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Op den morgen van de bevrijding van ons land
op 5 Mei 1945 nam de Heer Duyvis in de fabriek,
te midden van bet verzamelde personeel het woord
en zei onder meer bet volgende;

Nu de vijand verslagen is en ons land gaat verlaten,
wordt ons geliefde vaderland weer vrij. Ons bedrijf
staat er nog geheel ongeschonden. Wij zijn voor elkander bewaard gebleven. Allen op één na, één die ons
vooral in de laatste jaren zeer dierbaar geworden is.
Goris, onze Ko, is gevallen. Hij heeft zijn leven voor
zijn idealen en voor zijn vaderland gegeven. Als onze
sociale voorman in de daad was hij een sterk bindende
persoonlijkheid in onze fabriek. Zijn streven was zonder
bijgedachte gericht op het welzijn van allen, die aan de
fabriek verbonden zijn. Hij had daarbij een breeden
kijk. Zijn oordeel had waarde. Omdat hij het vertrouwen had, kwam men met zijn bezwaren tot hem en
wanneer hij ze gegrond achtte kwamen wij, in een gesprek met Goris, vrijwel steeds tot een oplossing.
Het strekt Ko tot eer, dat hij zich vanaf den eersten
dag van de bezetting aan den kant van de geestelijke
vrijheid plaatste. Alle schoone voorspiegelingen ten
spijt heeft hij actief aan het verzet deelgenomen. Hij
was het gevaar, dat hij liep, zich terdege bewust, maar
het weerhield hem niet.
Er is nog iets dat ik van hem zeggen wil. In deze
bewogen dagen heeft menigeen wel eens in z'n binnenste gekeken. Het is niet alles goud wat er blinkt en
dat dient ons oordeel te verzachten. Het oordeel van
Ko was gematigd en bezonnen. Hij was het, die het
vertrek van onze koningin met haar regeering in Mei

1940 onmiddellijk aanvoelde als de eenig juiste weg,
die voor haar open stond. Terwijl bijna ieder in die dagen critiek had, sprak hij die meening onomwonden uit
en toonde daarmee zijn zuiver oordeel.
Als de eerste vreugde over onze herwonnen vrijheid
getemperd zal zijn of misschien geheel verdwenen, dan
zullen wij behoefte hebben aan mannen als Ko, die in
staat zijn hun critiek te matigen en veelal door de omstandigheden heen te zien.
Als wij ons ernstig voornemen hem hierin na te volgen, dan hebben wij dezen grooten vriend van onze fabriek niet geheel verloren en is zijn offer ook voor ons
niet vergeefs geweest.

Aan mijn Vriend.
Met eenigen schroom zet ik mij neder om een memoriam te wijden aan een vriend, waarmede ik ongeveer
25 jaar dagelijks heb samengewerkt; juist dit tijdsverloop is oorzaak, dat ik niet precies weet, hoe ik hem
naar waarde moet schatten, want we hebben elkander
zoo door en door leeren kennen.
Moest ik enkel een persoonlijk woord schrijven, ik
zou zeker tekort schieten, doch ik voel mij in mijn taak
verlicht, omdat ik namens U allen mag schrijven, een
woord van erkentelijkheid; wij, zijn makkers, die dagelijks met hem omgingen op de fabriek, weten wat hij
voor ons was, wat hij voor ons deed, wat hij voor ons
allen beteekende.
Vooraf een persoonlijk woord. Door onzen omgang,
zoo'n langen tijd, hebben wij elkander leeren waardeeren, en hoewel wij in levensbeschouwing ieder een eigen
weg gingen, is het mij een vreugde te kunnen getuigen,
dat nooit onze vriendschap werd verstoord, integendeel,
wij voelden ons dicht aan elkaar verwant, zijn moeilijkheden waren de mijne en omgekeerd; als vanzelf was ik
ingewijd in zijn illegale werk; menig moeilijk probleem
hebben wij samen besproken.
Toen één zijner naaste medewerkers was gearresteerd, hebben wij vaak een bespreking daaraan gewijd,
menigmaal heb ik hem toen tot voorzichtigheid aangemaand; maar zooals het ging met tallooze illegale werkers, zoo verging het ook hem, hun taak schoorvoetend begonnen, werd later als vanzelfsprekend aanvaard en
plichtsgetrouw uitgevoerd en wij, die Ko zoo door en
door kennen, weten dus ook hoe hij zijn taak volbracht.

dat hij daardoor het slachtoffer is geworden, heeft bij
ons een groote ontroering gewekt.
Toen op Zondagmorgen den 28sten Januari vroeg
bij mij werd gebeld en zijn zwager mij de ontstellende
mededeeling deed, dat hij 's avonds daarvoor gearresteerd was, stond ik als 't ware aan den grond genageld,
nog klinken mij de woorden in de ooren, die als een
antwoord moesten dienen: Mijn God, hebben ze hem
toch te pakken.
Nadat ik van de eerste emotie was bekomen, stelde ik
alles in het werk om iets naders te vernemen, en alras
bleek mij, dat mijn vermoeden gewettigd was, ,,ik had
hem den laatsten tijd zoo vaak gewaarschuwd", dat
zijn arrestatie geen toeval was.
Verschillende aanwijzingen gaf ik hem om zoo min
mogelijk risico te loopen, maar helaas, hij is gevallen
door verraad en niemand is daartegen bestand, dus ook
Ko niet en de wijze waarop hij direct uit Zaandam is
weggevoerd bevestigde alles, maar dat hij na pi.m. 6
weken zou vallen door beulshanden als slachtoffer voor
Rauter, dat heeft op ons allen zoo'n verpletterenden indruk gemaakt, dat velen zich nu nog niet kunnen realiseeren de werkelijkheid van dit drama.
Hoe dikwijls vragen wij elkander af hoe zulks
mogelijk was.
Wat een gewetenswroeging zal hij of zij hebben, die,
dat wil ik aannemen, alleen als verblind mensch, een
man weghaalde uit een gezin waarvan hij de liefdevolle
vader was, die een vrouw beroofde van het dierbaarste
wat zij op aarde bezat, en die onschuldige kinderen
maakten tot vaderlooze kinderen. Wij willen en mogen
niet oordeelen, maar God verhoede, dat wij nimmer te
weten komen, wie het ook moge zijn geweest, opdat
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onbevoegde menschelijke handelingen niet treden in
Gods gericht.
Een ieder onzer weet welk een plaats Ko innam in de
fabriek, hij was onze vertrouwensman, maar vooral in
zijn functie als magazijnmeester was hij een groote
kracht.
Met schier alle employé's van onze firma kwam hij
in contact en de manier, waarop hij zijn taak vervulde,
dwong vaak bewondering af. Van de 1000 -(- l artikelen, die het magazijn bevatte, wist Ko de plaats, de herkomst en waarvoor het doelde. Vroeg men hem iets en
luidde zijn antwoord afwijzend, dan kon men er vast van
op aan, dat het gevraagde niet aanwezig was. Zijn helder verstand maar vooral zijn sterk geheugen, hebben
vele moeilijkheden uit den weg geruimd. Het magazijn
stond als het ware in zijn hoofd gegrifd, kortom hij was
een all round magazijnmeester.
Zijn minzame omgang maar vooral zijn menschenkennis gaven hem een groot vertrouwen, iemand tegenwerken lag niet in zijn aard, integendeel, een ieder werd
door hem geholpen, ik durf zelfs te beweren de lastigste
klant.
Was het dan wonder, dat de Directie het oog op
hem liet vallen, als er kwesties van internen aard moesten worden opgelost en dat zijn visie op zaken en personen gewaardeerd werd, wordt nog bewezen, door
krachten, die nu onze fabriek dienen tot tevredenheid
en volgens derden maar zoo spoedig mogelijk een anderen baas moesten zoeken.
Hoe velen onzer zijn met hun nooden naar hem toegegaan, een ieder gaf hij altijd een dankbaar gehoor.
Hoeveel terechtwijzingen deelde hij uit als het goede
spoor dreigde verlaten te worden.

Wat zijn er in het klein kantoortje, als ik het zoo
noemen mag geweldig veel woorden gebruikt, hij wist
hoe hij de menschen hebben moest: wat hebben wij vaak
met hem gelachen om zijn gezonden humor, want Ko
was een man met een edel karakter. Hoe kon hij zich
kwaad maken, als men hem griefde in zijn idealisme,
vooral als zulks geschiedde door iemand, die weinig of
niets deed om alles in goede banen te leiden, doch wat
kon hij spoedig vergeten.
Het sierde hem, dat hij nooit eenige wrok of haat
koesterde, ja waarlijk Ko was een groot mensch, zijn
heele leven stelde hij in dienst der menschheid en vooral
de arbeiders hadden zijn voorliefde als het ging hen op
een hooger peil te brengen, zijn voorgaan door omgang
en voorbeeld, maar vooral zijn onbaatzuchtig werken
was voor ons een lichtgevend voorbeeld.
Ko, wat hebben wij aan jou veel te danken, moet ik
hier nog alles herhalen wat je voor ons deed, vooral de
laatste maanden, om ons in volle medewerking, dit zij
ter eere gezegd, met onze Directie, door den moeilijken
hongerwinter heen te brengen?
Hij kreeg volle vrijheid van handelen en wat maakte
hij daarvan voor ons een gepast gebruik, geen moeilijkheid was hem te veel.
Vroeg hij de mannen voor een tocht naar de Wieringermeer, hij gaf het voorbeeld, zelfs zoo, dat toen toevalligerwijs de tweede tocht op 17 Jan. 1945 moest worden ondernomen, hij op zijn verjaardag evengoed den
tocht meemaakte, zoodat hij, 's avonds laat, doodvermoeid in zijn familiekring arriveerde, zoodoende een
mooi familiefeest opofferende voor ons allen.
Typisch is het wel, dat hij mij menigmaal zijn vrees
uitsprak omtrent het al of niet meemaken van het einde
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van den oorlog, het was alsof een' voorzeggende geest
hem telkens waarschuwde voor het naderende onheil,
en nu staan wij voor de werkelijkheid. Ko, jongen, jij
hebt je leven geofferd voor ons allen, wat zijn wij jou
dankbaar, voor zoo'n voorbeeld dat jij ons naliet.
lederen dag, iederen avond was jij in touw voor ons,
eigenbaat was je vreemd, je deed alles voor allen. Ik zal
niet weergeven wat je openbaar leven was, dat hebben
anderen, meer bevoegden hier in dit boekje voor mij gedaan, maar wat jij voor ons deed, zullen wij nooit vergeten, jouw moed, jouw bezielend voorbeeld, jouw
scheiden heeft op ons een diepen indruk gemaakt.
Wij allen hebben diep medelijden met je lieve, zwaarbeproefde vrouw en lieve kinderen, doch daarnaast
willen wij zijn haar steun om zoo goed als het in ons
vermogen ligt, jouw lessen, jouw voorbeeld Ko, ter harte
te nemen, naast jou danken wij ook haar, die zeker
zoo'n machtige hulp is geweest in jouw moeilijken strijd,
jij bent in dien strijd gevallen, maar niet tevergeefs,
moge het zaad wat je uitgestrooid hebt, vele vruchten
dragen.
Mogen wij de vrijheid, die jij hebt helpen bevechten,
zoo waardeeren, dat wij daaruit leeren, dat alleen het
brengen van offers groote karakters kweekt, zoodat wij,
door die samenwerking van karakter en offers, kunnen
gaan bouwen aan een nieuwe maatschappij, een samenleving, waarin het leven waard is om geleefd te worden.
Ko, jij was ons een lichtend voorbeeld.
Namens al je vrienden van Twente, onzen oprechten
hartelijken dank.
Rust zacht.

WILLEM KUIL.

Herdenkingsrede
gewijd a a n J A C O B U S

G O R I S

uitgesproken door H. J. v. D. B O RN
voorzitter van den Algemeenen
Nederlandschen Metaalbewerkersbond

Qeachte toehoorders l
Het bestuur van onze afdeeling Zaandam van den
Algemeenen Nederlandschen Metaalbewerkersbond,
besloot, mede op sterken aandrang van een belangrijke
groep leden, een herdenkingsbijeenkomst te organiseeren, ter nagedachtenis van den oud-voorzitter van de
afdeeling, hun aller vriend

JACOBUS GORIS,
onder zijnvrienden enmedestrijderskortweg genoemd: Ko.
Ko was een echt Zaansche figuur. Hij werd op 17
Januari 1901 te Zaandam geboren.
Zijn vader, thans nog in leven, was fabrieksarbeider.
Ko was zijn eenigste zoon en vader Goris was, en
had daartoe redenen te over, trotsch op. zijn zoon. Ko
verloor zijn moeder reeds op jeugdigen leeftijd.
Onze Ko ging in z'n jeugd den weg van de meeste
kinderen, geboren in een arbeidersgezin, n.l. direct na
den schoolplicht te hebben vervuld, aan den arbeid.
Hij is, zooals men dat pleegt te noemen, direct in het
vak gekomen, eerst als smidsleerling, later werd hij
electricien en de laatste jaren vervulde hij de functie
van magazijnmeester in de Machinefabriek van de firma
P. M. Duyvis te Koog a. d. Zaan.
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Op 28-jarigen leeftijd trad hij op 25 Juli 1929 in het
huwelijk met Mejuffrouw Guurtje Korssen, uit welk
huwelijk twee jongens geboren zijn, n.l. Henk, thans H
jaar en Piet, 7 jaar.
Reeds op zeer jeugdigen leeftijd werd Ko gegrepen
door de idealen van de Moderne Arbeidersbeweging.
Hij sloot zich als lid bij onze organisatie, den Algemeenen Metaalbewerkersbond, aan en al spoedig bleek,
dat onze vriend niet zoomaar lid werd zonder meer,
maar al gauw tot de goede kern behoorde en, gedreven
door zijn idealen en energie een stuwende kracht van
beteekenis bleek te zijn.
Op 15 Februari 1929 werd hij voorzitter van onze afdeeling Zaandam en werd plaatselijk de spil waar alles
om draaide, maar werd tevens door zijn gaaf karakter den raadgever van de leden, ja ook voor velen, die
den weg naar.de organisatie nog niet gevonden hadden,
doch zoodra zij in moeilijkheden verkeerden, Goris wisten te vinden en naar zijn raadgevingen te luisteren.
Goris heeft als voorzitter van onze afdeeling Zaandam veel en goed werk verricht en nu bij den wederopbouw van onze organisatie merken wij opnieuw,
welke plaats en beteekenis hij zich in Zaandam onder
de metaalbewerkers had verworven.
De Zaandammers, behoorende tot de andere organisaties, aangesloten bij den Zaandamschen bestuurdersbond, hadden al heel spoedig begrepen wat een gave
en krachtige persoonlijkheid wij als afdeelingsvoorzitter
bezaten en legden beslag op hem voor een functie in het
bestuur van den Zaandamschen Bestuurdersbond en
benoemden hem tot secretaris van dit lichaam.
Maar Goris deed geen half werk en sloot zich aan bij
de politieke partij voor de arbeidersklasse, de S.D.A.P.

11

Ook hier werd al spoedig de aandacht op Goris gevestigd en zoo werd onze Ko candidaat gesteld voor het
lidmaatschap van den gemeenteraad en als zoodanig
benoemd.
Voor het feit dat hij naast zijn normale dagtaak in
de fabriek al dit werk wist te verzetten, mogen wij bewondering hebben.
De plaatselijke vrienden en oudmedewerkers van hem
kunnen het beter beoordeelen nog dan ik, maar ik ben
overtuigd, dat allen gaarne zullen getuigen, dat wat Ko
op zich nam, op voorbeeldige wijze werd volbracht.
Maar ook buiten Zaandam was hij werkzaam voor
zijn — onze — organisatie.
Ook het bondsbestuur van den Algemeenen Nederlandschen Metaalbewerkersbond had het werken van dezen
bondsmakker gadegeslagen. Goris werd lid van den
bondsraad, in welk lichaam hij een algemeen beminde
persoonlijkheid genoemd mag worden. En als er voor
welk organisatorisch onderdeel dan ook, een commissie werd samengesteld, werd veelal onzen vriend Goris
daarin een plaats aangewezen.
Zijn oordeel werd bij ons op hoogen prijs gesteld, men
wist vooruit, het was een verstandig oordeel wat hij
uitsprak, ik herhaal het, alles was aan dezen mensch
gaaf.
Tien Mei 1940, o rampdag voor ons land. Oorlog en
gevolg door een bezetting door den vijand, de Duitschers.
Vrijwel vanaf den eersten dag was ook onze vriend
Goris bij de z.g. illegale werkers. Hij voelde het als zijn
plicht om het de bezetters zoo moeilijk mogelijk te maken
en anderzijds door medewerking te verleenen aan de
verspreiding van illegale bladen, om te bereiken dat
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de leugenpers niet al te veel invloed zou krijgen op het
Nederlandsche volk en op deze wijze een steentje bij te
dragen voor de bevrijding van ons, ook — zijn — vaderland.
En, naarmate de Duitschers hun machtswellust en hun
sadistische methoden op ons volk begonnen toe te passen kwam er bij Goris geen terugdeinzen voor z'n taak,
maar wierp hij zich daarop met een verbeten woede.
Hoe kon hij met zijn gave natuur, zijn warm kloppend
hart, opkomen voor allen, die door den bezetter verdrukt werden, hoe kon hij met felle verontwaardiging
zich uiten over de vervolging en mishandeling van de
Joden, hoe over het wegvoeren van hen en anderen naar
gevangenissen en concentratiekampen.
Hoe leefde hij mee met al die slachtoffers van de
Duitsche en Nederl. Nationaal socialistische tyrannie.
Ik denk terug aan het voorjaar 1941, toen met vele
anderen mijn vriend van der Houven, de bondssecretaris en ik eveneens in de gevangenis werden geworpen, hoe het Goris en z'n naaste vrienden waren, die
een troost wisten te brengen in mijn gezin. Hoe spontaan de warme genegenheid tot uiting kwam bij onze bevrijding.
Ja, dan moet ik denken aan hoe tijdens het verblijf
van van der Houven en mij in het Gijzelaarskamp hij
ons ondanks den langen duur, l '/-j jaar, niet vergat en
hoe hij ook in dien tijd een steun voor mijn gezin is geweest.
Hij was steeds optimistisch en hij werd gestuurd door
z'n rotsvast vertrouwen :
„Nederland wordt weer een vrij land."
Toen het zoover was, dat de plannen voor den wederopbouw van de vakbeweging voor na den oorlog
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gestalte hadden gekregen, was het vanzelfsprekend
voor ons, dat Goris één van de eersten was, die op de
hoogte werd gebracht.
Hoe de kijk van anderen op Goris was, daar wil ik
één voorbeeld van geven:
Kupers, de voorzitter van het Nederlandsch Verbond
van Vakvereenigingen, had hier in Zaandam een illegale bijeenkomst bijgewoond en een inleiding gehouden
over de na-oorlogsche plannen van de vakbeweging.
Toen hij mij daarna sprak, zei hij:
„Zeg Born, jullie moeten eens speciale aandacht besteden aan dien man in Zaandam van jullie -- Goris,
dat lijkt mij een verstandigen kerel, die beschikt over
een gave om zijn te maken op- en aanmerkingen op een
voorbeeldige wijze voor te dragen. Het lijkt mij", aldus
Kupers, „voor de toekomst een al zeer geschikten kerel
om in bezoldigden dienst te nemen".
Ziehier een ongevraagde getuigenis ten gunste van
onzen vriend Ko.
Helaas is echter alles anders geloopen. Onze vriend
is slechts kort voor het einde van den oorlog, te weten
op 27 Januari 1945, toen hij des avonds zijn werkzaam
heden deed als illegalen werker, gegrepen en in de
klauwen van beestmenschen gevallen.
Als wij het leed kunnen peilen, dat in die 5 jaar van
oorlogstijd en bezetting aan de menschheid is aangedaan, dan zouden wij ons gansche verdere leven daaronder gebukt gaan.
Hoe, zoo hebben wij ons zelf (herhaaldelijk de vraag
gesteld, kan een mensch tot zulke wreede uitingen komen?
Wij mogen vaststellen, dat een verscheurend dier,
levende in de wildernis, minder wreed genoemd moet

H

worden, dan de menschbeesten, zooals wij die in de
laatste 5 jaar hebben leeren kennen.
Als een dier, levende in de wildernis, een mede levend wezen doodt, doet hij dat om den honger van zijn
jongen of van zichzelf te stillen.
Maar, wij hebben nu in de afgeloopen 5 jaar gezien,
dat als een mensch zijn zedelijke remmen verloren heeft
en terugvalt tot het rijk der dieren, elk verscheurend
beest, wanneer hij er begrip van had, zou protesteeren
als hij uitgescholden werd voor mensch.
Het nazi-tuig heeft met zijn daden van verwildering
het meeste vat gekregen op reeds gedemoraliseerde individuen, maar erger is, dat het de jeugd, die onder zijn
bekoring is gekomen, grondig heeft bedorven.
Mede door werkers, waartoe ook vriend Goris behoorde, heeft het nationaal-socialisme geen vat gekregen op breede lagen van ons volk en we mogen allen
daar dankbaar voor zijn. Maar toch, wij mogen de
oogen niet sluiten voor het gevaar dat dreigde, toen
Duitschland in den opmarsch was. Hoevelen ook hier
in ons land hun jasje omdraaiden en „Heil Hitler" riepen. We zien aan de groote getallen, die om die reden
thans uit onze samenleving gebannen zijn.
En daarnaast, hoe angstig werd het velen niet te
moede, door de eenzijdige en leugenachtige voorlichting in de pers en radio, met als propagandaleuze:
„Duitschland wint voor Europa op alle fronten".
Zou dit ooit werkelijkheid geworden zijn, ik zeg het
eerlijk, dan zou ik liever tot de dooden dan tot de levende menschheid behooren. Maar, en dat komt uit het
diepst van mijn hart, Duitschland heeft gelukkig en dan
gelukkig voor gansch de menschheid: „Op alle fronten
van Europa verloren".
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Wij kunnen op onzen vaderlandschen bodem weer
werken aan onze idealen. Wij kunnen weer onbevreesd
ademhalen, er is weer ruimte mensch te zijn. Want, en
dit zal wel niet voor tegenspraak vatbaar zijn, men kan
niet tegelijkertijd Mensch en Nationaal socialist zijn.
Wij weten, dat de wereld, die thans weer voor ons
open ligt, geen heilstaat zal zijn. Het is een kapotgeslagen en gekneusde wereld.
En bij het werken aan het herstel van onze beweging, missen wij nu honderden goede, onderlegde, trouwe strijdmakkers, en onder hen, die wij vandaag herdenken, ons aller vriend: Jacobus Goris.
Hij werd, zooals ik reeds mededeelde, in den laten
avond van den 27sten Januari gegrepen en naar Alkmaar overgebracht.
Op Zaterdag 10 Maart daaraanvolgende werd hij
naar het huis van bewaring, staande aan de Weteringschans te Amsterdam, getransporteerd.
Op Maandag 12 Maart werd hij met eenige tientallen
anderen in het Weteringplantsoen door de Nazi-beulen
gefusilleerd. En wij, hier bijeen om hem te herdenken,
kunnen ons nog steeds niet realiseeren, dat zulke wreedheden zoo maar plaats konden vinden.
Maar Goris is één der velen, die vielen.
Wij missen hem in ons midden nu de arbeid weer
roept, maar vergeten zijn wij hem niet, dat zou onmogelijk zijn.
Beste vriend van ons allen, in gedachte reiken wij je
de broederhand en brengen je dank voor het vele goede
dat jij hebt gedaan, meer speciaal voor de organisatie,
waaraan je je hart verpand had, onzen Algemeenen Nederlandschen Metaalbewerkersbond.
Vriend Goris, rust zacht.
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Nu nog eenige woorden, als het kan woorden van
troost tot U, Mevrouw Goris.
Het leed U aangedaan is erg, wij begrijpen dat, al
kunnen wij dat wellicht in al zijn diepte niet aanvoelen.
Maar het moet U toch tot troost zijn te weten, dat zoovelen zich geroepen gevoelden hier bijeen te komen om
Uw echtgenoot te herdenken.
Ook voor Uw kinderen is het wreed hun vader te
moeten missen, al wordt het leed door hun jeugd minder
diep aangevoeld, wat ook van nature goed is, want zij
staan nog maar aan de poort van het leven.
Mevrouw Goris, als er thans, nu wij bevrijd zijn,
vaak wordt gesproken of geschreven over „eerst de
vrouw", dan is het mij een behoefte U mede bij deze
hulde in het midden daarvan te plaatsen.
U wist welk gevaarlijk werk Uw man verrichtte, U
wist wat er aan verbonden kon zijn, maar U wist ook,
dat het verboden werk werd gedaan om een steentje bij
te dragen voor: de vrijheid van den mensch!, en U was
het met Uw man eens en keurde het goed, dat hij dit
werk deed.
Ik heb U in stilte bewonderd, Mevrouw Goris, en ik
wil er nu uiting aan geven.
Toen ik U, na eenige vergeefsche pogingen in verband met rijwielrazzia's op 18 Maart kon bezoeken in
de hoop Goris weer thuis te treffen, kreeg ik van U de
verpletterende mededeeling te hooren, dat hij op 12
Maart gefusilleerd was en toen ik daar stond, even geheel verslagen, en U met het groote verlies trachtte te
condoleeren, hoorde ik U zeggen: „Maar het werk, dat
Goris deed, moet doorgaan".
Ik ben diep onder den indruk van het verscheiden van
mijn vriend Goris thuis gekomen, maar Uw moedig uit-
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gesproken woorden: „maar het werk, dat Goris deed.
moet doorgaan", zal en kan ik niet vergeten, ik ben U
daar dankbaar voor.
Mevrouw Goris, nu rest mij nog één taak en wel om
U namens het afdeelingsbestuur dit album aan te bieden. In dit album zult U vinden de reden waarom deze
bijeenkomst is gehouden en de namen van alle aanwezigen.
Als de smart U grijpt, de eenzaamheid U te machtig
wordt, neem dan dit album en U zult zich weten opgenomen in een groote vriendenschaar.
Wij wenschen U, Mevrouw Goris, veel goeds toe.
Wij hopen, dat U van de beide kinderen veel genoegen
zult mogen beleven en zij vaders voetsporen mogen
volgen.
En mochten er zich vragen voordoen, waarbij U
gaarne hulp of voorlichting wenscht, in deze groote
vriendenschaar zijn velen, die U graag van dienst zullen zijn.
Wij wenschen U de kracht en den moed toe het leven
verder te gaan en Uw leed te dragen.
Ik dank U.
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Rede u i t g e s p r o k e n door Mr. J. in 't Veld
Burgemeester van Zaandam.

.Mevrouw Goris, geachte aanwezigen.
Ook mij is het een behoefte een enkel woord te wijden aan de nagedachtenis van onzen vriend Goris.
Want dezelfde eigenschappen, die Goris naar voren
deden komen in zijn vakbond en in de S.D.A.P., brachten hem ook op den voorgrond in het gemeentelijk leven. In den Gemeenteraad had zijn stem gezag en ook
aan het welzijn van de gemeente Zaandam, die zijn
volle liefde had, heeft hij zijn beste krachten gegeven.
Uit naam van de burgerij wil ik hem hiervoor dank
zeggen.
Ik zou het hierbij kunnen laten. Maar er is nog iets,
dat mij al eenigen tijd op het hart ligt en dat ik nu graag
kwijt wil. Het is een kwestie, die mij erg bezig heeft gehouden, toen die eerste 5 gijzelaars uit St. Michielsgestel
waren doodgeschoten. Dezelfde gedachten, die mij toen
kwelden, komen ook nu weer boven, nu wij het fusilleeren van Goris herdenken.
Ik kon er moeilijk vrede mee hebben; mijn gansche
ziel kwam in opstand tegen de gedachte zóó te moeten
sterven, als een hond neergeschoten op een eenzame
plek. Misschien een enkele voorbijganger, dan een rauw
commando „vuur" en het is voorbij.
Ik ben niet bang voor het offer; integendeel; ik geloof, dat het leven pas zijn wijding ontvangt door het
brengen van offers. Als het offer van het leven zelf gevraagd wordt, wordt het al veel moeilijker.
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Maar wanneer dit offer een doel heeft, wanneer wij
door ons leven te offeren dat van anderen kunnen redden of wanneer wij daarmede een goede zaak dienen,
vinden wij daarin troost en bevrediging en zullen wij
zelf het leven met vreugde ten offer brengen.
Het moeilijkst echter wordt het, wanneer wij den zin
van het offer niet doorgronden, wanneer het offer ons
zinloos voorkomt. En is het hier niet zoo? Welke waarde heeft dit offer? Zoo stom-weg doodgeschoten te worden als repressaille voor de daad van een ander. Of
misschien zelfs wel op grond van een vergissing. Alles
in ons komt in opstand. En de eeuwige vraag van het
„waarom, waartoe dit alles?" pijnigt ons weer en laat
ons niet met rust.
Ik kon geen vrede vinden, vóórdat ik met mijzelf over
deze benauwende vraag tot klaarheid was gekomen. De
oplossing kwam, toen ik in Huizinga's boek ,,In de schaduwen van morgen" een zinnetje las: Een beschaving,
die de huivering en de eerbied voor de dood verliest,
is gedoemd ten onder te gaan. Was het zoo ver eigenlijk al niet met onze beschaving gekomen ? Wie peinsde
nog over den dood? Het leven eischte ons immers op;
wij leefden er maar op los en in de roes van het leven
kwamen wij aan een bezinning op de diepere levensvragen niet toe.
Dat nu lijkt mij den zin van de vele offers, in deze
jaren gebracht, offers, die op het eerste oog zinloos lijken. Zij, die hun leven moesten verliezen door het brute
geweld van den bezetter, zij hebben ons geplaatst tegenover den dood. Deze jaren van onderdrukking hebben ons gebracht den inkeer tot onszelf, die noodzakelijke voorwaarde is voor het behoud onzer beschaving,
Het offer van Goris' leven behoeft daarom niet zin-
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loos te zijn, mits wij, die overgebleven zijn, beseffen, dat
op ons de taak rust dit offer te adelen door de plechtige
belofte ons leven, dat wij behouden mochten, zonder
eenige terughouding te stellen in dienst van diezelfde
volksgemeenschap, waarvoor hij het zijne gelaten heeft.
Wij mogen ons daarbij gesterkt weten door het dappere voorbeeld van Mevrouw Goris, die in het moeilijkst oogenblik van haar leven de woorden wist te vinden: „maar zijn werk moet worden voortgezet!"
Dat is de geest, die ons volk noodig heeft. Wanneer
deze geest doordringt in breede lagen van ons volk,
zullen de offers van dezen tijd niet vergeefs gebracht zijn.
Moge U, Mevrouw Goris, in de overtuiging, dat wij
vast van zins zijn het offer van Goris' leven aldus wijding te geven, de kracht putten om dit voor U zoo
zware verlies met dezelfde dapperheid te blijven dragen. En moge de herinnering aan deze bijeenkomst Uw
beide jongens een prikkel zijn om het schoone voorbeeld
van hun vader steeds voor oogen te houden.
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