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Door LISETïE LEWIIV
.. ":-;..

rrientator van''h(* süetâlistisch#
Weekblad ,De,,.Vlamr,..,d4t,,t, -ês
uiti het illegâle j
,,voortgçlromen ,''Vtarn
De Yônk. D'e
heeft- tot #

,,Hii valt,l onrniddetrlijk
Hij is een lange z!:/are Persoon, ongeveer veeirtig iaar
oud.' Hij heeft cl-ankere geoP

dôor zijn las'terlijke grofhedën.

1952 bestaan. Behalve; Kief
zaten oncler andere in cite. ,re-trl
dactie,: Dirk Schilp. Tom, Rotr,i;

laatstrekken,, zwart haar, een
op'rallend .zwart gerande bril

Jef Last, dr. P. J.

en hij heeft bij voorkeur een
Chürehillsigaar in ziin moncl."
.,.â.l.dus

ageèrOe

het

TvÏeèftens :i

en Henriette Ro1and'' ftb1st. i
Bij de breuk tussen Joego- :

slavië en de Sorvjetunle

cÔmmu-

-\ya§,.

Kiet een van de'der,vafmste

nistische dagblad De 'Waarheid op 30 iuni''1948 tegen de

'

.Joego*
siavische zaak. Ook \rÿas hU
vurig rroorstander van de er-

pleitbezorgers .,vaïrl

-

oud-verzetsstrijder Frits Kief.
onr het nPg ]Mat Qxge[.,:te ma- kenning van de DD.R: Als lid
ken legde het,blad, de"nacln:rk" '' !'an de PvdA v/as ,,hii 'bêttrokop .. I(iefs ,P11ifse , afi<omst en
r'het
het feit dat zijn voornaam. ken bij de oprichting van
,

op
eigenlijk Friedrich luiclde.

Woensdagavonri

trrits Kief ,
r\msterdarn.

Sociaal Dernocratisch Cehtium
(SDC). Hij hield lezingen, bve-r'

overleed.

populair-rvetenschappelilltg,':

68 i aar oud, in

Carl Friedrich Kief

20

:'",.

ônclenverpen en '- hi5 , 'iiiërd
vooral bekend door ziin praatl
jes voor radig en later .televisie voor De Vriie Geclaclrte.

trtr'as :op

''mei " 1908 geboren in , Rofterdam. ÏIij \Mas van gebcorte
'Duitser; Zrjn ÿader, eèn Duits.
socialist, had hern onder an-

,

,

,

'

,

Hij besprak onciei:rve'îien als;
De «:ndergang van cie rrle ns
in een systeem

dere naar Friedrich Engels,

:

vernoemfl. , rFrits Kief; studeÊr-'"
dq apn de mts,Inü:hts) in RPtterdarn,. afdeling ':'e1êktrqtech-' '

l' .l;'

.,

.,,

Arnold-,ûIeyer .,',: ''i."

,

}:::

niek;'.Pés tegen het:eitid v-an; ; 'In §46 wâs Kief hoofr,{perr
de,' JCren :.80 r,vercl he,".ll het,
socn in ê€rr geruchtmakenelo
' NeCerlandeqschap rrerleencl.
rechtszaak. Ais huIBrecÏ.aer:
I)e woede van De w*aarheid
cheur van .de Politieke re*
had zich vermoeoelijir gericht ciierche
afdeling stekie l:ij,
poiitieke
ontemKiefs
,,tegen,
zich, persoonliil( ten doei:. de
:leidér van ':,2
gevluohte :Ieidér
gevtuehte
.a$t
Zwafte'Èï te'
'frunt;"'Ëffiüî
had hij; 4e,,
i"fu$g hestrijCer van d.e Duit- sporen. 'Dâartoe
'beschuldiging,
tr

,

:'rs,e'JS

luidde de

€n hij hielp vele oncler-

ptreegkinderen aan over.
i' 'IrIa de bezetting was hij op-

,getje gereden om hem met
het pistool op de horsf I'te*rr'

positioneel iid van de Partii

van de Arl:eid. I{ii irekelcle
de Indonesiëpolitiek van de
regering fel. Later meldde hii
zi"ch als lid van de P§P trvaar
hij na een conflict wÊer uit-

een

,,foute"'Brabantse indtrstrieel:
van zijn,bed gelicht, hern ,pêri
auto naar een stil landrvêg-i

,duikers. Hij hield er vier

dwingen Meyers verbtijfplâats;r

'te onthullen.

.'

:

AIs getuige had hij een Jonlr
ge verslaggever, van Het Vrije.;;
Volk, Laurens ten Cate, nree-,,

stapte.

genomen, Tiu hoofdredacterr-r,

van" de Leeuwarder , Courartt.

i
Kief werd iin ,juni '46 . ,,opî.,
zettelijke wederrechter[ijke:
vrijheidsberoving" ten tâsïê

. Hij publiceerde regeln:atig
in' De Groene, korte tijd in
Vrii Nederland maar zijn

.

getegd. Bovendien viel grei",_
bant buiten zijn dienstresstlit,ri

grootste bekendheicl kreeg hij

,,Kief moet vrij",

pls redacteur en politiek com-

demoïTr-::l

het ge;:
J De j

streerde men buiten

:

reehtsgebouw , 'ên '"..ook

Waarheicl nam het toen voor
hem op. I§a de uitsprak we,fê
hij ,op vrije voeten:ggsteld.:;n ,,.:''
.{:-.r

,
'

Hginrich Heine
'r

:

, , ,Eri.ts.Kief
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.,rt''..,',.''
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..'

zijn: veel=.,-

bewogen en zeer actieve",,leâven ook ,nog eens de' Iitêtra.';',
t6ren, âêTl' .het Wefk, gezétr,,, ïIl
,,,t

een van zijn artikelen
teerdet' hij het

''

.,,e-i:.r',.1.

,,gevleugéIdl',,-,'

woord van Heinrich Heine'deù';

alles in ï[ederland viffig.,;
jaar lâter ' gàbeurt dafr
:tiel*,,j'
'sederti'
ders. Naarstià, hebbe4

,

dien literatoren naar de ' h,eri,;r:
komst van deze ultsPraak .Bel'
speurd -maar niemand is ; ;ër
"
oOit

in

geslaagd haar
'tê,. t!:§-.

eeren. Het sterke

vermoç4#S.

bestaat d,at, Kief het

,gevl

*i:

'

',,Hij valt onmiddeiliik op
dôor zijn lasterlijke grofheden.
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