Emmen's oude
grond, ouis en bof moesten verlaten, van elkaar werden gescheurd en Wl!er bijeen gedreven óm tenslotte
als een kudde opgejaagde beesten In de gereed staan•
de veev.,agens te worden getrapt. Hij beeft h.?t niet
gezien, maar hij weet het:' o. hij weet het allemaal,
maar hfJ wil er niet verder aan dtrnken nu. Die avond
bad weer zes vluchtelingen aangebracht en Zefat
nam ook hen met liefde op. Een groter kippenhok
was als woonruimte ingericht. Wijds uitgedrukt kwamen er slaapkamers, een eetkamer, wasgelegenheid,
Ja, zelfs een goede verlichting en verwarming oot•
braken niet. Hoe gezellig was het daar dikwijls ge•
weest. samen om het genoeglijk snorrende kacheltje,
genJetend van zacht gespeelde radiomuziek en een
pijp tabak. Niet lang had het daar geduurd. Enkele
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maanden slechts. Toen werden ze begin December
ontdekt door een tweetal controleurs. De controleurs
hadden niets gezegd, waren verder gegaan maar het
gevaar hing In de lucht. Zij hadden diezelfde avond
nog aUes opgebroken en de inventaris verstopt.
Slechts het beddegoed en enkele kleinigheden hadden
ze op de rug genomen. Zo waren ze op we.g gegaan,
het onbestemde tegemoet. Vier vrouwen, vier man•
nen en een kind. Ze waren er niet in gèslaagd voor
de nacht een onderkomen te vinden. Moe, koud, verteerd door angst en verdriet, hadden ze tenslotte
beschutting .gezocht in een denoebos. Donker was het
geweest en de kleren waren opengescheurd aan de
spit.se, sterke takken van bomen. De handen waren
gaan bloeden van het schaven htngs het knoestige
hout. Een der vrouwen had gehuild. moedeloos en
ingehouden-stil en alles was zo onzegbaar trooste•
loos geweest. Van slapen was niets gekomen en elke
minuut hadden. ze haast de eeuwigheid., in moeten
sleuren. Eindelijk was de dag gekomen, schuchter ea
met veel vragen. De omgeving werd verkend en ze •
hadden besloten "hun tenten" op te slaan in dit bos.
Het had een onbegonnen werk geleken maar niettemin waren de mannen begonnen met hun messen een
aantal bomen te rooien om een plek vrij te maken,
waar een flinke plaggenhut zou kWlllen wgrden
gebouwd.
Rusteloos hadden ze door•
gezwoegd. De ene boom
viel n,_. de andere; brrwijl
de vrouwen ze weg sleep·
ten.
Bek-af waren ze des
avonds .g~weest, hun licha•
men gesloopt door het ongewoon zware werk. Gelukkig had Zefat hun voor
de nacht nog een onder•
dak kunnen bieden in afwachting van het gerttdkomen van de hut. Vier,
vijf dagen waren ze bezig
geweest, toen hadden ze
een dak boven hun hoofd.
De handen zaten vol bla.ren, de ruggen dreigden te
breken als te strak ge•
spannen bogen en doodmoe hadden ze staan trillen op hun benen, maat
ze hadden het 'm gelapt.
Een oppervlakte van acht
mirter lang, Vier met"'
breed en an~rhalve meter diep was uitgegraven.
Verder was het een kwestie van inrichting en ca•
mouflage geweest.
Hoe hadden ze op vijl
December samen met huu
verzorgers Sint Nicolaas
gevierd. Het kacheltje had
rood gloeiend gestaan, de
carbidlamp verspreidde ~Il
gezellig licht en • het vers
gekapte dennenhout had zo
gelaat spreekt de spanning...... prikkelend gegeurd.
26 December 1942. Kerstmis over een ontredderde
wereld. Er is geen wel-,
behagen in de mens, er is
slechts angst. an. durende, gruwzame angst. Vooral
in de harten van de boshutbewoners. Hoe hadden ze
gehoopt dat de vrede, de zo yurig begeerde vrede
nog dit jaar zou komen, doch het mocht niet zo zijn.
Overigens is er wel de sfeer van Kerstmis m .en om
de boshut. Duizenden dennebomen met hun besneeuwde kruinen zorgen ervoor. De bewoners' zijn druk in
de weer voor het bezoek dat vandaag zal komen,
enkele vrienden uit de vrije wereld. De vrouwen
staan zich buiten in de meeuw te wassen.
Plotseling rennen ze naar binnen. ..Een hond in het
bos, vlak bij ons". Een kort blaffen bewijst de waar•
heid van hun woorden. Zenuwachtig vertellen i:e bun•
bevindingen. Ook stemmen hebben ~ op kortl!' . af•
stand van hun woonstee vernomen. Een bang voor•
gevoel maakt zich van allen meester. Zou ook deze
met :i:o ontzaglijk veel zorg en moeite opgebouwde
schuilplaats worden ontdekt. Zouden ze straks moeten vluchten, overal heen? De mannen proberen de •
angstige vrouwen gerust te stellen, maar het gaat
hun slecht af.
Toch schijnen ze gelijk te krijgen. Een uur van span•
ning verloopt en de luisterposten, die zijn uitge:-et
melden alles in orde.
Maar dan ineens is het er weer. Een hond blaft vlakbij, lang en wild. Er kraken takken en iemand roept
luid bevelen tegen het. door de hutbewoners harts•
tochtel!jk verwenste beest.
Drie jonge, krachtig gebouw.de kerels komen uit het
struikgewas naar voren. Van hun gelaat spreekt de
spanning even als van de gezichten der bosbewoners. De voorste, een Jongeman van ongeveer 2S
Jaar overziet de situatie en begrijpt.... . .
"Kom hier, Prins, koest, ga liggen," dit tegen de
hond en dan tegen de onderduikers: .. Hoe l.s het mo--
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gelijk, dat had ik niet gedacht. Het spijt me ontzettend, dat we julüe gevonden hebben."
De afschuwelijke spanning van de laatste ogenblikken valt als een loden Jast van ailen af. Hoe het zal
aflopen weten ze nog niet, maar verloren ill de za,tk
nog niet. De man, die de hond leidt, voert verder
bet woord. .,Zo .'s Zondagsmorgens loop ik altijd
met mijn hond door het bos en meermalen heb ik
verse indrukken van hakken op het pad Qiervoorgezien. Ook 'vit! het mij op, dat bier dichtbij langs
de brandgang twee 'IMitte steentjes lagen, kennelijk
daar neergelegd als tekens om iets terug te kunnen
vinden. Eergisteren zag ik, dat deze steentjes verlegd
waren en dat deed me denken. Enkele jaren geleden
was hier in 't bos een soort vermakelijkheidsoord,•
je snapt me wel, en toen ik zag, dirt er bitr gelopen
werd, dacht ik: ze zijn er weer. Dat ik jullie hier
echte-r :rou vinden kon ik absoluut niet vermoeden."
Onrler h.:t spreken zijn de ontE!rlru- dtiilre-u n,i:tiger
geworden. De drie maWJen mak= een sympathieke
indruk en ze vragen verder niets. Integendeel, ze
geven zelfs enkele practische wenkén inzake camouflage, waarna zij, onder de belofte te zullen zwijgen,
vertrekken.
De feeststemming Is echter voorbij. Wie geeft dt
garantie, dat er inçlerdaad niet ge"Sproken zal wordu? Ze zullen het oordeel van Zeiat vragen. Die
kent de mensen, hij moet beslissen.
,.Zo, zijn de jongens van Oosterling hier geweest::
is he_t eerste wat hij zegt, na het verhaal van Luc.
die hem is gaan opzoeken. .,Ja, ik wist het. Vroeg of
Jaat moesten die jullie vinden. Maar maak je geen
zorgen. ze kunnen zw1Jgm als het bus :r.eJf, waarin
ze elke dag rondzwalken. Ga maar terug en stel
allen gerust. Vanavond komen we op be:i:oek, zoals
was afgesproken."
.
's Avonds zitten allen in afwachting van de komst
der bezoekers. Een van hen staat bij de rand van het
bos op de uitkijk. Plotseling 15 er weer de paniek
van 's morgens. De man. die op de uitkijk heeft gestaan, komt binnen stormen ...Weg, weg, er ko~ een
vreemde man." Allen -Vliegen naar buiten. Dus toch
verraden. ..... Dan de rustige stem van Ze fat: ..Allea
oké, jongens. Oosterling is bij me. Hij komt jullht
groente en melk brengen. Toevallig kwam hij ons
achterop en toen wis.ten we gauw wat we aan elkaar
hadden."
\,Vanneer een ogenblik later allen zich om de gezellige koH/etafel hebben gezet. komen de fel geplaagde
gemoederen weer tot rust. Oc;,sterling wordt opge,.
nomen in de kring Vl!n ingewijden en de onrust, die
:rich van allen had meester gemaakt nadat tr weer
iemand bij was gèkomen, die over hun levens zou
kunnen beschüc..kni, lost zich op in het hartelijke me•A
- leven vao de nieuwe relatie.
Voort;:,an zal de naam Oosterling een even goede
klank voor deze verdrevenen hebben als aUe andert
namen van liun trouwe en moedige ver%0rgers.
TOON.
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31 DtCEMBER 1943.
Hier wil ik in het bijzonder gedenken
hen, die om ~Ie duizenden levens · van
hun medeburgers te redden, op zeer verschillende en uiteenlopende wijzen zich
door hun kloekmoedig optreden in het
grootste gevaar begaven en dit met foltering en vuurpeloton hebben moeten betalen.
·
In diep ontzag en bewondering gaat ons
aller dank en hulde uit naar deze grote
zonen van ons volk.
Ik ken hun bescheidenheid en begeerte
niet op de voorgrond te treden. Dit kan
slechts de innerlijke waarde van hun offers verhogen. Met eerbiediging van deze
wens, hoop ik u te zijner tijd voor te stelien deze helden blijvend op een sobere,
doch alleszins hun waardige wijze te gedenken. Voór mijn·geest zweeft hun naam
en daden te doen inschrijven in een samen te stellen boek voor onze helden en
martelaren en dit boek een ereplaats te
geven in ons midden, als een kostbaar
kleinood, dat wij aan het nageslacht doorgeven.
Het zal voor het Nederlandse volk ~en
ereplicht zijn, na de overwinning, ook
hen die oJze helden achterlieten niet te
vergeten.

1

...I

booQ JO van boap

·T

- Kijk jij, dat die jongen niets uitvoert, klinkt zijn stem 1n een
oen Anne Marie de deur open deed en meteen in de flikkerende
barbaars Duits-Hollands, wat het SS-jargon uitmaakt.
loop van een revolver keek, wist ze met een grote ~ekerheid, die
- Jao, jao, bromt de soldaat. Hij kijkt naar Henk, even ziet
haar hart koud en haar bewegingen automatisch maakte, dat
Anne Marie medelijden in zijn lichtbruine ogen.
dit nu het einde was, dat ze dit altijd geweten had .. :-...
Later, als ze met bevende vingers de kleertjes van Ineke inpakt,
Onwillekeurig deed ze zwijgend de deur verder open. Hier zouden
denkt ze: zouden zij en Henk zoveel wel kunnen dragen en waar
ze niets vinden dan haar en haar drie kinderen, en Jaap was ..... .
moeten ze heengaan?
Ze werd opzij geduwd onder een lawine van rauwe germaanse
klanken, waar ze geen enkele van verstond, maar waarvan ze
zoveel wel begreep, dat er huiszoeking zou plaats vinden.
Als Henk maar niet ...... dat was haar_ enige angst. Hel)k, haar
neke praat gelukkig niet, slaperig en nog moe van het verjongen van veertien jaar, die , begreep, die wist wat er aan de
chrikte huilen, laat ze zich zoet helpen. Dan pakt Anne-Marie
hand was, en de bezetter haatte met al de felheid waarover ziJn .
ook voor haar zelf iets in. Nauwkeurig kijkt de rechercheur toe.
jong vurig hart beschikte.
Ze zou hem waarschuwen, en midden onder het lawaai van de
tierende soldaten, !ant het _mocht niet erger worden, dan het
al was. Jaap mocht geen meerdere straf krijgen om een oprecht,
onvoorzichtig woord van zijn oudste ~oon.
Anne Marie draait zich om, plotseling en doet een stap de
sche~erige gang in.
Ruw wordt ze terug getrokken.
:- Bleibe!
Soldaten lopen ~aar voorbij, alleen de ene Hollandtr in het bur.;
ger blijft voor haar staan.
- Zeg waar de wapens zijn en dan doen we je niks mee~.
Anne Marie haalt de schouders op.
- Je kunt je man toch niet meer redden, hij heeft tijdens het
verhoor je adres opgegeven. Is die dit niet?
Tergend langzaam haalt hij het persoonsbewijs te voorschijn, dat
Anne Marie uit duizend,.èn zou herkennen. Het goede, het eerste.
In haar hoofd wordt het een warwinkel., Hoe komen ze in
Godsnaam daar nu aan? Wie heeft Jaap verraden, wie ...... ?
Dan kijkt haar , het lachende gezicht aan in de beneden hoek.
- Ik wil er lachend op, heeft hij gezegd, we kunnen nog lang
genoeg in de put zitten.
Nu is het zover. Nu pas voelt ze haar hart warm worden en
achter haar starende ogen branden de tranen. Maar dat mag
niet, nu vooral niet, nu de kinderen ..... .
Ze knikt stom en zegt dan, zodra ze haar stem enigszins terugkrijgt:
.
- De kinderen zullen schrikken.
- Dat had u eerder kunnen bedenken, nu ziet u het, alle verzet
is onverantwoordelijk en nutteloos en wie is de dupe, u en uw
kinderen.
Tergend langzaam haalt hij het
Van boven klinkt een huilstemmetje: Moe ...... moeke, ik ben
persoonsbewijs te vootschijn ..... ... .
bang.
Anne Marie vouwt haar handen voo:r haar borst, de · knokkels
zien wit.
Alleen lijfgoed, heeft hij gezegd. Anne Marie kan er niet toe
- Laat me gaan, ze schudt de hand ,van haar arm en rent naar
komen om de linnenkast open te maken, daar liggen immers
_boven.
alle
kleren van Jaap ook. z1jn nieuwe pyama, die Anneke zou
Op he,t trapportaal staat Henk,· 1ijkbleelê, rillend, maar zijn lipkomen halen dèze week, ·het was koud op ztjn nieuwe adres had
pen knijpen zich vast op elkaar, even legt ze haar hand op zijn
hij geschreven. Zou ze de kast maar dicht laten en ...... maar ze
schouder, zijn ogen zien haar aan: je kunt op me rekenen, moemoest toch ...... Als ze haar zelfbeheersing maar niet verloor .....•
der, je kunt op me rekenen, zeggen die. Dan loopt ze door naar
- Vooruit, wat was het ook. Anne Marie beet op haar lip, trok
de slaapkamer waar kleine Margrfetje in haar bedje zit, huilend,
haar rug kaarsrecht, zette Ineke even op <}e grond, en liep met
haar kopje diep in haar handjes.
àutomatisch-stijve passen naar de linnenkast. Ze deed haar ogen
- Stil maar, kindje, de soldaten gaan dadelijk weg, moeke 1s
dicht toeri ze er voor stond en pakte op het gevoel de stapeltjes.
bij je. Troostend veegt ze de traantjes ·af, neemt het kind even
- Mammie, wat is dat...... Ineke juicht het uit. Anne-Marie
uit het bedje, het kleine 1ichaampje s.chokt nog na, langzaam
moet haar ogen wel open doen. -Een verrukt kindervingertje
wordt het kalmer. Ondérwijl hoort ze, hoe beneäen het dressoir
wijst naar een glinsterende bos verward engelenhaar, dat door
van -de plaats gesleept wordt en even later.klettert porselein aan
haar tastende beweging van de ·pÎank afgeschoven is en nu
scherven. Het dringt amper tot haar door.
de
nieuwe pyama van Jaap versiert.
- Kleed u de kinderen maar aan .. Weer de stem van de recher- Zo maar wat, zegt ze toonloos en wil de kast sluiten.
cheur. We _verzegelen deze woning, u moet weg.
De · rechercheur houdt haar tegen.
Werktuigelijk gaat ze naar de stoel, waar de kleertjes van Mar- Laat u maar, d·ie moeten we ook nog nakijken. Meteen begint
grietje liggen. Ze ziet het gestopte kousje ...... zou ze haar liever
hij met de bovenste plank naar beneden te gooien.
de Zondagse niet a8.l:J.doen ? die zijn warmer.
- Mag jij niet doen, is net schoon, komt Ineke verontwaardigd .
Dan loopt ze naar Henk.
Ze is haar angst vergeten en wil dichter bij komen, om moeders
~ Kleed--Je aan, ..we moeten ' weg.
lakens op te vouwen en om dat mooie, dat glinsterende te zien.
Even krimpen de smalle jongensschouders ineen als onder een
onzichtbare slag, dan verdwijnt hij naar zijn kamer.
- Der Junge 1st schon fertig, klinkt een zware stem ~an de
De rechercheur wenkt een soldaat, die ·onderaan de trap sta~t.
deur.
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Een kleine jongensfiguur staat voor de uitgezak1
de Wehrmacht. Koud en bleek, maar weerbaar
pen van de saamgeknepen handen en onverzett~
- Ben jij ook zover?
- Wat blieft u? Of ik klaar ben? Jawel mijnheer.
heeft Anne-Marié's stem geklonken.
- Gaat u dan. Het is alsof de man zich onzeki
over haar reageren, of het · alles gewoon was._.
- Weihnachten, jao, jao. Weihnachten, zegt de
ogen hangen aan de warrige zilverd_raden die
witte linnengoed op de grond liggen, en het fe
duurde tafelkleed een feestelijk aanzien geven, ,
een Kersttafel versieren zal.
Dit is het laatste wat Anne-Marie hoort en ziet
woning. Werktuigelijk loopt ze de trap af, nog evE
hand aan de knop van de huiskamer. Zou ze Jaa1
- Opschieten.
Tergend langzaam doet ze de deur open, wa
stemmen klinken. De kamer is een chaos.
- Dit maakt me het weggaan makkelijker, \l
schuift haar mooie spullen achteloos op~ Ne~mt
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De Duitsers weren haar niet. Ze gaan door met
Ik kom hier nooit weer, weet ze, als het slot ách1
klikt. Ze neemt Ineke op haar ,arm, en legt even
hand op Henk's schouder.
Eerst in het huis van -J aap's vriend breekt de spa
tegen Kerst, snikt ze als de kinderen naar bed zfj
Kerst en ik had alles voor de Kerstboom in de k
zomaar op ons tafelkleed, weet je wel, dat ik in OI
tijd borduurde.
Dan buigt ze haar hoofd en snikken breken los.
Ke.es, Jaap's vriend zit er bij. Nerveus knijpen zi
zijn pijp. eigen teelt.
Hij kan _niet zeggen, dat het wel mee zal vallen .
Heeft hij niet een uur geleden Anneke gesproken

Hij gebruikt niet vaak Bijbelteksten, maar bij het
gebroken vrouw, van wie hij weel, dat ze op het,
waarschijnlijk weduwe is, vraagt zijn opstandi
hart, met al zijn hartstocht - God der wrake, ver
kend, doe gij ons recht Here!!!

- ·we zullen je helpen Anne-Marie, zegt hlj eem
Twee betraande ogen zien -hem aan.

Dan is Jaap er niet meer, zegt ze moeilijk, en da
- Zo is 't, zegt Kees moeilijk.
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langzame van Riek. Riek, die alles vergeten is wat de illegaliteit
betreft, die liefst de toestand van voor de oorlog terug had en
alles vergeet, opzettelijk vergeet, en Henk, die zijn vader tedere ·
dag meer mist.

,nneke had verkeerde berichten gehad en er was een q1d
geweest,· dat Anne-Marie en Jaap vrij geregelde correspondentie
gevoerd hadden, clandestien zowel als officieel. EtJ. toen na de
dolle Dinsdag nog een bericht uit Neuengamme doorlekte, dat
van betrekkelijke welstand sprak, begon Anne-Marie weer te

- Vlug opschieten Ineke, jaagt ze, ze zal wel weer moeten
sussea.
En pappie in de hemel, mompelt het meiske slaperig na haar
avond-gebedje. Nog. een laatste knuffel en een gedachteloze zoen
en dan naar beneden.

ho}>en.

-ypma
:te uniform van
tot in de top•
elijk.
·. Laag en zacht
:er voelt tegensoldaat en zijn
tussen al het
!kleurig geborof het morgen
. in haar eigen·
en aarzelt haar
,p's portret ......
tarachter ruwe
1Veet ze, en ze
: Jaaps portret.

zoeken.
ter haar dicht. haai: _ijskoude
U).11ing. En dat
gn. Juist tegen
:ast en dat lag
nze verlovings-

:ijn handen om

. zien van de~e
ogenblik reeds
ig, vertwijfeld
~schijn nu blinvoudig.
1t weet je.

De rechercheur had zelf haar huis betrokken.
We halen dat loeder er wel uit, zei Kees telkens en Henk nt
dan, dat hij mee zou gaan. Hielp hij niet oom Kees op allerlei
manier en was de grootste lof niet, die ze hem gaven, dat hij
net op zijn vader leek ?
De bevrijding kwa:rn, maar Anne-Marie werd niet in haar eigen
huis teruggebracht. Een vrouw niet twee kinderen; en misschien, ~heel misschien nog een man; er waren zoveel oorlogsslachtoffers, vond het woningbureau, en zij had immers een .
goed onderdak? ,
Anne-Marie knikte even koud en stom, zoals ze het eens tegenover de rechercheur gedaan had.
- Ik wist wel, dat u me begrijpen zou, sprak de ambtenaar welwillend.
- Ik had zo graag Jaap in zijn eigen huis ontvangen, zei ze
stil bedroefd, toen ze thuis kwam.
_
- Dat vindt hij niets erg hoor, troostte Kees, als hij er eerst
maar is.
Velen kwamen terug, en op de voortdurende intense nasporingen van Kees kwamen verwarde berichten binnen, waaruit een
zekerheid zich langzaam loswikkelde, als een ijsberg uit de mist
voor de kiel van een schip.
Waarschijnlijk doodgehongerd in Bergen-Belsen, maar er kwam
een berieht van Jaap, die na de bevrijding nog in leven zou zij_!!
geweest, doch het bleek een vergissing. En nu stond het wel
vast. Jaap zou niet meer terugkeren, en Anne-Marie kon bij
Kees inwonen.
- Ik ben jullie maàr tot last, zei . ze wel eens weemoedig. Maar
toen Kees' vrQuw na de vele zorgen en angsten een zenuwuitputting kreeg was het Anne-Marie, die de huishouding in de
moeilijke na-oorlogse tijd in het gareel hield. En de situatie, die
haar eerst ondraaglijk toegeschenen had, was nu zo vanzelfsprekend geworden. En toen de twee gezinnen om de Kerstboom
zaten, en Kees het oude Evangelie las, was het voor het eerst,
dat Anne-Marie weer lachen kon tegen haar kinderen en uit
eigen beweging tegen hen begon te vertellen van vader, en
hoeveel Henk op hem leek, en hoe vader altijd zelf de Kerstboom wilde versieren en hoe dan de kaarsjes in zijn ogen stonden, en dat vader hem altijd bij de Kerstboom hield.
- Jaap was wel niet vroom zoals jij, zei ze tegen Kees, maar
hij was toch een Christen.
- Ik wil op .vader lijken, zei Henk, want vader was een held, en
de moffen zijn gestraft, dat weet ik zeker.
Over zijn geestdriftig opgeheven gezicht zien Kees en AnneMarie elkaar a~.
, - Ik hoop dat we recht krijgen, zegt Kees' vrouw zacht, we
he~ben het nog niet.
- Maar het komt vast, Tante.
- Het lekkers? vraagt Ineke.
- Kleine puck, lacht Kees, we waren jou vergeten en het is
toch ook jouw feest.

Henk staat al beneden aan de trap en duwt haar de kran~ onder
de neus.,
- Moet u eens lezen, zijn stem hijgt llet uit, vader had kunnen
leven, vader ..... .
Anne-Marie legt haar arm om de brede jongensschouders heen.
- Laten we samen eens lezen.
Nerveus wijst hij op het rapport van de commissie Vorrink. Ziet

u nu wel, ze hebben vader laten kreperen en u uw huis afge•
nomen en alles wat vader deed was voor het vaderland, en nu
nu...... de jongen snikt het plotseling uit...... ik weet het niet
meer ..... .
Werktuigelijk streelt Anne-Marie zijn haar, alles wat zij zelf
zo dikwijls gedacht heeft, spreekt de felle overslaande stem uit.
En ze kan hem niet troosten, ze kan niets zeggen, wat dit jongopstandige hart zijn vertrouwen terug kan geven. Eenzaam voelt
ze zich, beroofd van haar steun en verraden door het 'Vade:r;land,
dat offers vroeg, offers, die zij en Jaap gebracht hebben.

D

Met

een woest gebaar gooit Henk de krant, waarin hij
heeft zitten lezen van zich af.
Tussen zijn tanden hoort Anne-Marie he:µi een vloek mompelen.
Ze kijkt verschrikt naar Kees' vrouw. Die begrijpt minder van
haar jongen dan Kees; die zo bitter zijn vader mist, en kan hem
soms een standje geven, dat pijn doet omdat er misverstand aan
ten oorzaak ligt.
En Kees is niet thuis. Hij kon onmogelijk vroeg zijn. Buiten ruist
de regen, terwijl zo nu en dan een stormvlaag giert door de
schoorsteen en de kachel snel doet opflikkeren. Ineke hangt
tegen Anne-Marie's schoot. Ze zal haar maar vast naar bed
brengen.
- Kopi puck, zegt haar zachte stem, en ze tilt het tengere
kind op haar arm, kom, gauw Kees en tante Riek een zoentje
en dan naar dromeland toe. Henk ook een zoentje.
Speels trekt het kindje haar grote broer aan zijn weerspannige
kuif.
~ Uitscheiden. Moes heeft u de krant gelezen? vraagt hij ademloos.
~- Nog niet, zegt Anne-Marie.
Dan loopt ze met Ineke de kamer uit. Maar zodra is ze niet
boven of de driftige atem van Henk klinkt op tegen de tergend-

an knarst een sleut<,j

~

het- slot,

Anne-Marie zucht van verhchtmg.

- Kees.
Riek komt hem al met een verhaal tegemoet, dat Henk weer
eens lastig is. - Ze moet die jongen meer aanpakken, want
anders is hij haar volkomen dè baas, zegt ze fluisterend als
Kees de knop van de kamerdeur al in zijn hand heeft.
Dan ziet hij de krant met de bekende koppen. Een wrede pijn ~
knijpt zijn keel dicht. Dan loop hij rustig naar Anne-Marie en
haar jongen.
-

Wist u d~t, vraagt Henk fel.

- Ja, mijn jongen.
- En ...... mag ...... kan ...... dat ...•••
Zwaar valt de mannenhand op de trillende schouders.
- Luister eens. we hebben gevoc~ten, jouw vader, onze vrienden
en ik, voor de gerechtigheid. Maar wij mensen kunnen geen recht
doen. En daarom doet God het.
~ Hoe?
,,Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid."

Wie doet Kees die tekst zo duidelijk horen?
- Eens, zo klinkt zijn stem, en de jongen dr'inkt zijn woorden
in, eens, zal God komen om alles te richten, rechtvaardig, omdat Hij alles weet. Het is nu bijna Kerst, kom, laten we zingenz
,,Nog eenmaal zal Hij komen.
Als Richter van ·'t heelal."
Als het vers is uitgezongen, ziet Kees Henk aan en zegt:
-

Als je dat gelooft, weet je dat alles goed zal komen.

.. : ..... .de bovenste plank naar beneden te gooien ........ .

wanneer "kameraden van hem" in de buurt mochten
tig twee kloppen tegen de .verwarming. Tasn!as, de
1tlf December 1942 werden drie jonge Neder•
komen. Hij zit bij de ingang van de bunker eo kan
Nero van het kamp genoemd, komt woedend scbreeu•
!anders naar een concentratiekamp ergens
dit het best doen.
wend naar binnen stormen. Hij is dronken en gooit
in Europa gebracht. Zij wisten, dat het daar niet
Dan wordt begonnen met de viering van het feest,
de celdeur van Gerrit met geweld open. Dan slaat
mee zou vallen. Maar toch prezen zij zich gelukkig
dat hier zo diep in de harten van verschillwden leefhij met z'n zware gummiknuppel Gerrit' door zijn cel
uit de overvolle cel van etn gevangenis te verhui-z:en
de. Gerrit vraagt aan Piet, het Onze Vader te bid·
heen. De geboeide ligt al gauw op de grond, doch
naar het kamp, waar zij de blauwe lucht weer konden. Fluisterend klinkt het gebed over de gang. Het
de slagen bliîveo neerkomen. Het duurt lang, voor
den zien en verder dan twee meter in het vierkant
is hen alsof het licht en de vrede Gods ze{li'oend ln
konden lopen.
de dronkaard moe is en ophoudt.
de donkere bunkergevangenis komen. Waar twee of
Toen zij bij de administratie van het kamp aankwamen
Na het vertrek van de SS-onderofficier Tasnias blijft
drie in Zijn Naam bij elkaar komen, daar zal Htl in
en werden ingeschreven, bleek hun, dat zij beschouwd
het even stil en dan zegt Louis zakelijk: ,.Dit is om
hun midden zijn. Voor dit aanwezig zijn blijkt geen
ons murw te maken." De anderen zeggen niets, maar
werden als een bijzonder gevaarlijk soort politieke
plaats ontoegankelijk.
gevangenen.
denken na. Het zou hier wel gaan. had Louis geLangzaam en plechtig zegt Klaas de Apostolische
Voor de SS-ers,· die zich verveelden in dit kamp,
zegd. Minder stokslagen dan ln het kamp, maar hoe
Geloofsbelljdenls op. Hij spreekt heel duidelijk. ,.Ik•
was het binnenbrengen van deze mensen een kleine
moet het daar dan wel toegaan?
geloof..Wanneer
.... " klinkthij zijn
afwisreling. Zij probeerden de mannen
_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ ______ _ _ _ _..__.,._..._._.,.- -- -- """-stem.
het overtuigende
niet verder
met spotwoorden uit hun tent te lokken,
weet, dan helpt Gerrit: ,.In één Heilige,
maar Zij bleven zwijgen. Het ~leek de
Algemene, Christelijke Kerk; de getncen,
gevangenen. dat van het hoofdkwartier
schap der Heiligen...... "
van de Gestapo speciale instructies waDan zingen zij samen het "Ere zij God".
ttn gekomen voor hen, De nodige
Het is met een beetje trillende stem dat
maatregelen waren reeds genomen.
zij zingen, want het moet zacht gebeu,
De bunker in", was het korte bevel,
ren, hoewel hun harten jubelen.
~
toen de hoofden van de .gevangenen
Aan Louis wordt gevraagd het Kerst•
ware.n kaalgeschoren en zij in afzich•
verhaal tevertellen. Hij vindt het beter,
telijke eb kapotte uniformen waren gedat een ander het doet Hij kent het
$tOken. Zij keken elkaar eens aan en
verhaal niet zo goed. Maar niemand vindt
konden niet nalaten om de rare verandedit een bezwaar.
ring, die zij hadden ondergaan. te lachen.
En dan vertelt Louis heel in hd kort van het Kind,
"De bunker in" betekende, dat zij door de Gestapo
&11 KP.-er llertelt in dit verhaal, hoe de gevangetn Betlehem g~boren in een ~tal en van de Engelen
in e~ speciale kampgevangenis -werden gebracht.
en de Koningen.
Toen zij in hun cel aankwamen, lagen daar vier gronen - aan ha-,,den en r:oelen teboeid • zelfs in Je
"Stille nacht, heilige nacht" wordt gezongen na de
tt kettingen met daaraan vier sluitingen, wat zlj later
AmersJootbe bunker Keulfee,I tJierden.
eenvoudige vertelling van Louis. Juist als zij met hd
hun schalmeien zoud~n n~men eo die bevestigd wertweede couplet willen beginnen, schopt de SS-man
den aan hun armen en benen. Daarna verdwenen de
twee maal tegen de verwarming Allen houden on•
bewakers en het licht ging uit. Het bleek, dat de
De dagen gaan iangzaam ;oorblJ. Ze zijn te herkenmiddellilk op en luisteren gespannen. Dan zegt de
vensters waren dichtgetimmerd, zodat zij nu in het
nen aan de een of twee maal dat er een heel klein
SS-man: .,Ga maar verder, het is een ongevaarlijke
beetje eten wordt gebracht. Spms horen ze buiten
kameraad." Klaas zet opnieuw in en ongestoord zin·
in het kamp een schot. Wie weet. wordt hun verteld,
gen ze nu verder.
misschien schiet daar een bewaker wel een willeGdijk in de oud-christelijke kerk, zo heeft nu Gerrit
keurige gevangene neer. Daar krijgt hij vier dagen
een woord over het Kerstgebeuren. .,Niet wlj, hier in
verlof en f 40.- voor en niet te vergeten: sigaretten!
de bunker, hoeven ongelukkig te zijn, want Christus
Er wordt in de bunker minder en -zttr voorzlchtig
kwam voor ons op aarde. Daarom %ijo wij werkelijk
gesproken na het ongeluk, dat Gerrit overkwam. Hun
gelukkig, ondanks alles. Daaruit moeten wij de kracht
spreken kan immers worden afgeluisterd. O~t zou
putten om te volharden, om te blijven zwijgen. Laten
moeilijkheden kunnen opleveren voor hun vrienden,
wij dan nu bidden. öók voor onze vijanden en dat er
die nog vrij zijn. Overal is verraad. Bovendien zitvrede op aarde kome."
ten er op dezelfde gang van de bunker twee deserRijk en heerlijk werd het Kerstevangelie hun allen
teurs uit de SS. Zij zeggen anti-nazi te zijn. maar
openbaar, hoe eenvoudig het ook werd gebracht. Toen
wie bewijst dat? De dagen gaan voorbij ·in stilte met
Gerrit :tWeeg, waren de meesten hun ontroering niet
honger en gebed en zacht zingen of met vloeken en
meer meester. Daar zitten zij nu, als geboeiden.
ontevreden klagen. Ieder spreekt en leeft op eigen
"Heel mooi" verbreekt Louis de stilte en begint weer
wijze en neemt het leven hier zoals het is. Er zijn er
lawaai te maken
zijn kettingen. Hij denkt,
ook, die de hele wereld en bun eigen bestaan veJ"Vloe·
dat de viering voorbij is; .doch neen. Aan het andere
ken. Dit hebben ze gemeen: hier te moeten leven en
eind van de gang weerklinkt plotseling de stem van
u van te make11 wat mogelijk is; en dat bindt hen.
een van de SS-deser\.rurs. HiJ vraagt, .•Mag ik een
Louis is rustig. Misschien leeft hij oog enkele weken.
lied zingen?"
"Altijd"", vindt Louis, die tegenover de SS-man in een
In zijn cel maakt bij alleen zo nu en dan veel lawaai
cel zit. En een beetje in marstempo wordt het oud
met zijn kettingen, die volgens hem dikwijl.5 in de war
Holland~ Kerstlied: ,,Nu sljt wellecome, Jesu Lieve
zijn. De anderen tonen soms medelijden, maar daar
Heer" gezongen. De anderen zingen neuriënd mee.
wil hij niets van horen. Soms vertelt Louis van zijn
Dan wordt deze ..dienst" geëindigd met het opzeggen
idealen en dan leeft hij op. Zijn idealen, het zijn de
van de Tien Geboden en 'de gt-beden ,.Zegen van..
arbeidersbeweging, waarvoor hij werkte; zijn vrouw,
's Heren genade, liefde en troost''.
die hem zo goed verzorgde en die zo lekker kon koDe gevangenen gaan dan weer rusten op hun bedken, o heerlijke herinnering in deze tijd van driekwart
den, want zij moeten heel zuinlg zijn op hun lichaamsliter koolsoep per dag. En dan zijn kiodl Ook spreekt
kracht. De kettingen lawaaieren een ogenblik en ieder
hij over het rech't, dat na de oorlog zal moeten zege•
is dan weer alleen met zijn .gedachten. Het doet hun
vieren over het onrecht.
nu pijn, dat hun famiJie thuis zich zorgen maakt W.ant
die weten niet, dat hun mannen en zonen zich hier
De nac.htelijke dagen gaan voorbij en het wordt
bevinden en nóg minder, hoe zij het maken.
Kerstmis. De cel blijft donker en het eten even
Aan de avond van de Tweede Kerstdag vertellen zlJ
schaars. In de harten van verschillende gevangenen
elkander goede vérbale.n uit het mooie leven, zoals
leeft de hoop, dat het Kerstfeest een goede invloed
T ekening \>an de gang In de bunla te Amcr1{001l,
zal hebben op de leiding van dit hongerkamp. Mis•
...,het .in vrijheid wordt geleefd.
Alleen Louls vertelt niet veel. Hij heeft het weer druk
schieo mogen ze wel een brief schrijven of krijgen
donker zaten. Geen blauwe lucht en geen wandeling
met zijn kettingen. En niet voor niets, want een paar
ze een beetje extra eten of misschien zelfs mogen
van meer dan twee meter in het vierkant Klaas, Piet
dagen later ontvlucht hij, ondanks kettingen, traliet
ze bij grote uitzondering even luchten en zullen ze
en Gerrit zaten ieder alleen in hun donkere cel. Zij
en prikkeldraad.
de blauwe lucht en de zon zien! Zoals bijna steeds, zo
realiseerden zich nu, dat zij zich bevonden op de
Louis, die vroeger metselaar Is gew«st. had ge~e11.
ook nu. Hun denken blijkt weer tè menselijk te zijn,
plaats, die bestemd was voor diegenen, voor wie
hoe slecht er In oorlogstijd werd gebouwd. En niet
want als zij of,. de eerste Kerstdag in de verte de
het concentratiekamp nog te goed was.
het mfn..~t door deu prachtige ontvluchting hadden
kerkklokken horen luiden, dan is alles precies zo als
Toen alles stil was hoorden :i:ij ee.n paar keer zacht
alle gevangenen een Kersttijd, dle mooiu was, dan ilj
op
andere
dagen.
Iedere
illusie,
in
de
rijke
fantasie
roepen: .,Hallo, welkom hier!"
van deze gevangmen geboren, op deze stille dage.n,
haast voor mogelijk hadden gehouden,
,.Wie is daar?" vroeg Piet tenslotte. ,.Leen Dekker •
ANDREE
vercilwijnt weer en gaat niet in vervulling. Iedere hoop
uit Amsterdam", was het antwoord.
op de bewa~ers in dlt kamp verkeert in zijn tegen•
,.Hoe is het hier?", was de nieuwsgierige en belang•
deel. De soep is nog dunner dan anders.
stellende tegenvraag.
·
Op de middag van de eer"Het gaat", Je krijgt hier minder stokslagen dan
ste Kerstdag verlaten vele
buiten io het kamp. Maar pas op, voor ik verder ver•
bewakers het kamp. Er
tel: horen ju!Ue deze twee kloppen tegen de verwar~
wordt een beetje gesproken
mlng7 Dat betekent hou Je mond! Want dan is er
in de bunker, want het Is
een. SS-er in de buurt! - maar wie zijn jullie?"
nu enigszins verantwoord,
,..K.l.1as Klumpers, Gerrit van Dam en Piet......... "
Eèn van hen zegt: .,Nu
\"oor de stem van Pu~t nog iets kon zeggen, klonk
wordt er thuis Kerstmis ge
het plotseling enthousiast:
vlerd". En dan besluiten zij
"Hallo, hier is Louis!" Een bekend stemgeluid komt
met elkander in de bunker
van het andere eind van de gang. Het is bUJJ vriend
dit
feest ook te vieren.
Louis. één van hun contactmannen,
Alle gevangenen sc.huiV1111.
"Jij hier?!" roepen ze tegelijk. Nu vinden ze het alle
voor zover de kettingen dit
drie haast een beetje mooi om in de bunker te zitten.
toelaten, tot voor de deur
Hoe geweldig, Louis weer te ontmoeten.
van hun cel. Zo kunnen ze
"Hoe is het met je?'' vraagt Gerrit, die Loui., het
goed met elkaar spreken,
best kende.
Eèn van de gevangen SS,,Heel goed", zegt Louis...Gisteren voor het Obergemannen biedt zelis aan
richt geweest en het ging beter dan ik had verwacht."
te zullen waarschuwen.
,.Wat? Beter!"
,.Ja, want ik heb één keer hemelvaart-expfft gekre~
gen en ik had er op gerekend twee maal ~r dood
veroordeeld te worden".
,.JIJ, Louis, jij bent ook altljd dezelfde."
Opltame oan de bal~nz(Jd• •
Nauwelijks heeft Gerrit dit gezegd of er klinken haas-hun/ter • Ame,1Joort
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Wij leggen de nadruk op het woord: [eest.

Een mens beeft aan één ding grote behoefte,
n.l. aan vreugde.
Wanneer de vreugde In het leven gemist
wordt, kwijnt het leven.
Vreugde hebben we nodig! Dat zal men wel
met mij eens zijn. Maar dan moet de vrengde
van goede kwaliteit zijn.
De mensen eten zich ziek aan surrogaatvreugde. En dan menen ze soms •ook nog vreugde te
hebben.
Ze genieten eigenlijk nooit,
Anderen menen, dat hun toestand zo is, dat er
voor hen geen vreugde meer mogelijk is.
Ik denk aan de vele weduwen. Ze denken en
zeggen: .,Vreugde is er voor mij niet meer. Te veel gebeurd -!'
Maar beste mensen, het komt :i:o niet goed. En •
het behoeft zo ook niet.
Ik hoor U al zeggen: .,Frit.1 de Zwerver heeft
.goed praten. Hij moest maar eens in dezelfde
omstandigheden leven als wij...... Alles verloren. Nu ja, wel niet alles, maar toch vt:1I.
En het is zo: Hoe langer het duurt. hoe
groter men het verlies ziet."
Het is waar.
Maar Kerstfeest is geen fabel, doch historie.
En wel deze historie, dat Jez1.15, de Zoon Gods.
in ·de wereld gekomen is om hen te helpen, die
menen niet meer geholpen te kunnen worden.
En ik kan njet beter doen, dan U te wijzen
op Lucas 2. Dit hoofdstuk is vol van blijde
jubel voor deze donkere wereld. Grijpt het
aan, als een brief van God. Zie, ik verkondig
U grote blijdschap, dat U heden geboren is de
Zaligmaker.
Zalig maken is gelukkig maken. Wat dacht
ge, dat Hij dat niet kan?
Ge vergist U. Hij draagt straks het kruis ffl
achter Zijn kruis is ons kruis vrolijk te dragen.
Hij kan kruisdragers bezielen met vreugde.
Blijft bij de geboorte van dit Kind niet staan.
Leest verder Zijn levenshistorie, die een lijdenshistorie is om onze zonden en onze won~
den. Daar ls een liefde, niet te peilen en effl
smart, niet te meten. Die liefde is voldoende,
ook voor U. Zegt nu niet, dat het niet waar
js, Dat Uw geschiedenis te donker Is om ooit
nog weer licht te kunnen worden. '
Met de meeste nadruk wil ik U allen op het
hart binden, dat er grote vreugde is om en in
de Kersthistorie. Ja, het was historie, dat Jezus kwam op aarde en dat HIJ leed als nog
nooit een mens geleden heeft, vrijwillig. als
straf voor onze :tonden. Gaat naar Hem. mensen, met Uw grote nood. En U zult het zien,
er komt weer vreugde in Uw leven. Ge moet
de Bijbel lezen. als een brief van God en bidden tot God, Die we Vader mogen noemen.
Voor U allemaal is er weer vreugde te vin~
den. Dit is de beste boodschap, die Ik U in
mijn Kerstbrief kan brengen.
Zet de gedachte uit Uw hoofd, dat, de vreugde voor altijd uit Uw leven geweien Is. Dit
is niet waar, omdat God leeft en Hij Zijn
Zoon om ons ln de wereld gezonden heeft
Weet ge wat ik zo bitter jammer vind, dat er

..

zoveel ro,eosen zijn, die in hun droefheid zo
vastgeroest zitten, dat ze schijnbaar niet meer
volkomen te troosten :i:ijn.
Zo hoorde ik dezer dagen nog een jonge weduwe zeggen: ,.Ja, oom Frits, het is wel
waar. God kan mij kracht geven om door
het leven te komen, maar de fleur is er af.
Het is leeg en het blijft leeg."
Als ik zulke dingen hoor, dan wil Ik het wel
uitschreeuwen en zeggen: Het is niet waar,
het kan en mag niet waar zijn. U denkt ov.:r
het Kerstfeest veel te klein. Moet ik het bewijs
leveren? Sla dan eens die boeken op, die U
vertellen van Kerstfeest in het concentratiekamp, in de b\lnker, in de cel.
Voor jaren zou ik dit niet zo hebben durven
scbrljven. Maar nadat ik zelf in de cel, dé
dood in de ogen heb moete11 zien, weet ik wat
God kan .geven - en wil geven. Hoe dieper
de nood is, hoe groter de vreugde, als God ons
in onzè nood door Zijn genade doet jubelen. Je
moet je geven op de Kerstdagen, en altijd weer
•
als een kind.
En dan zegt U straks: Ik had nooit gedacht,
dat ik nog weer zo blij kon zijn. Nogmaals,
zeg nu niet weer: die man heeft goed praten.
Ik weet, dat Uw ellende vaak bitter groot Is.
Ik weet, dat die ellende op de Kerstdagen, op
Oud- en Nieuwjaar, in verdubbelde mate op
je afkomt. De eenzaamheid knauwt je neer.
In die ellende yan U, kom ik aandragen met
het grote .gelule van het Kerstfeest van een
ieder, die met zijn zonden en zijn noden hulp
zoekt bij het Kind in de Kribbe; straks de lijdende Man der Smarten en nu in de hemd.
Maar om te helpen.
U hebt vreugde nodig in l!w leven. Uzelf en
Uw kinderen. Zonde-r werkelijke vreugde gaat
het niet. U kunt zich wel 'Wat afleiding bezorgen, naar de bioscoop gaan, of ergens anders heen. maar "t helpt niet.
Het Kerstevangelie, goed gelezen, kan bli)•
vend helpen.
Zo helpen. da t Je weet, dat je a fdoende geholpen bent, al komen er nadien nog wel eens
weer donkere wolken. Maar den zullen weer
wegdrijven, dat weet ge. De vreugde Is te
diep om tijdelijk te kunnen zijn. De Kerstvreug•
de, gevolgd door Paasvreugde en Pinkster•
vreugde. is geweldig, omdat het historie Is.
Heilshistorie. Omdat het altijd weer historie
wordt in het leven van duizenden mensen.
Ook in het leven van weduwen en wezen,
ouders en verloofden.
Laten wij elÎ<:aar niet vergeten! Als wij straks
de Kerstvreugde verkondigen, dan bidden wij
voor U allen. Wij hebben het aan onze ka~
meraden beloofd voor U te zorgen. Echt zpr~
gen is bidden en werken.
Grijpt op de Kcrstda'gen naar het oude Boek.
Bidt en leest. Aanbidt God om zo'n grote
liefde, die U in Uw nood omvangt en met
grote vreugde vervult.
Beste vrienden, ik bid en wens U toe, dat ge
Kerstfeest viert als nooit te vorem
Uw vriend,
Amersfoort.
,.FRITS DE ZWERVER",

HOUDT TESAMEN
Moeizaam zijn mv handen, die alleen
Grijpen om te bouwen, steen voor steen.

..

Eenzaam zijn uw dagen, !Simpel is utv klacht:
Nu alleen te dragen waar gij 't $amen placht.

-

Duister zijn uw ogen, die misschien
Nergens mededogen, liefde zien.
Droevig zijn uw nachten, donker 13 de zorg,
Waar om raad te vragen of een vaste boeg.

•

Steen na steen gedragen, tot een boog.
Over 't leed geslagen, naar omhoog.
Stenen van het leven, maat cement van God,
Werkman Gods te «/&Zen naar Zijn Hoog Gebod.
Sterker dan de stenen, voegt het Goed Cement
Tot ge er over henen, in den Hemel bent.

JANE DE BRUIN. •

~

Van fris, jong groen

onker zijn dikwijls de dagen voor Kerstmis en even
somber en uitzichtloos schijnen de korte stonden tussen morgen- en avondschemering, waarmee het jau
- zijn einde tegenspoedt.
En onze gedachten vertonen daarmede veelal een treffende
gelijkenis. Ze weerspigelen de neergang van het jaar. Somber en onvoldaan zien we om naar een jaar, waarin de
donkere kleuren schijnen te overheersen, omàat het licht
er reeds uit henenvlood. We kunnen niet recht meer op dreef
komen, wachten op een nieuw, fris jaar, dat wijde perspectieven zal openen.
Het gazon van mijn tuin is bedekt met rottende, bruine
blaren; alle fleur en alle vrolijkheid is ervan geweken. Zo
zien we ook het jaar, dat vergleed. Er is veel rottend blacl
in Uw en mijn tuin gewaaid en daaronder zijn de frisse
kleuren van h~t groen verscholen gegaan.
Maar zo moogt ge geen' afscheid nemen van een jaar.
Toen ik m ' n tuin bedolven zag onder het rottend blad, heb
ik de hark g<>grepen en radicaal alles bijeengeveegd. Hoe
fris en fleurig lag het grasveld er toen weer bij.
Zo moet ge ook aan het jaareind doen met al het rottend
blad, dat in uw levenstuin is binnengedrongen. Ruim het
op; radicaal!
Ge zult het dikwijls moeten herhalen, maar op de duur wint
ge het • gaat uw levenstuin er weer groen en vrolijk uitzien. Rottend blad behoort op de mesthoop.
Ge komt er niet met de ogen te sluiten en u zelf te suggereren, dat de verkeerde en lelijke dingen in eigen en a.nderer
leven er niet meer zijn. Ge moet ze juist duidelijk blijven
zien; maar veeg ze op de plaats waar ze horen. Laat ze niet
liggen rotten op een plek, waar ze u de levensvreugde kunnen benemen.
Wordt niet verbitterd door hetgeen anderen na.lieten of
misdeden. Sluit er uw ogen niet voor, blijt er tegen vech ten,
máar laat het geen ro\tend blad worden, dat u de levensvreugd beneemt. Durf uw p0g ook eens te dwingen op zaken,
waaraan ge vreugde kunt beleven.
Ook onze "Zwerver"-redactie heeft in het afgelopen jaar
heel wat keren de hark moeten hanteren om rottend blad
weg te vegen. Dat was nodig om ons blad jong en fris te
houden.
F ris en fleurig moet ook in 1948 ·ons blad er weer uitzien.
Dat kan alleen, wanneer we nu en dan de hark, h anteren,
maar niet wanneer we nooit anders dan harken en straks
langs de bergen vuil niet meer kunnen heenstappen.
Fleur en kleur hopen wij aan ons blad te maken, door ook in
1948 voort te gaan met het geven van goede verhalen uit de
bezettingstijd. Daarbij zullen wij in het bijzonder aandacht besteden aan enkele grote en belangrijke overvallen in Nederland. Enkele schrijvers van naam deden ons reeds toezeg•
gingen over door hen te leveren bijdragen, we.arover wij
nog nadere bijzonderbtden zullen bekendmaken. We noemen
echter nu reeds de verhalen: ,.Verhoor", ,.Liquidatie" en
.,Belevenissen in een onderduikkamp van de KP", verhalen,
die door de bekende auteur J. \V. Hofwijk in ons blad zullen
worden geschreven.
A an rubrieken als "Kraakjes", ,.Were Dl" en "Ik zwerf de
wereld rond", die zich in korte tijd een grote populariteit ver~
wierven, blijven wij alle aandacht besteden. .
Om een kleurig en fleurig gazon behoort echter ook een
degelijke beplanting. Ook daaraan is gedacht.
Er komen artikelen over onze democratische volksvrijheden
en rechten, onze grond'wettelijke Staatsinstellingen e.d.
Deze artikelen zullen speciaal voor ons blad ge-'
schreven - worden geleverd door zeer bekwame medewer•
kers, waarvan we in dit verband slechts de namen willen
noemen van: Mr. Dr. G. H. J. van der Molen en Prof. Mr.
W. P. J. Pompe.
Met bijzonder groot genoegen kondigt de redactie een reeks
bijdragen aan over het demobilisatievraagstuk. (Zie hiervoor het artikel "Een ge,;amenlijke taak" op bladz. 3).
Vergeten wij onze jongens in Indi~ niet, ook de zorgen van
onze ~tichWng 1940-'45' blijven wij, zoals steeds, delen.
En het behoeft zeker geen betoog, dat wij blijven voortgaan
met de herdenldng van hen, die in het verzet hun leven lieten.
Soms maakt men ons verwijten, dat een bepaalde figuur vergeten werd, doch men bedenke, da.t alleen met aller medewerking deze rubriek in stand kan worden gehouden. Hebt
gij er het Uwe al aan gedaan? Wij doen nog eens een dringend beroep op medewerking.

D

"Een courant is een mijnheer", zegt de Fransman. Dat is
nu juist wat "De Zwerver" niet wil worden. Btl alle gebreken, die ons blad ook zeker vertoont, streven wij ernaar
onszelf te blijven.
Wat velen in ons Weekblad aantrekt, is het gemoedelijke, de
juiste sfeer; het ontbreken van alle .stijve deftigheid. Zo
willen wij ook in 1948 onszelf blijven. De familiekring is in de
laatste maanden aanzienlijk uitgebreid, maar grote families
kunnen dikwijls uitmunten door gezelligheid. Daarom gaan
wij welgemoed dit nieuwe jaar in.
,
Dat h et voor heel de "Zwerver"-famille een voorspoedig en
gezegend jaar , zU. Een jaar met veel fris jong groen. Een
jaar, waarin het rottend blad niet een dusdanige omvang
m oge aannemen, dat we elke dag moeten harken. Een jaar
met ferme groei in de gewassen, welk e Uw en onze tuin
sieren.
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en leger is op de eerste plaats een weermacht.
In het Nederlandse leger zijn vele uitspraken gedaan, die
Maar daarnaast is het een toevallige groepering
deze waarderingen onderschrijven. Officiële uitspraken
~ een belangrijk deel onzer Nederlandse jeugd.
in extra legerberichten met vermelding van namen. Meer
Misschien is het leger door dit toevallige nog belangrijnog uitspraken van willekeurige Nederlandse soldaten in
ker, dan door zijn eigenlijk weermacht zijn.
hun gesprekken met elkaar. Ik heb zelf gezien hoe een
Wanneer aan de jeugd de toekomst is, dan is iedere
soldaat, die zelf geen enkele geloofsovertuiging had, een
grote jeugdgroepering voor ons land van zeer veel immedestrijder een pak slaag gaf, alleen omdat deze onportantie. Een jeugdgroeperiog is altijd mio of meer een
rechtvaardig ~ laagdunkend over een aalmoezenier sprak.
object van zorg, juist omdat het aan de jeugdige leef•
Ik ben er van overtui.gd, dat soldaten van een onderdeel
tljdsperiode eigen is, om sterk onderhevig te zijn aan
als VII Regiment Stoottroepen, dat na elkaar zijn twee
de invloed van nieuwe ervaringen en nieuwe ideeën en
aalmoezeniers zag sneuvelen, volkomen onafhankelijk van
licht beïnvloedbaar te zijn van buitenaf. Dat geeft bij het
de eigen religieuze overtuiging, de diepste waardering
leger en vloot een extra zorg, omdat het toe,zallige groe•
zullen hebben voor de aalmoezenier.
peringen zijn, opgebouwd uit talloze divergerende eleIn het Nederlandse leger zijn de geestelijke verzorgers
menten.
relatief in groot getal aanwezig. Mij is geen land bekend.
Voor ieder, die de waarde van het godsdienstige erkent,
dat. relatief genomen, een groter aantal aalmoezeniers en
zal hieruit de conclusie
veldpredikers heeft. In
volgen, dat. gezien vanIndië, waar bij de troeuit deze erkenning, de
pen de oor1ogsindelingen
van
dit
verzorging
gelden, is op ieder batal•
godsdienstige in het Ie•
jon een aalmoezenier
ger van het hoogste beaanwezig. Het is zeer
lang is.
jammer, dat door gebr!!'k
Geef mij de moed om onrecht ~ onderkennen.
Daarnaast wijst de leaan veldpredikers~ niet
gerervaring in ons land
Ook waar 't door eeuwen van gebruik gewettigd wordt,
bij ieder bataljon een
zqwel als in het buiveldprediker zijn kan.
De vaste wil aan onrecht nooit te wennen,
tenland uit, dat een
Zo zijn bij het1 legi:r in
Ook waar de macht. het weg te nemen, schort.
goede geestelijke verIndië ongeveer honderd
zorging door een volaalmoezeniers ingedeeld,
doende aantal priesters
terwijl daarnaast de
Doch zo ik spreek, het zij geen laf opstandig klagen,
in het leger, een van
vloot en de mariniers in
En
waar
ik
zwijg,
't
zij
nooit,
verwonnen
door
de
tijd.
de belangrijkste factoIndië, nog tien aalmoeIndien ik licht mijn leed en dát van andren drage,
ren ,is, om een goed
zeniers hebben.
moreel te bouwen; ter•
't Zij.wijl mijn liefde weet, dat Gij de Liefde zijt.
In Nederland geldt de
wijl dit moreel weer
vredesindeling. Daar is
een onmisbaar element
een aalmoezenier als re•
Jacqueline E. van der: W aais.
J., voor de goede gegel ingedeeld bij een bevechtswaarde van de
paald district, of hij
troep.
heeft de zorg voor één
Er lopen hier dus twee belangen evenwijdig en uit de
of andere stad, die soldatencenirum is.
mogelijkheid, geboden door het legerbelang en uit de geOp deze wijze werken in Nederland één en veertig
neigdheid, volgend uit het godsdienstig-kerkelijk belang,
leger-aalmoezeniers en negen vloot-aalmoezenier~.
resulteert een corps geestelijke verzorgers zowel bij het
In West-Indië zijn drie aalmoezeniers werkzaam.
lt!'ger als bij de vloot.
Dit corps van ruim honderd en zestig aalmoezeniers, heeft
Een instituut, dat gedurende de wereldoorlogen van deze
een grote betekenis voor het leger, Het werk der geeseeuw, în vrijwel ieder leger hoog gewaardeerd is en dat
telijke verzorging in het leger mag dan al het nadeel
voor de volkeren, die legers moesten formeren, door de
hebben, dat de te verzorgen mensen over grote gebieden
eigen zonen af te staan aan het land, een geruststelling
verspreid zijn en door slechte vervoersomstandigheden
• heeft betekend. Sven rieslin heeft In één van zijn boeken
soms moeilijk zijn te bereiken, het werk heeft het niet te
ongeveer het volgende geschreven: aalmoezeniers zijn
onderschatten voordeel, dat deze zielszorg wordt uitgeeen apart soort mensen. Altijd blij en offerbereid, vrij·
oefend onder mannen van meestal gelijke leeftijd en van
moedig en in de weer, verzorgen zij in de ware zin van
niet al te verschillende daagse doening.
het woord de zielen van de so.ldaten. En Clemenceau, die
Onder mannen, waarvan de aalmoezenier de noden, de
vóór de eerste wereldoorlog ,.deze in hinderlaag gelegde
behoeften en verlangens volkomen kent, omdat hij het ·
hemeldragonders" nier zien kon, betreurde na de oorlog
eendere leven leidt.
zijn vroegere houding, omdat hij in de loopgraven met
eigen ogen gezien had. waartoe aalmoezeniers in staat
Moge het aalmoezenierswerk tot zegen zijn van leger en
waren.
van volk.
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on., Hgt ,,. In aant,..kk•lijk• vo,m uitgevoerd herdenkingsboekje, getiteld: Erebegraafplaats, uitgegeven door de Stichting: De Erebegraafplaats te Bloemendaal.
Herdacht wordt de grote nationale plechtigheid
van 27 November 1945, ,op welke dag de slachtoffers van de Duitse terreur in een eregraf werden bijgezet.
/'
In het boekje zijn opgenomen een aantal uitgezochte foto's van verschillende onderdelen der
plechtigheid, alsmede de in de
St. Bavo te Haarlem gehouden redevoeringen, terwijl het
tevens is voorzien van een
naamlijst van hen, die rusten
op de Erebegraafplaats en een
plattegrond hiervan.
Al met al lijkt het ons een
waardevol bezit, niet alleen
voor de nabestaanden van de
op de begraafplaats rustende verzetslieden, maar eveneens voor allen, die belang stellen in de plaats, waarvan de dichteres Elisabeth van Maasdijk in haar gedicht: ,.Ontschoeit.Uwe voeten", zegt:

*·

Hier vlamt het braambos! Heiligt Uwe voeten.
Want heilig is de grond dien gij betreedt.
Hier is de plaats, waar gij na duister leed
Nederland's zonen lichtend moogt begroeten:
Geheiligd is de grond dien gij betreedt.

*

-

Bestellingen kunnen geschieden door storting van een bedrag op postrekeping 900 ten name van de Stichting Haarlem, of door het zenden van een postwissel aan het kantoor te Haarlem, Zijlweg 40.
De minimum-prijs per boekje bedraagt f 1.50. De netto-opbrengst komt geheel ten bate van de Stichting Erebegraafplaats.

•

•
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Week aan week rijen zich nu
reeds t'l.{!ee jaar lang de herdenkingsstu1cjes over onze gevallen
vrienden, in ons blad aaneen.
En U zult wel begrijpen, dat er
nog velen, zeer velen zijn,_ van
wie wij U iets vertellen willen.
Het zijn geen heldendichten,
noch in de stijl, noch in de bedoeling. Ze vertellen U van
mannen en vrouwen, die, toen
. de vijand voet voor voet ons
land, ons ltmen en het leven
van onze medeburgers binnendrong, opeens zo'n gewone sin:pele daad van verweer daar
tegenover stelden. En eenmaal
begonnen, eenmaal de ware
nood gepeild; eenmaal de vrijheid van het verzet geproefd,
moesten zij voort op die weg.
Toen kwam de dag, waarop zij
uit onze rijen gelicht werden
door een genadeloze vijand.
Zij zijn daarvan niet teruggekeerd in ons midden. ~ij zijn
gebleven in de strijd.
Ontroert het U nog, iedere keer
weer, die korte geschiedenis1
van een man, die leefde als
ieder ander, in een gezin, in zijn
werk, die ook zijn vreugden
had en zijn zorgen, di~ ook zijn
verwachtingen had van dit leven, zijn dromen over wat zou
komen, en die door God afgelost werd van zijn post?
Leest gij ze goed, die "In Memoriam"-pagina's? Als gij de
vijand erin leest en hem .io
meent te leren haten, dan leest
ge verkeerd. Als ge de held
erin leest en zo meent ta leren
vereren, dan leest ge verkeerd.
Als ge de tragiek erin leest van
het onvermijdelijke, ·waardoor
zoveel idealen de bodem ingeslagen werden, en daaruit medelijden leert, dan leest ge verkeerd.
Men moet ze lezen als een
testament. Het ging hen immers ergens om? Zij hebben de
vrijheid hoger geacht dan hun
leven. Als 't moest, liever vrij
in qe gevangenis, dan slaaf erbuiten; liever vrij voor de geweerlopen van de vijand, dan
dienstbaar aan zijn voorschriften en ~deologie.
Zo l{eten zij een erfenis na, een
erfenis met condities. Zij vielen
voor de vrijheid van het land,
dat hun lief was. Zij hebben het
ons (het Nederland.se volk)
overgedragen. En de conditie
is, dat wij die vrijheid tot elke
prijs zullen verdedigen. Als het
erom gaat, waar die vrijheid
haar fundament heeft en welke
de zin ervan is, hoe zij besteed
wordt, dan gaan wij langs vele
lijnen uiteen. Maar het is juist,
om dit m o g e l ij k te maken,
dat zij gevallen zijn.
Ieder "In Memoriam" is een
herdenking en een opdracht
tegelijk. Het verbindt verleden
en toekomst. Wie ze zo niet
leest, leest ze niet goed.
REDACTIE.
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Piet de Boer

Dirk de Boer

STOMPETOREN

STOMPETOREN

Piet W agenaar

Johan de Jong
HEILO

ALKMAAR

G. Vefdman
ALKMAAR

Jan Walter
ALKMAAR

Het
was in de tijd, dat van het Westen uit de
zware vliegtuigen, als monsterachtige vogels, kwa.men aanscheren over de lage lllllden van de NoordHollandse polders om het materiaal te brengen,
dat zo onontbeerlijk was in de meedogenlou
vrijheidsstrijd.
Soms nachten achtereen lagen de mannen, belast
met het ontvangen der wapena, in het open, koude land te wachten op het 1pannend verbeide
o.9enbllk, waarop de vla de radio doorgekomen
ebde-belofte in vervulling sou gaan.
"De aap a los", had de Oranjezender op de
avond van de tiende October rondgeroepen, en
deze ietwat vreemde slagzin verhulde voor het
Hoofdkwartier van de Gewestelijke Stormtroepe11
de boodschap, dat de drop-ploegen in de komende nacht paraat moesten zijn voor een• wapenafworp in de Wogmeer.
Drie secties zouden worden ingezet: een voor de
wapenontvangst, een voor de terrelnahettlng en
een voor de afvoer der wapens.

De nacht was donker en een gestadige motregen
miezerde neer op de inelkaar gedoken gestalten
op ep om h.et veld.
Op de afgesprokeJJ tijd kwam er een vliegtuig.
Tweemaal cirkelde het boven de Wogmeer, daarna verdween het in Westelijke richting. Het zicht
was blijkbaar te slecht, zodat de twee secties onverrichterzake terugkeerden.
De derde sectie, die van de KP-er Gerard Veldman, de wapenafvoerploeg, was een dag tevoren
met het oog op haar werkzaamheden op de boerderij "Houtlusf' aan de Zuidervaart ondergebracht.
Onwetend van het niet-doorgaan van de dropping gingen zij om vier dur des morgens, allen
goed bewape11d, met een vrachtauto op pad naar
het afwerpterrein.
Onwetend ook van het feit, dat de twee secties,
die op het afwerpterreio werden gewaand, bij hun
terugkeer waren gestoten op een aantal landwachters. Gelukkig voor de eersten had deze ontmoeting .geen ernstige gevolgen gehad. Slechts
waren een tiental fietsen en wapens door de overhaaste vlucht verloren gegaan.
De landwachters waren echter op hun contrölepost bij de brug over de ringvaart blijven staan,
oog versterkt met een aantal collega's, die terug
waren gekomen van een juist gehouden razzia.
Diezelfde brug moest worden gepasseerd door de
stoottroepers..... .
De auto naderde en de chauffeur, menende dat
hij te maken had met zijn kornuiten, stopte op het
door de landwacht gegeven stopteken. Hij zag
te laat zijn vergissing In, waardoor slechts één
mogelJjkheid voor de inzittenden overbleef: zich
uit de val te schieten. Een verwoed .gevecht brak

los. Wild ratelend braakten de sten-guns hun
kogels In het rond. Nijdig blaften de pistolen
door de ruw-verstoorde rust van een trieste
October-nacht. Rauwe, driftige stemmen schreeuwdên verwarde commando's. Iemand riep gillend
om hulp.
'
Niet lang duurde deze woeste razernij. Zij was
te hevig om lang te kunnen duren. Loodzwaar
was de beklemming, die daarop viel over de
plaats, waar zoeven nog de salvo's van de geweren knetterden.
Een landwachter vloekte en ergens kreunde een
man, die was geraakt.
Op de brug lag, roerloos, het lichaam van een
jonge kerel, gekleed In een IJchtgekleurd wind·
Jack, zoals die worden 41edragen dOQr Amerikaanse piloten. Het was Gerard Veldman, de
dappere strijder uit de eerste Noord-Hollandse
KP. van Frits Conijn uit Alkmaar, sinds de oprichting der BS. de commandant van een aectie
stoottroepen.
In de brede rietschoot naast de brug lag, bewus·
teloos, Frans van der Zijde. Bij het aanbreken
van de dag werd hij daar gevonden door de landwacht. De overigen bekwamen geen ernstig let•
se) en hadden in het duister weten te ontkomen.
Aan de zijde der landwacht werden een dode en
twee gewonden (waarvan één zwaar) geteld.
Deze schietpartij zou niet zonder ernstige gevolgen voor de Ursemmers kunnen blijven. De landwachters, latèr geassisteerd door de inmiddels
uit Alkmaar te hulp geroepen Feld Gendarmerie,
:zonnen op wraak.
De plaatselijke politie werd gedreigd, dat wanneer
de terroristen niet vóór twaalf uur te voorschijn
kwamen, het hele dorp zou worden plat gebrand.
Bovendien zouden enkele dorpsnotabelen worden
.gefusilleerd.
·
Onder de Ursemmers ontstond een paniekstemming. Velen vluchtten het dorp uit. Anderen
begonnen met het huisraad In bootjes te brengen.
De omgeving werd afgezet en op de brug brach·
ten de l;)uitsers granaatwerpers in stelling.
Alles duidde erop, dat de bedreigingen zouden
worden uitgevoerd.
Plotseling bleken de plannen zich te wijzigen.
Een horde van ongeveer honderd man onder
commando van de SD-Führer Lages, die kennelijk door iemand was ingelicht, begaf zich naar
de boerderij "Houtlust", bewoond door de familie
De Boer, alwaar zich na de nachtelijke gebeur•
tennissen een aantal van de ontvluchte stoottroepers hadden verzameld en welke boerderij tevens
tot voor enkele uren had gediend als wapenopslagplaats. Tot voor enkele uren, want in verband met de te verwachten razzia's had men de
wapens des nachts nog naar een andere- plaats
gebracht. Dit mocht echter niet meer baten.
De SD. wist kennelijk teveel om te volstaan met
een huiszoeking waarbij geen bezwarend materiaal was gevonden. Er was overigens ander materiaal voor hen, mensen-materlaal. Reeds direct
na hun komst werd D. de Boer, wiens zoon Piet
de Boer de boerderij beheerde, In de rug gescho0

.Floor Nide
ALKMAAR

ten, toen hij zich naar de achter de boerderij •
gelegen woning wilde begeven. De overigen, die
hiervan niets hadden bemerkt, werden met de
handen omhoog tegen de muur .geplaatst. Piet
de Boer en zijn vrouw (met hun zoontjes van
een half en twee jaar), de BS.-er Joh. de Jong,
en verder de knecht en enkele bij D. de Boer
inwonende evacué·s. Drie stoottroepers, Wagenaar, Walter en Niele, hadden zich nog tijdig
in de kapberg in de boerderij weten te verstoppen.
Piet de Boer werd in verhoor genomen, doch hij
zweeg. Zijn vrouw werd erbij gehaald met de
woorden: .,Zeg tegen de baas. dat hij de waarheid ugt, anders gebeuren er hier rar.e dingen."
Maar haar man mócht de waarheid niet zeggen
en dus zei zij:
"Piet, ik moest ;e vertellen, dat je de waarheid
moet ze.ggen...... "
De houding van De ·Boer en van :zijn dappe:e
vrouw, die Lages en de zijo.e.a met diepe minachting bejegende, verhoogde de woede. der Duitsers nog meer. Mevrouw de Boer werd weg.gestuurd. Zij begreep, ·wài · er stond te· gebeuren,
maar zij ging, :zonder een enkele klacht te laten
horen, trots als de -stOeTe · eiken rondom de oude
boerderij.
Toen zij weg was, gaf de SD.-Führer aan zijn
satellieten opdracht de boerderij leeg te halen en
er de brand in te steken.
Enkele ogenblikken Játèr klonken schoten. Piet
de Boer en De Jong werden iii koelen öloede ver.inoord. Nog eens klonken schoten. De drie in de
kapbcrg verscholen jongens kwamen,. door de
hitte van het vuur gedwongen, te voorsc;hijn en
werden· bij hun poging nog te ontvluchten, neergemitrailleerd.
Toen Mevrouw äe Boei-· des avonds," nadat de
moordenaars waren vertrokken, hàar l:iaar woon~tede terugkeerde, lag de -boerderij in ·as. Achter
de silo, ergens op het erf, . vond ,zij, de ontzielde
lichamen van haar man. haar . sChQOnvader en
vier wakkere strijdmakkers ......
ln één dag tijds ontvielen zeven dappere strijders aan de gelederen van de Stoottroepen uit
Noord-Hollands Noorderkwartier. Hun stoffelijk
overschot werd door de heidense barbaren verast en aan de wind prijs gel)even. Zelfs de llchamei:i werden aan hun dierbaren ontnomen......
Deze man~en, zij zijn niet meer. Doch wat de
moffen niet hebben kunnen ontroven, dat is de
geest, die de gevallenen in hun zware taak steeds
heeft bezield; dat is de geest van het offer: de
geest, die het ei.gen leven om niet doet tellen,
zodra God dat van ons vraagt.

l
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Verdien een
radiotoestel

--
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In velerlei vorm en met alkrlei goed.e woorden zullen wij elkander straks
een voorspoedig 1948 toewetrsen. De doet "De Zwerver" U ook en wij
v.-trouwen, dat onz.e abonnt' s het on3' doen. Een nieuw jaar begint met
goede voomemeru en vol nieuwe plannen. Ook bij ,,De Zwerver" zijn
er nieuwe plannen voor het komende jaar. Nog nreer dan vroeger moet
011s blad zijn weg onder ons volk vind.en. Daaraan doen wij het om.e,
door_ ons blad zo aantrekkelijk mogelijk te ,naken. Doe gij het Uwe.
Geef een nieuwe abonné op.
Wij hebben gemeend Uw ijver voor ons blad niet onbeloond te mogen
laten.
Daarom besloten wij, ieder die een nieuwe abonné opgeeft, in de gelegen-

• • •

' heid te stellen mede te dingen naar een groot aantal fraaie prij:en, u-elke wij beschikbaar stellen
voor llel't. die onder.staande prijsvraag op de juiste
wij::.e oplossen.
Wie ons in de maand Januari een nieuwe abonné
opgeeft, verwerft ::ich het recht van mededingen.
Misschien hebt ge al herhaaldelijk met verlangende #,likken naar de nieuwe radiotoe~ellen in
de umkelétalages gezien.
Ge kunt er één verdienen!
Of misschien zoudt ge uw gammele karretje graag
verruilen voor een fonkelnieuw rijwiel.
Ook die kans kunt ge uzelf scheppen!
Los onderstaande prijsvraag op. Zendt ons de
oplossing, ~rgeuJd van een. opgave, wie wij door
Uw toedoen als nieuwe abonné mogen inschrijven.
Tijdens de feestdaqen zal het U zeker niet moeilijk vallen een nieuwe abonné te vinden. Laat
Uw gasten dit Kerst- en Nieuwjaarsnummer lezen. En besteedt een verloren ogenblikje aan de
oplossing van on::e Prijsvcaag.

Phillps-radlotoost.cl.
Da.mes- of bereorijwieL
Keuken-uitrusting, bestaande uit: 4 emaille pannen, 1 braadpan, 1 gootsteenvergiet en 1 lepelrek met 1.~·
Nationaal ontbijtlaken, met ingeweven bevrijdingslllltlalen.
Kistjes sigaren van 100, 60 en 25 stuks.
Vultlenhouder met gouden pen.
Schilderij - Haardfauteuil ....:. Luxe doos fondant.
En verder: Wollen tafelkleed Schemerlamp Haardbankje - Tijdschriftenbak - Paar sclloene11 (3 maal) Brilmontuur met glazen (in luxe étui) - llalldd)'Damo. Paar handschoenen - Kettingkast - 10 Gulden - Ver:r.ets•
~ k (5 maal) Rijwielbuitenband Electr. •trijkij:r:er
(2 maa.I) - Bontmof - Vulpotlood (12 maal) - Do7.ijll zakdoeken - Kamt>rplant (2 maal) - fles wijn (4 maal)
.Pond l<qffle - Worst (2 maal) -; Gl.lDUW kruik (2 maal)
Pl\(lvindersmes (3 maal).
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Of een fiets • • • -

Al deze prijzen zijn gratis beschikbaar getteld door de op de advertentie-pagina genoemde fu-manten.

.,
De eerste letters van de gevraagde woorden vorm.e.u
tesamen een bekend opschrift u.it ons blad.
Voor ieder opgegeve.u abonnè mag 01en één oplOISSieg
indienen. Wie b.v. 3 abonné·s opgeeft, kan met drie oplossingen (verschillend of gelijk) mededingen. Hij heeft
dus dr..e kan.sen op ieder der prijzen.
Is het aantal - juiste oplossingen groter dan het aantal
beschikbare prijzen, dan zal blJ loting worden 1,Utge,.
maakt, wie tot de prijswinnaars behoort. Ook degene
die slechts êén abonnt opgeef( behoudt dus zijn kans,

Op onderstaaocle ..lijst moeten negentien woorden wor<len io9evuld, uit evenveel letters bestaande, als door
punten op de desbetre-ffende regel is aangegeven. De
omschrijVing van ieder woord -- ze houden hoofdzakelijk verband met de illegaliteit - vindt men op dezelfde
regel aangegeven,

1.

L_BEGIN ZIJN.

Onder de goede oplossers van onze prijsvraag zullen de volgende vijftig fraaie prijzen worden verloot:

En nu, ·aait de Slag !

2.

.

LAAT BET
EEN
.., GOED

Of één van deze
prijzen ..•

Een wekelijkse rubriek in ons blad.
Een operatie, waaraan elke KP--er in bezettingstijd heeft
deelgenomen.
·Een apparaat, waarmee contact met de bondgenoten tot stand
kwam.
Algemeen gebruikte benaming voor een bekende gevangenis.
Wordt veroorzaakt door springstof.
Veel voorkomende bewapening in bezettingstijd.
Het eerste massale verzet tegen de Duitsers in Nederland.
Illegale wapenvoorziening.
Nederlandexs, die in bezettingstijd naar het buitenland ontkwamen.
Plaats, waar een aanslag op een hooggeplaatst Duits officier
werd gepleegd.
Na-oorlogse benaming voor het gezamenlijk verzet.
Instantie, die wekelijks de inhoud van "De Zwerver" verzorgt.
Gedwongen verhuizing in bezettingstijd.
Term voor onschadelijk maken van een tegenstander in de
bezettingstijd.
Plaats, waarop de meeste ove-rvallen werden gepleegd.
Geyreesde drijfjacht der Duitsers.
.
Dit moest bijna elke jongeman in bezettingstijd doen.
Het onderduikersparadijs.
De provincie, waar één der meest bekende landelijke KP-

•

De termijn van inzending sluit 31 Januari a.s. met de laatste postbestelling.
Op die dag moeten de oplo~ingen in ons betit zijn.
De oplossing en de namen der prij:.;winnaars worden gepubliceerd in ons nuJ11J111er van Vrijdag

NIEUWJLUlSPll IJSVRAA G

--------

Bijgaqnd zend ik U de oplossing van de Nieuwjaarsprijsvraag.

______ _

_ ___________

Als nieuwe ahonné kunt U inschrijven: ...............- -..·········-····---·-···'"-····..···..--····..·····-·-·······-···-··..
..
........ .......
te --·-··..- - - - - - - - - - ·
Ingezonden door: -·---------·-··-··---...... - - - - - - - - - - - - te -·-···············-··-··········-------·········..···-····..····..···············-·····-··..-··-································-·-··-·---····-···..···-·,

~
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TECHNISCH BUREAU

SCHELDESTR. 58
'TELEFOON 90287

M. SLUITER

AMSTERDAM

Electro- Radio- en Sanitair - Techn. installaties

*

i, REM N.V. FABR~EKEN VOOR HOUTBEWERKING
WOR~1ERVEER
RONDE STOK.KE;:ç IN ELKE DIAMETER, VLAGGESTOKKEN,
BEZEMS'.I'ELE:'\, HARKSTÉLEN, SCHOFFELSTELE~ eM. enz.

*

.
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Fa. GEBR. WEVER - Leeuwarden - Willemskade 8a

•

JACHTGEWEREN

PISTOLEN

•

IMPORT
WAPENS EN
l'tflJNITIE

REVOLVERS

Ruime aortering jacht• en vuistvut~apens ook in de meer fijnere wapens

4 BOBKBN VAN PEARL 8UCK
dé winnare• van °de :Nobel-prU~
Bc.a pracht

Het vuheugt oi,a
In die Qclqrcnhdd te ~a U de"r:c vl~r van haar botste romana re kuoaca
urtbitdcn: 1. De Moedu. l. Balllnvs<hap. 3. Strijdbare DlcGur,
•· De Joagc Opet<tadcliag. Deu ho.ken,
wclkc alleen butemd zljo. voor rijptrt lti.u•.
bodea tot dt: l•etttc: bl•da.lfde ut ook d•..,n•
1al men u. nog mtf.rrnalc.n ta hand acmcn l
Rik boelt la v,drullt op prlma paplu et\
f'r••I tchoacka.. De prij• b~draagt totaal
f 11,4' (no. 1 t/,. 3 f MO. ao. -f f 3.90).
dcage•. betaalbaar met f 2.50 of mur pc.9maand. Blf hutc.lUn; van dt Qchclt aeric
!caoco geleverd. Oa"lddtUllk ••
cratvan.g'st van f 17,40 of Ic tcrmlj.o wordt
de gebel~ Ktlc aao U Yénonde.o. Mea vua,tld• ..Su,t P Advnt. 719".
lf'th!' 9aa dec ~c.rclcfbckcndc ,cbrijf,t~.

<1 1
1

1
1

wor.

1

Rerob. 15 et. ut,a. Boeltb. H. NBLISSEN,

---- --

Prta.....,.acht 627 B, Amiit«dam·C~ Ttl.
J17tl, Paetttltuiiag ...,2 E

...
Boutwarenfabr. P. Flens, Oostzaan
DRJUU- EN
FJUlISWEJUt

1

Brinkmans Boekhandel
en Copieerinrichting

LITHO "ZAANLANDIA"

Westzijde l • ZAANDAM
tel. 4292

ZAANDIJK

Oranje Hotel
•

Leeuwardçn
Telefoon 3654-3870

Alles voor de
woningmrtchting
Ook: schrijfbureaux

A. LVIK staat altijd

voor U klaar.

*

~

Tel. 3430. K. Pos Mzn.

Wie hHft lntere11• Yoor, heften, wle\tfH, lcegels
ltrlflcboutheft~ ballonflun!et, yoyo'•,
SPEELGOEDllEN, HUISH.AllT., TECHN. HOUTw..
WIJ Yervaardlgen allea op hel gebied Tan houl
fabrikanten o.a. Yan da beleende JUMBO.CAlllll.
CATUiEN.
MASSA HOUTWAllEN

Voor elk transport
hoe vreemd of raar,

wordt
de meeste
aandacht
besteed aan
U.,- drukwerk

.,Het Binnenhu'8"

Kantoor en labr!el:,
Noordeinde C 12 • Tolefoon 347 (IC 2984)

*

OFFSETDRUK
STEENDRUK
CARTONNAGE

luik's transportondernemiag

C.V. DRUK~RUNSTREEr:

Westzijde 180 Zaandam.

Zaaiaclijk

Tel. 819H

V"'104 een. q,o-ed
~~!

•

J. DENISSE
STATIONSWEG 23
DEN BOSCH

EYGENRllM'S
.&.utobedr:lff
VLAARDINGEN
TEL. 3685

EF,N SYHPHATHIEK GEBAAR!

*

De btreidwllllghefd van .,,uchtidtot lir•a's. •tlw wij vro•11•n ttll prij$
voor deze Nh~uw_..faar!prij!lvraag beschikbaar te actltft~ ovrrrrof alle ver"
•·•c:-htlngm. Vödaat btt grote •muaJ fr••it prif:u. dat kon. "'orden 111t9t:•
loofd. Op dut plaau bttalg•n .w~ 1,.., dHrl>OOr onze wtlg,meead, dan}(.
Hierotdu volgf. •lf*ll•<h. d, l11•t d« fuma,, die ons pri/:eo al,tonden:

>.,..,..

C. D. van
at.da. t<n paar scho•••n,
Jo d~ Bruin, schoc.nmalc:t.tij, Bn.da, ctn P••r achot;111t11.
Copyrator Handel e.n lmportoadero" 8,Jtàovtn, eu luior•vulpu a1tt
ao twa-N
N.V. de Faam. Breda. ttn dooa foodant.
S. Fuwerda, Maoulacturenbandtl, Groninv<a, aationaa) ontbi;tlaktt\ aat ln9e~eve-A
W,d.

H.

P.

van

Gurp •n

Zo.,

•

B«da. tw•c komtrplanttn,

ht.v1ijdtn9.!initiaJu.

•

V. S. Hopma, Oude Ebblogutraat t,i. Groo,119ea. bril "'" vü•ca la le:irc ct.ti.
N .V. Hudson S,gar<nfabneken, Roosendaal, 4 ltistju aigartn vaa 50 ,tuit,.
P. Htliebos, Breda, riJwielbuitenband.

C. V• Hooydonk-Claa.uen, Ulveahout,'C> l>oota1of,

•

H. Jacobse Sr" ZtiSt. s<hild.,.,J,
J. R. A. Kleinveld. Zeiat, ttn paar 1<hotnto.
C. vaa "t Land. Epe. twee. flts.s-tn -..·1Jn.
J. L. van M«belen, Meppel. doo• mtt 2S ,igortft
Handel Mij. v.b. Joh. v. d. M,ideo. Amrufoort, i tmaill,• ,..nntr., 1 •m. bra•dpao,
l en>. gooutttnvugru ,o 1 <111, h,pdrek
ltpeb.
· H. A. v. d. ~!'nnik. Groning•n. 2 gnm!f>l-k,,.;keo. l padvioder1meHC11, •
•. De ~oordberg , hottl, He,l•uM. twee llrs.•tn "'~"·
J<alkfilbnek van D,jk. f,l. Gots, f. JO.-.
,
P. Onen. Breda, handdynamo.
J<. Pos Mu,., woning,nr" Zoandam. haorc!hnkie.
W. PoJanen-v~n Nijnaue.n, Breda, elrctr. strijkijzer.
Rakona, N .V. Hudtl M ,j" Breda. tlectr. s1ri1kiJ1er.
A. Sthoo«tra, Rijwlelfabr. Lt<uwardtn, rijwitl.
A. J. van S<huppe.o's Siga«nfobr., Veentndaal. n.·ce lwtju sigaren ·nn 50 •tukt.
H. J. Slprnan's wonlnginr., Arnhe.,, schemerlamp.
E. Sprangtr<, Breda, twaalf :akdoektn.
G. J. M. van Swa.-y, N,j"ugse 111'.eobelfabntlt. hnrdfntt•il.
Manwa<turenhr.>del v.l,. G. Vddmon. Zuidlaren, wollen t•ftlkleed.
]ulu Weltn-Ptevcrma,u, (sJa{tf'ri1). Bttd«, t•et wor.stn.
W, v. d. Wrtrd, l.tttlngkasttnfabr" Barntvtld. ktttingkost voor rljwld,
A. Zandbtrgtn, woniog,n,., Hoogtvten, i,jdschrih,nbakft.

•«

1

Alle Transporten in
Btnnen· en Buiten.land

Wijnhandel Slijterij

J. E. la Rivière
Scheldestraat t8 .l!clanl

Oólc voor
Buitenlands
Gedistilleerd

G. Th. PIJLMAN
Aardappelen, Groenten
Fruit en Delicatesse:a
Speciaal in fruitmanden
Scbeldeetraat 24 Tel. 28396
Amsterdam

•' Advertentie-cliché's,
.

~

H•EVENBLIJ

KOOG%ZAA.N

TEL·322f•32tt (K•2980}

. ,

DE BOER & VINK '

1. '-L_
L .'ÎL~,L bij >
Vt0c; ~fl f7t«!l/t.
·
•

ZAANDIJK
TE l. . 810 8 5

•

.1

Iedere man scheert zich
BETER

en

SNELLER

met een

PHILIPS "PHILISHAVE~'
Even de steker in het stopcontact, - dan uw
kin en wangen licht gemasseerd met de
,,PHILISHAVE", Philips electrische droogscheerapparaat. . en ook Uw baard vliegt eraf
Stoppelbaarden of vlasbaarden, bolle
of holle -kaken, tere of taaie gelaatshuid, - dat àlles is de "PHILISHAVE"
om het even. Hij scheert snel, pijnloos, grondig. Hij bevrijdt U eindelijk
van een iedere morgen weerkerende
rompslomp van mes, zeep, kwast, ·
aluin en handdoeken!
N.V. PHILIPS' VE(U<OOP-MMTSCHAPPU VOOR NE0E~LAND - EIN0HOVEI+

•
VAN NOORD NAAR ZUID

u

•

VAN OOST NAAR WEST

1
. !\.

*
I

*

t •

llerhuizingen
in
Binnen~.
en
Buitenland

•

Speciaal adre$

voor het
takelen van
piano's en ·
brandkastén

.
't

'

*
.....

.

-

BOOMAARS ~. PUYENBROEK VERHUi.ZEN .'HET . Bl;.ST

LOUIS
BOOMAARS
,.
.
PR 'I N'S HENDRIKS TRA~ T 1 51
Tel. K 1600-815'.i Post Ginneken

-

BRED A

LO.-lcgitln1ntic nr. 8992

0

A.
I.
P.U.
Y
ENBROEK
B E R G E . N O P Z O O M ,:., Telefoon 1072
BURGEM: MATHONSTRAAT 7

LO.-lf!gltllltatle. or. 79S5

