Gevangenisdeuren zwaaien open.

Serie van 9 artikelen uit weekblad De Zwerver, 3e jrg nrs 26 - 34 (26 juni - 23 aug. 1947) over de overvallen door
de LKP op de Koepelgevangenis (11 mei 1944) en op het Huis van bewaring (11 juni 1944), beide in Arnhem.
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?
:t)e 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.
Woensdag 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 genoegel~jk mogelijk.
Languit liggend op de voorplecht of leunend over
de reling, genoten allen 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 dan~es 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 bu;ten
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 vacantie?

,.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 naam
,,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) geen 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 kraakzinnige) jaar 1944. Het gebeurde op de eerste kalenderdag 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 kw-Sr - ver 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 en dat, indien zulks nodig mocht zijn "het vaderland op haar mag rekenen!"
·
DE ALMELOSE KP.

Noot van de Redactie: Onze redactie heeft deze
gelegenheid aangegrepen om "Evelien" een geschenk te zenden. Een exemplaar 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.

.·
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en Achterberg. Stap is nog niet zo heel lang geleden tip
de Veluwe nauwelijks ontkomen aan het dodelijke sc!lct
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 kunr.en
worden. En voor hen is de wielrijder niet :i.ndcrs: dan
een verdacht uitziend persoon.
Ze zien eens naar de zwartgeverfde haren v3n de an
op het rijwiel, vergelijken zijn foto op het persoonsbe ,JS
111ft het gezicht, dat hen aanziet en...... twijfelen aa
de arische afstamming van de 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 rij ·etpad in de Acherhoekse bossen. Voor alle ~eker~eid
maar even fouilleren en dan mee naar de marechausseekazerne.
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 va s · e ·d
aantonen. Jammer. Nico uit Arnhem, die het hem \:erschafte, had een beter - en nu zonder aanwij bar~ fo~ten - voor hem klaar liggen. Maar dat ko r.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 revoh·
op
de borst en Stap dreigt hem nu de waarheid en me·.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 u deltje kleren.
De vangst valt, eerlijk gezegd, niet tege11:.
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 Gereformeerde 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, ergen 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 eerste,
ligt hier nu op het bureau in de marechaussee-kazerne,
waar men er wel niet veel voor zal voelen om het ten
drukker in handen te geven. De SD zal er wel raad mee
weten.
Onze Frits weet, dat hij recht, in z'n schoenen s.aat.
Maar niet alleen daarom is hij erg dankbaar, dat hij z·r.
schoem::11 maq aanhouden. Want...... in dk schoene!l is
ook nog ('en vijftal bonkaarten V?rborge1. voor de ge allen, die je zo onderweg wel eens tegen komt.
De ceir:leur ~l-ld c.pen. En dat i<: met onwdkom, ·ar,t
nu is er tenminste even gelegenheid om de nodige maatregelen te nemen.
Er ligt een strozak. Wat moffelt hij daar nou onder
weg? ...... Tja, daar gaan ze ...... een, twee, drie. ier,
vijf. Vijf bonkaarten. Tja, wat zul je er van zeggen?
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 worden --- 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 plattelandspolitiebureau vertoeven. Daar kun

De Zwerver
onder de
Arnhemse
Koepel
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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).

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 omsta digheden 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°/4
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 lld 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
dierbare wens, maar kunnen is ook wat. De Koepel is
van een vriend te redden is er geen aarzeling. De man
geen ijsco-kraam, geen Bijenkorf, waar je in- en uitloopt.
waar het om gaat heeft zovelen geholpen. Nu het noodEn - hoe denkt de man in cel 53, om wie het toch
zakelijk is hem hulp te verlenen, wil niemand achtergaat, 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 i's
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 vragen 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 h1er
Natuurlijk, ook zij hunkeren er naar eens weer hun eiwel uit. ~
gen leven te kunnen leven, gelukkig ~len 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 hem niet
raadschap, op hun hulp wachten.
mee, OJ1' het eerste gezicht. Een nauwelijks te genaken
Er zullen mensen uit Apeldoorn, Twente en het S icht
hol. Daar is allereerst de buitenmuur. Met het portierskomen. 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 Gerefortets 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. Yoor 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 Euse12 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 ,.,.,AR
,.,.t:t oos,-EA.8EEK
uitvoeren, worden met zorg gekozen en de drie uit Twente.
0
die de spits zullen moeten afbijten, Johannes, Geert en
Harry, worden opgeroepen
!
voor een bespreking op de
%
vooravond van de operatie. De
111
,operatie, ja. Konden ze dat ge~
hate Koepeldak maar open]l
z
rijten met een gigantische blik>
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Och, het wordt hier zo een>
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het betekent een dergelijk besluit te nemen. Om het leven
van één enkele mens tt: redden
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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 la~de, 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'oren: ,,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 van,
daag 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
tussr duim ~n vingers ~at shag tot e~n sigaret, waarvan ze begerig de rook mhaleren. Gernt 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 heb,
ben 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 eén 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 Üpeltje, 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 donunee 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 klaarlichte
dag bij de achtervolging met alle mofse middelP.n en wapenen de KP. het toch moet afleggen. Neen, geen dolle
dingen doen, de arrestanten zijn er niet mee gebaat, integeru:leel. hun ' kans op ontsnapping tijdens een vuurgevecht is minimaal; bij mislukking is hun lot bezegeld.
Neen, over reële kansen gesproken, er is nog maar 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 dè 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 parlemenf zingt

zoals hef gebekt is.

*
De Senaat van de Verenigde Staten beleefde
een zitting van 31 uur, waardoor een aantal
senatoren kon voorkomen, dat een wetsontwerp 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 daar 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 inzit,
tenden 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 lu\<ken? Het moet geen schietpartij worden.
Want er zijn mensen bij de straat, die onmiddellijk te ho0p
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 toversiaq af"
vallen, 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 bedreven·
heid. 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 vol,
bracht.
·

( Wordt vervolgd)

,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.

*

•

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 é;lan de
verkeerde kant van staat. Johannes kijkt door het sleutelgat om pooh;hoogte 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 h.::chtenis
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 dicht. 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 he~ 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
:m 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 bevrijden, 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 Moffenwagentje. 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 Valkenburglaan. Daar
stappen de jongens uit en gaan door het bos v.erder. In
het bos wacht Chris de bevrijden op. Hij krijgt l}auwelijks
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.
"Chrisje, jongen, ik ben vrij. Hoe is het mogelijk? Hoe is
hét mogelijk? Nu i.s 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 pakke-n en zuigt, diep genietend, aan één stuk door de
rook naar binnen. Dan gaat het in triomf naar het Hemeldal.
Al hakkelend en 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 CentraalJ
,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 rusJ
tig 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 a1les 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 weefgetouwen, zal niemand herkennen.
De jongens liggen dubbel van het 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 worden
beiden 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 SD.ers 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 Mei.luchtje 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.•.

HERDEN'KINGSPLECB'J-JC: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 geJ
fusilleerd 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 beJ
zettingstijd, 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 colJ
lega's gebrachte offer. Opdat wij ze niet zullen vergeten en ze het personeel tot een symbool zijn van een
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 zij.ramen staan de namen der 17 gevallenen en in de voet
van het middenraam de tekst: Gij zijt tot vrijh'eid geroepen.
Op allen maakte dit prachtige raam een diepe indruk.
Menigeen werd een ogenblik herinnerd aan de bezet"
tingstijd toen het laboratorium met recht door de NSB.ers genoemd werd een geallieerde nederzetting in bezet
gebied.

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
:S5% 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 in 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.
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 vo1 en.
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
met 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 1947: 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 Antwoord van de regering aan de Tweede Kamer.
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 1947: laatste nota van de Stichting aan de commissie van rapporteurs uit de Tweede Kamer en mededeling daarvan aan de regering.
7 Juli 194 7: briefwisseling van de Stichting met Kamer en regering.
8 en 9 Juli 1947: openbare behandeling in de Tweede

Kamer. Wetsontwerp
aanl'enomen.

zonder

hoofdelijke

stemming

I door Joh. van Hulzen en Ad Goede

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 Jelt.
,,Jelt, hij moet er uit. Kun jij mijn oom niet helpen? "

1

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 Tan 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 afgeroepen 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".
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.
Hlj zegt dan ook, als
Joop een volgende
,,Geen voetbalteam, al is het een elftal. Elf delinquenten."
keer weer In zijn cel
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verschijnt: ,,Ik weet niet, of · ik het uithoud,
jongen. Doe je best voor me". En ze doen hun
best.
De dagen zijn vol van actie nu voor Jelt en
Joop. Er wordt links en rechts geïnformeerd, gewikt en gewogen. Zullen ze tijdig klaar kunnen
zijn met hun plannen? En ook Nico en Chris
spannen al hun krachten in om behulpzaam te
zijn met alles wat de KP maar van node heeft.
De gedachte aan de verzuimde kans bij de Koepelkraak doet hen telkens met vernieuwde ijver
aan de zaak werken. Ze popelen van verlangen om er op los te gaan, want, geleerd door de
Koepelkraak, toen achteraf bleek, dat men gemakkelijk veel meer mensen had kunnen bevrijden, staat nu van het begin af vast, dat men
niet alleen Z. zal bevrijden, doch er zovelen zal
uithalen als maar enigszins mogelijk is.
Het ziet er ingewikkeld uit, veel gecompliceerder 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
politieman. Die moet besprongen en overweldigd
worden. 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 g·een
zware hindernis. Donker en dreigend ligt de
smalle steeg voor hen. Doch daarboven welft
zich wolkenloos de sterrenhemel.
Ze maken geen 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. Jelt 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 binnen 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

Iaat het touw glippen, roept "Handen omhoog, of ik schiet", maar de politieman is reeds
op alles voorbereid. Het antwoord giert rakelings langs J elt 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 vandaag. 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 Johannes uit Twenthe raakt boven op de scherpe
ijzeren punten met zijn jas vast. Hulpeloos zit
hij daar boven op het 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).

(uervolg van 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 Jelt en Joop zijn. Samen beraadslagen ze
even wat ze verder zullen doen. En ze komen
tot het besluit, dat het 't beste is als de Twentenaren maar zo spoedig mogelijk met hun auto
Arnhem verlaten. Jelt 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 nauwe straatjes van de Arnhemse binnenstad naar de Veemarkt, waar de
auto van de T\ventse 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 zullen doen. Ze vermoeden onraad, maar zullen
hun kans wagen. De Twentenaren zullen in de
auto springen en wegrijden en de beide anderen
zullen de aftocht dekken voor het geval er inderdaad uit de schaduw belagers naar voren
mochten springen. Eén keer weigert de motor
aan te slaan doch de tweede maal is het raak.
Jelt en Joop 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 hun
slaapadressen. En ook de man, die in de schaduw 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 schipbrug 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.
De volgende morgen dragen enkele· politiemannen een paar ladders door de Koningstraat. Er
hangen nog wat oude kledingstukken aan de
staanders. Dat zijn de spullen van Tante Spiek,
maar dat weet de politie gelukkig niet.
Vaandeldragers van de mislukking!

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

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

j
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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
·
k R nt
aangeschoten is. Eén van de ban en is 1e . tP n
rode binnenband wapperen uit het zieke wiel.
Voort! Voort! Tot de motor raast en kookt, en
h et niet langer kan bijsloffen en afslaat! Geert
heeft hem nog op een zijweggetje kunnen zetten.
Maar de wagen kan daar niet blijven staan. Het
zal niet lang meer duren of de telex-apparaten
zullen hun opsporing verzoeken, overval-auto's
zullen langs de wegen razen. De wagen moet
onderdak en Harry moet geholpén. · Doch het is
de vraag of de motor nog weer br;uikbaar zal

.......

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

Een nachtelijk
avontuur

.--k

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

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

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

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

Er

is echter nog ander werk te doen in Arnhem,
dan gesneuvelde Duitsers naar hun laatste rustplaats 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 tot 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 isurveillanten, 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
na~r 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" voor:t.
'
Ze kunnen nu open kaart spelen. De Schalkhaarder mag zelfs weten, dat hij "'de 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 ééi:i 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
dezelfde 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 llaan ze weer bereid.•••
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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
bevrijde 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,_gewaarschuwd 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 he.n de genadeloze muren, sterk en wreed
en bóven 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 goe_d was en verkeerd.
Met· het naderen van de voetstappen 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 gereed~
heid hebben om de grote slag te slaan. Als allen
aanwezig zijn, gaat de Stoottroep voort. . Nog
een paar kleine hindernissen en dan staan ze
in een donkere hoek op de bewaker te wachten.
Als hij rustig komt aanstappen, grijpt 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-

De

Schalkhaarder

VI

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-contróle 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
m, verspreiden over de
adressen. En de man van
't Hemeldal, wederom
à oor Joop gewaarschuwd,
zich gereed te houden,
...grijpt hem om het middel en fluistert ,,Hier zijn n,e"
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 afperser-ij 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".
Het 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 jaär,
toen op het kasteel in Well een ongekende activiteit
heerste; toen uren achtereen oude herinneringen werden opgehaald voor het Gedenkboek, af gewisseld doo/
zotternijen, waarvan een gedenkboek apart te schrijven zou zijn? A~n die . reunie zullen de deelnemers allen verschillende herinneringen hebben . .üe 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. H~t 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
hebpen in die jaren dezelfde doodsangst en pijn door•
staan, door hetzelfde geloof en vertrouwen, hoe ver•
schillend onderling, zijn jullie gesterkt. Ik weet, wat
je moet hebben gevoeld, we voelen ons tot elkaar
aangetrokken, omdat wij samen dat vreselijke heb•
ben beleefd. De dagen, waarop wij de oude kring
weer gesloten hebben geweten, staan sterk in ons ge•
heugen en wij verlangen naar de volgende.
Die dagen komen voor Limburg!
Op 14 en 15 Augustus a.s. houden LO en KP een
reunie in de vertrouwde omgeving van het kasteel
te Well. De sfeer aldaar kennen we nu uit ervaring.
Is het wel nodig een oproep te plaatsen? Behoeven
we te worden aangespoord tot iets, waarnaar we
h'unkeren? En zij, die het vorig jaar niet van de par.tij waren, gaat en overtuigt U!
Ter gelegenheid van deze reunie zal het kapelletje
achter het kasteel als een voorlopig monument worden ingezegend, waarin dan tevens een beeld ge•
plaatst zal worden -van O.L. Vrouw van de Goede ·
Duik. De kosten · van deze reunie bedragen f 12.50
per persoon, terwijl reiskosten derde klas worden vergoed. Een ieder zorge met bord, bestek en dekens gewapend te zijn en...... een boter bonnetje of boter in
natura is altijd welkom. LO'ers en KP'ers in Limburg
geeft U v óór 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 samengesteld.
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 pers~

.. .. Hij vraagt en ontvangt voor dit hulpbetoon
f /00.- en f 150.- per pakje.

neel --van het Huis sc}lijnt van de weeromstuit
ook al onrustig. Joop rapporteert tenminste al-

lerlei nieuwe veiligheidsmaatregelen en 's avonds
verdubbeling der wachten.
(Wordt vervolgd.).

De Minister van Financiën heeft besloten, dat aan hen, die in
verband met een persoonlijke verzetsdaad of verzetshouding
schade hebben geleden, met toepassing van artikel 13, lid 1, van
het Besluit op de Materiële Oorlogsschaden 1945 een vergoeding
of als zij reeds aanspraak maken op een Rijksbijdrage, een extra-vergoeding, zal worden toegekend.
Wie in aanmerking komen.
In aanmerking komen Nederlanders en Nederlandse onderdanen,
wie door het optreden van de vijand of zijn handlangers schade
is berokkend in verband met een individuele verzetsdaad of ver-zetshouding, gepleegd resp. gedemonstreerd in en tijdens de vij ...
andelijke bezetting van het Rijk in Europa, indien zij zich niet
uit Nederlands nationaal oogpunt bezien onwaardig hebben ge-dragen en de schade een noodtoestand heeft doen ontstaan.
Deze omschrijving bevat de volgende elementen:
l. De gedupeerden moeten Nederlanders of Nederlandse onder-danen zijn.
2. Deze schade is door het optreden van de vijand of zijn hand-Zangers 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 toegebracht, 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 collectief karakter, wanneer een groep van personen, 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.g oeding 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-land.
6. De gedupeerde mag zich uit Nederlands nationaal oogpunt
,
niet onwaardig heb_ben gedragen.
Dit voorbehoud is gemaakt om te verhinderen d·a t 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 re.geling beoogt in de 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 vermogensaanwasbelasting 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 ]even 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 alle onder de regeling vallende .gedupeerden dus meer dan 10 millioen
gulden vergt, kan slechts een bepaald percentage van de maximale vergoeding tot uitkering komen.
De schade moet rechtstreeks worden aangemeld bij de Stichting·
1940-1945, Herengracht no. 597 te Amsterdam.
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door Joh. van Hulzen en Ad Goede

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 ge-

rekend wordt, dan zullen ze het 's nachts verwach- ,
ten. En bovendien, zo zegt Joop, is er tussen twaalf
en twee het minste personeel.
Nico heeft misschien gelijk. Het plan wordt er zelfs
door vereenvoudigd - in meer dan één opzicht.
Ze behoeven het daglicht niet te schuwen, gelijk
eens Herodus.
En Jelt kiest er de dag des Heren voor uit, Zondag
11 Juni.
Al is de Zondag voor de SD dan geen rustdag,
de activiteit is toch altijd iets minder dan gewoonlijk.

* * *

In de woning van één der Arnhemse LO-mensen
aan de St. J ansbinnensingel heerst die Zondag
een grote bedrijvigheid. Verscheidene jonge mensen
met fietsen zijn deze morgen afgestapt voor dit
·winkelhuis, 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
vàndaag 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 klaar 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
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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
J elt 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 Q.erichten. En zolang zingen ze.
De posten staan uit. Het Huis wordt geobserve.a.
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 eén fiets.
't Is niet zo toevallig als het' lijkt. De man op de
fiets is Nico en de vrouw is de vrouw van J elt. En
het is . hun taak de gangen van de "baas" van 't
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.
Jelt heeft inmiddels al een telefoongesprek gevoerd met het Huis van Bewaring, om na te gaan
of de directeur thuis is. Van Joop heeft hij vernoJ
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 Jelt 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"

I'

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 heefi dominee Rademaker "zijn vrouw" bij zich .••• '
.i
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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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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-

5 cel, waarin bewakers,
dir., fam. enz.
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heen
terug

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.)

ö
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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.
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Een originele foto van het vertrek van enkelen det
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
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 pij 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 achfergebleven?
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 waa"r. Ze halen ons
er uit, de jongens van de Knokploegen."
Maar de oudere man schudt het houfd.
"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 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 N euengamme, 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 in 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 Winterhulp, en door
Nic-o'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 te pakken kan krijgen. Een ander zegt: ,,Schatten bent u, allemaal. 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 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 bec
stemming niet meer kunnen bereiken.
Achter de verheugde KP-ers, met harten overstelpt
van dankbaarheid, valt de deur van de directeurswoning u1cht. 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 Hotst uit Twenthe, stapt na het gelukken
van de overval. op de /iets ( originele foto).

paar achter de kinderwagen naar hun duikadres
in de Koningstraat, waar Jelt op een divan neer•
valt.
Nu de spanning gebroken is, wreekt zich de 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 controle 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 Arnh.em 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 vervolgJ)

CREDIET
Herhaaldelijk blijkt nog misverstand te bestaan over de vraag,
hoe een opnieuw beginnend bedrijf, dat :.0 moeilijkheden zit, gelden kan aantrekken. We willen daar h cel kort iets over zeggen
en onderscheiden naar de vormen van crediet, die verstrekt worden : herstelcrediet en wedervestigingscrediet. Daar het laatste de
minste bekendheid geniet, zullen we over het wedervestigingscrediet iets breedvoeriger zijn.
Het herstelcrediet wordt meestentijds alleen gegeven aan die middenstandsbedrijven, die voor de oorlog reeds bestonden en door
de oorlogshandelingen grote schade hebben ondervonden, waar- ·
door crediet wordt vereist voor de wederopbouw van het bedrijf.
Het wedervestigingscrediet echter kan tot een maximumbedrag
van f 3500 ....- worden verleend aan hen, wier zaken tijdens de
bezettingsjaren geheel verloren zijn gegaan, die financieel niet bij
machte zijn hun vroeger bedrijf weer op te nemen of hun ambacht weer uit te oefenen en die thans opnieuw een middenstandsbedrijf willen vestLgen. De voorwaarden, waaronder aan hen, die
vallen onder art. 2 der Statuten van de Stichting 1940-1945
crediet wordt verleend. zijn de volgende:
1. Zij moeten aantonen voor · het intreden der bezettingsomstandigheden 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 be!5taan.
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 tê 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 middenstandsborgstellingsfonds, 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 .~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,
heeh 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 ge. worden. De poort is geopend, want ik mocht verschillende
sympathiebeluigingen 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.

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 contröle 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.
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 alles 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 ?
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 binnen 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
gaan naar Zutfen".
Dat is niet naar Zandvoort. Veel tijd voor
weifeling en vragen
hebben ze niet, want
de trein naar Zutfen
staat op vertrekken.
Ze stappen in.
Wat is er aan de
hand ? Ja, in een volle
coupé heb je het niet
over die dingen, maar
dat hier periculum in
mora is, staat voor
hen vast, anders had

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.
Boudewij71 heeft Gerrit medegedeeld, dat ~e voorbereidingen getroffen zijn. Er is een be~aker 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 9oorgaan.
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

· Op de thuisreis
wordt een
gevangene in
Zutphen bevrijd
~

Slot
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 buis
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 PPK!~wekte 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 Ha~: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 ge1»aarschun,d man geldt voor twee •
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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.

In Zutfen zijn inmiddels de plannen kant en klaar
ger.,;toomd. De jongens, die al zo'n zware dag achter
t~ 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 in:riliddels 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

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 :·;i,an de terroristen zich nu eerst goep
roeren. Zal dan toch "das Dritte Reich" gaan wadkelen? Er zijn er die verbetener en verbittercrer
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 (ie
mensen aan de gevangenis afgehaald, precies een
half uur voordat de "echte" Groene kwam om de,te
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 bereiken. 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 v.oor Gods bewarende almacht, 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 bewapen!ng. 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.

*

De gegevens , aan de hand waarvan deze artikelenserie over
de gevangeniskraken te Arnhem, werdell opgemaakt, zijn tevoren zo goed mogelijk gecontroleerd ~ ij ciegenen, die bij deze
ondernemingen betrokken waren. Voor de historische betrouw•
baarheid ervan kunnen wij dan ook ten volle instaan. Toch
nemen wij aan, dat er onder onze lezers zullen zijn, die hier
en daar nog voor een enkele correctie of aanvulling zouden
kunnen zorgdragen. De schrijvers zullen het zeer op prijs stel•
len , deze opmerkingen te mogen ontvangen, om bij een e.v.
uitgave van dit verhaal in andere vorm, daarmede rekening
te kunnen houden.
Enkele tot nu toe ontvangen opmerking tn willen wij hier gaarne nog vermelden. In ons derde artikel werd vermeld, dat Oom
Frits en Henk uit Twente werden ondergebracht bij de familie
W. Dit was juist, doch daarbij had niet vergeten mogen
worden te vermelden, dat de buren n .l. de familie 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, dit
bij deze overvallen betrokken waren. doch later omkwamen.
Zo plaatsten wJj een artikel over Jo~ r-nn,~s en Geert, waarin
echter verzuimd werd te vermefden, d lt Johannes op de Oosterbegraafplaats te Enschede begraven ligt. Van Bef Boven
(Nico de Lange) werd reeds een "In Memoriam"" geplaatst
in ons blad van 15 Sept. 1945. evenals van Van Zanten, welke
men vindt in het nr. van 2-i Aug. 19i5.
Binnenkort hopen wij ook nog een artikeltje te wijden aan
Jan de Groot.

