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We hebben niet veel gezegd, deze 
middag in die Drentse boerde- 
rij. Alleen maar geluisterd en 

onszelf afgevraagd of we ook al zover 
zijn, dat we kunnen handelen, zoals de- 
ze eenvoudige illegale werkers in dit 
Drentse dorp, die in bezettingstijd hun 
plicht kenden en tonen deze ook nu te 
verstaan. 
Och, we willen er eigenlijk niet aan. Gij 
niet en ik niet. En er zijn nog zovele 
anderen, voor wie het nog moeilijker 
zal zijn. 
Anderen, die hun levensgeluk aan scher- 
ven zagen breken met de dood van een 
man, een vader, een zoon, of zelfs van 
alle drie; anderen, die hun sterke, ge- 
zonde lichamen verminkt en verteerd 
zagen; anderen, in wie de bruisende le- 
vensvreugde is verdroogd tot doffe wan- 
hoop. En voor ik deze dingen schreef 
heb ik me afgevraagd of ik mijn ogen 
niet behoef neer te slaan, wanneer ik 
weer zal staan tegenover de vrouwen 
van mijn gevallen vrienden. Ik heb mij 
even erg hopeloos en verdrietig ge- 
voeld. Toen ben ik een ogenblik naar 
buiten gestapt in de stille voorjaars- 
avond, waarin alle geluid verstild lag 
en een wonderlijke vrede van- de ster- 
renhemel neerdaalde.. 
Ik heb me afgevraagd of het niet alles 
schijn was, die rust en die vrede. O, je 
zou willen haten en je vuist ballen naar 
die onveranderlijke hemelkoepel, die van 
vrede spreekt en altijd maar weer op 
oorlog en ellende, op wreedheid en sa- 
disme neerziet. 
Maar het smolt allemaal weg in die 
avondstond toen ik dacht aan de Man 
van Smarten, die met de misdadigers 
gekruisigd werd en tot Zijn Vader bad. 
Zijn doodslagers hun zonden niet toe te 
rekenen; ja, Die de ene moordenaar, die 
met hem gekruisigd werd, beloofde, dat 
Hij met Hem in het Paradijs zou zijn. 
Dan staat het grote gebod tot de mens, 
dat hij niet alleen God zal liefhebben 
boven alles, maar ook zijn naaste als 
zichzelf, voor mij in de nachtelijke he- 
mel geschreven. 
Dan weet ik, dat ik over dit probleem 
schrijven kan en moet; ja. dat ik er niet 
over zwijgen mag. 
Maar ik weet ook, dat het daarmede niet 
opgelost is; dat nu de moeilijkheden eerst 
recht beginnen. Omdat de practijk tel- 
kens weer zelfverloochening zal vragen; 
omdat de practijk altijd weer hard is. 

Er rijzen vele vragen. Maar er is 
één antwoord op. 

Het antwoord van de Christelijke naas- 
tenliefde. 
Hoe rijmt ge dit met de door de illega- 
liteit gestelde eis van strengere berech- 
ting, zult ge misschien vragen. Hebt g« 
daarmee de plank dan niet misgesla- 
gen? 
Toch niet. Of meent ge, dat ge geen 
strenge rechtvaardigheid zult mogen be- 
pleiten, als ge de eis tot naastenliefda 
stelt? Of vervalt de eis tot naasten- 
liefde als naar onze mening het recht t# 
kort schiet? 
Meent niet, dat die Christelijke naasten- 
liefde ons nu ook verplicht tegenover de 
politieke ^delinquent, die zijn straf heeft 
Ondergaan, te doen alsof hij een slacht- 
offer van de omstandigheden is; of hij 
eigenlijk ten onrechte gestraft is. Maar 
jiij heeft als onze medemens, wanneer 
hij de wettelijk hem opgelegde stral 
heeft ondergaan, recht, weer te worden 
Opgenomen in de samenleving; 
Pat dient met wijsheid te geschieden. 
En voorwaarde daarbij is, dat deze mens 

EEN NIEUWE TAAK 

J~~* envoudig en sober waren de woorden van de Drentse boer met wie we 
dezer dagen in zijn boerderij op een kleine Drentse plaats spraken. Hij 

■*—' zat aan de ene kant van de kachel en ik aan de andere. Maar er was 
nog iets anders dan de warmte van het kolenvuur, dat mij verwarmde. Dat 
was de oprechtheid, waarmede deze man vertelde van zijn werk voor de 
politieke delinquenten uit zijn dorp: hef werk van hem en twee andere 
dorpelingen. Hij praat er niet gaarne over. Er is eigenlijk niets van te ver- 
tellen. — „We hebben niets anders gedaan dan onze Christenplicht." 
„Maar U hebt toch zelf destijds met de sten-gun in de vuist die mensen ge- 
arresteerd? En nu bent u de eerste, die ze in het dorp weer binnenhaalt en 
voorthelpt?" 
„Ja. zo is het. Het moet zo zijn, dat neergeslagen wordt, wat de gerechtigheid 
in de weg treedt. Maar de liefde heeft de taak, het neergeslagene weer op te 
richten. Die mensen hebben hun straf verdiend en die straf — al lijkt ze ons 
dikwijls te licht — is zwaarder dan menigeen zich kan voorstellen. Maar als 
het recht z'n loop gehad heeft, hebben wij bij hun terugkeer ook tegenover hen 
de Christenplicht van naastenliefde in acht te nemen. En ik ben er blij om, dat 
dezelfde mensen, die hen arresteerden hun nu de helpende hand toesteken. We 
vormen met, z'n drieën de commissie van'toezicht voor de politieke delinquenten 
en we hebben er geen spijt van met dit werk te zijn begonnen." 
„Is het dan geen moeilijk en ondankbaar werk? En kost het geen grote inspan- 
ning de bevolking ertoe te brengen deze mensen weer in haar midden op te 
nemen?" 
„Ondankbaar werk is het zeker niet. De mensen, die tot nu toe terugkwamen 
zijn erg dankbaar. Ze zien in, dat ze verkeerd gehandeld hebben. Eén was er. 
die tranen van dankbaarheid ip de ogen had, toen wij, die hem in de Mei- 
dagen van 1945 arresteerden, ook de eersten waren, om hem in het dorp weer 
te verwelkomen. 
Maar ze moeten weten, dat je bet oprecht en eerlijk met ze meent. We praten ze 
niet naar de mond. Als er van hun spullen verschillende dingen gegeven zijn 
aan de slachtoffers van het regime, waarvoor zij mede verantwoordelijk waren, 
dan moeten ze dat als recht leren zien. Zijn er dingen op onrechtmatige wijze 
verdwenen, dan moeten wij dat eerlijk durven toegeven en behulpzaam zijn 
bij het terubrengen daarvan. De bevolking heeft hun 'terugkomst als vanzelf- 
sprekend aanvaard. En hef merkwaardigste van al is, dat deze mensen, die 
bijna zonder uitzondering vroeger nooit naar de Kerk gingen, nu de één na 
de ander weer belangstelling voor de Kerk gaan tonen. Wij hebben juist angst- 
vallig vermeden hen daartoe aan te zetten. Ze begonnen er uit eigen beweging 
over. Terwijl er. nu ze in vrijheid zijn, toch geen nuttigheidsoverwegingen een 
rol kunnen spelen. Er is een jongeman bij. die nu tot de ijverigste leden van de 
Jongemannenvereniging behoort. Anderen komen 's Zondags trouw op onder 
het gehoor van onze evangelist in de Herv. Evangelisatie. We behandelen hen 
gewoon, zoals we iedere andere dorpeling behandelen, hebben elkaar wederzijds 
een bezoek gebracht. En nu komen ze zelf met al hun vragen bij ons. Er zijn 
ook anderen nog in hef kamp, die zwaardere straffen hebben. Met hen is dik- 
wijls niet te praten. Die zullen straks, als ze terugkomen, alles kwijt zijn en van 
voren af aan moeten beginnen. Zij hebben zich ook meer gehaat gemaakt. 
Maar als ze oprecht een nieuw begin willen maken, staan we naast hen." 

sen hun fouten inzien en deze willen 
herstellen. 
De penningmeester, die er eens met de 
kas vandoor is gegaan, geeft men, nadat 
hij zijn straftijd heeft uitgezeten, niet on- 
middellijk weer het beheer over geldmid- 
delen. En de moordenaar, die in de maat- 
schappij terugkeert, helpt men niet aan 
een wapenvergunning. Maar men doet 
alles voor hen, wat kan voorkomen, dat 
zij paria's blijven: men helpt hen op weg; 
steunt hen met raad en daad. Opdat zij 
langzamerhand leren het juiste gebruik 
te maken van hun vrijheid. 
Daarbij is veel wijsheid en veel tact, 
ook veel zelfbeheersing nodig. Wie elke 
dag, te pas en te onpas tot de vrijgeko- 
men dief zegt: „En denk erom, dat je 
nu nooit iyeer steelt", zal de man vroeg 
of laat weer tot stelen brengen, maar 
wie naast hem staat als één, die zijn 
moeilijkheden doorgrondt en hem steu- 
nen wil bij zijn pogen een goed lid van 
de maatschappij te worden, heeft een 
redelijke kans op succes. 
Ge moet in gedachten eens even stil- 
staan bij die man, die uit het kamp 

komt en daar in de eerste plaats de 
mensen, die hem zijn vrijheid ontnamen, 
aantreft om hem weer op de been te 
helpen. Hij zal die goede bedoelingen 
niet aanstonds kunnen aanvaarden. Maar 
als hij van onze oprechtheid overtuigd 
raakt, zal niets hem meer kunnen steu- 
nen dan juist dit. Hij zal veronderstel- 

■ len, dat we hem nodig hebben in de 
strijd tegen het communisme of bang 
zijn voor hernieuwde fascistische activi- 
teit. Hij zal aanvankelijk eerder geneigd 
zijn ons als ongewenste pottenkijker te 
beschouwen, dan als meelevende naaste. 
Aan ons de taak hem te tonen, dat alleen 
het gebod van de Christelijke naasten- 
liefde ons tot hem drijft. 
Daarom ook moeten wij onszelf wel de- 
gelijk realiseren, dat dit het enige uit- 
gangspunt is. 
Natuurlijk zitten er aan deze zaak meer 
aspecten. 
Men kan ervan uitgaan, dat de liefde 
voor ons volk, de liefde voor ons vader- 
land, niet gedoogt, dat er een groep van 
ontrechten en paupers onder ons gaat 
groeien. Dat is volkomen juist, doch de 

liefde voor ons vaderland en volk is in 
diepste wezen niet anders dan een uit- 
vloeisel van het grote gebod der naasten- 
liefde. 
Men kan het vraagstuk benaderen van 
de sociale kant en aanvoeren, dat ieder 
mens gelijke sociale rechten en verplich- 
tingen heeft en men daarom deze mensen 
niet mag laten verkommeren. En op- 
nieuw ligt daar weer het gebod der naas- 
tenliefde, waarop de sociale rechtvaar- 
digheid zich baseert. 
Daar is tenslotte het gevaar voor de sa- 
menleving, dat gestraften, indien ze niet 
worden opgevangen, kunnen gaan ople- 
veren voor de Staat. Een gevaar, dat ze- 
ker niet denkbeeldig is, wanneer niemand 
zich iets aan hen gelegen laat liggen en 
ze zich zouden gaan afsluiten in de 
groep van lotgenoten, die èr even be- 
roerd aan toe zijn als zijzelf. Ze zullen 
zich dan bij de eerste de beste extremisti- 
sche beweging aansluiten en kunnen, zo- 
dra de veiligheid van de Staat in het ge- 
drang komt, een wezenlijk gevaar gaan 
vormen. Maar ons streven naar een 
rechtvaardige samenleving raag nooit al- 
leen gebaseerd zijn op de overweging, 
dat er anders wel eens revolutionnaire 
woelingen zouden kunnen ontstaan. Het 
streven naar een rechtvaardige levens- 
gemeenschap brengt mee, dat het revolu- 
tionnaire stromingen beteugelt, maar 
heeft toch als enig aanvaardbaar uit- 
gangspunt de Christelijke naastenliefde. 
Daarom zal de vrijgekomen politieke de- 
linquent onze hulp ook alleen kunnen 
aanvaarden, wanneer hij ervaart, dat dit 
ons uitgangspunt is. 
In de bezettingsjaren heeft de illegaliteit 
ons volk getoond hoezeer zij haar taak 
tegenover de medemens verstond. On- 
danks het feit, dat ons volk in zijn ge- 
heel dit niet deed. 
Als er nog één schone taak voor ons is, 
dan is het wel deze, ons volk te laten 
zien, dat wij ook onze taak tegenover 
de vijanden van toen verstaan. Want de 
mensen, die in de oorlogsjaren geen hand 
uitstaken voor hun medemens en voor 
hun vaderland, schreeuwen nu het hardst 
om wraak. 
Het Drentse voorbeeld leert ons van hoe 
grote waarde het voorbeeld is, dat en- 
kele eenvoudige Christenen kunnen ge- 
ven. Nu is dje taak niet licht. Het zal 
veel zelfopoffering en zelfverloochening 
vragen. Het Zal ons voor vele proble- 
men stellen, welke we nu nog maar nau- 
welijks zien. 
Wij hopen in enkele artikelen van een 
medewerker aan ons blad, nader op de- 
ze moeilijkheden in te gaan. 
Wij hebben het vaste vertrouwen, ja de 
zekerheid, dat onze stem niet die eens 
roepende in de woestijn zal zijn. Wij 
weten, dat er velen onder ons zijn, die 
voor zichzelf reeds een antwoord gevon- 
den hebben op de vraag, of zij dit werk 
zullen aanvatten. 
En wij zijn dankbaar voor het feit, dat 
de GOIWN het heeft aangedurfd een 
uitspraak te doen, welke volkomen in 
dezelfde richting gaat als wij hierboven 
bepleitten. 
Hoevelen zijn er niet, die hunkeren om 
Iets te mogen doen, maar die geen ar- 
beidsveld meer zien? 
De akker ligt voor u! 
Misschien lijkt het een gr#uwe, dorre 
vlakte. 
Ze wacht op de ploeger en de zaaier. 
Wie in getrouwheid ploegt en zaait mag 
in vertrouwen de wasdom overlaten aan 
Hem, die de kiem in het zaad en de 
vruchtbaarheid in de akker legde. 

AD. 



DE ORGANISATORISCHE OPZET 

VAN DE DEMOBILISATIE 

\1 ö de oorlog heeft iemand gezegd: „We hebben geen schrijfmachines nodig, maar ploegen!" 
■a ' Zo zou van de demobilisatie gezegd kunnen worden; 
We hebben niet in de eerste plaats schema's nodig, maar werkers met hart en verstand! Niettemin; 
een goed overzicht kan ons helpen het werk beter te doen. De officiële publicatie van het „Be- 
sluit demobilisatievoorzieningen 1948" en van een zevental „Demobilisatiebeschikkingen" is een 
goede aanleiding om de organisatie van de demobilisatie nader onder de loupe te nemen. 
Doordat men op de verschillende sectoren van bet demobilisatiefront niet heeft stilgezeten, komt 
er tekening in de werkelijke organisatie. Het is niet alles theorie meer. 
We menen hier en daar in een bepaalde richting suggesties te mogen doen. Deze berusten mede op 
enkele ervaringen, die wij „in de praktijk" hebben opgedaan. 
Dit artikel is bedoeld als basis voor meerdere publicaties over dit onderwerp in „De Zwerver". 
Hierna hoopt de redactie enkele specialisten over bepaalde onderdelen van de demobilisatie aan 
het woord te laten. 

Voorbereidingen reeds in Indië, 

I egen de tijd. dat de militair naar Nederland 
^ terug zal keren, wordt er door zijn commandant 

in Indië een inlichtingenstaat en een beoordelingsstaat 
ingevuld en per vliegtuig naar Nederland verzonden. 
Vooral de inlichtingenstaten zijn van groot belang. 
Deze gaan naar de gewestelijke kantoren van de 
Sociale Dienst van het Ministerie van Oorlog, die 
ondergebracht zijn bij de Gewestelijke Arbeids- 
bureaux (zie schema). Ook de plaatselijke demobili- 
satie-comité's krijgen deze inlichtingenstaten ter in- 
zage. Op de gewestelijke kantoren van de Sociale 
Dienst weet men, dank zij deze inlichtingenstaten, 
vrij nauwkeurig wat voor werk er over één a twee 
maanden wacht. Men werkt nauw samen met de Ge- 
westelijke Arbeidsbureaux, die terecht in dit demobili- 
satiewerk een kans zien hun in de oorlogsjaren zeer 
geschonden reputatie bij het Nederlandse volk weer 
te herstellen. Wij hopen, dat dit zal gelukken. Laat 
ieder er van harte aan meewerken, doch in het bij- 
zonder de ambtenaren der arbeidsbureaux zelf. 

p de inlichtingenstaat staan o.a. de volgende zeer 
oriënterende vragen: 

Kunt U op Uw oude woonadres terugkeren? 
Welke vakopleiding heeft U gehad? 
Heeft U tijdens Uw diensttijd nog gestudeerd? 
Genoten vroegere inkomsten? 
Kunt U na demobilisatie Uw beroep of bedrijf her- 
vatten? 
En als laatste vraag wordt gesteld: 
Wenst U voor Uw terugkeer in de burgermaatschap- 
pij op één of andere 'wijze de bemiddeling van de 
Sociale Dienst van het Ministerie van Oorlog? 
Op de laatste vraag werd tot nu toe door méér dan 
90% der militairen met „Ja" geantwoord. Dit geeft 
ons een indruk hoeveel inspanning het van ons hele 
volk zal vergen om de daadwerkelijke hulp bij de 
demobilisatie tot de laatste man van het laatste de- 
mobiliserende bataljon vol te houden. 
De soldaat in Indië zal ook zelf reeds de hand aan 
de ploeg moeten slaan. Ondanks het vermoeiende van 
werk en klimaat zal hij in de korte rustpozen brieven 
moeten schrijven om werk, woning en zovele andere 
zaken zoveel mogelijk te regelen. 
De betrekkingen en vrienden van onze mannen over 
zee willen we op het hart binden, de zelfwerkzaamheid 
van de demobilisanten zoveel mogelijk stimuleren. 
Vooral in particuliere correspondentie moet men daar 
op wijzen. Laat de dingen niet op hun beloop. Het 
gaat om veel te grote belangen, die niet verwaarloosd 
mogen worden door een begrijpelijke, doch soms te 
betreuren soldateske onverschilligheid. 

Op de boot. 
De terugreis wordt in hoofdzaak benut voor drie 

dingen: 
In de eerste plaats voor rust na al de vermoeienissen 
in de tropen. Aan boord komen 's avonds de muskieten 
niet meer aanzoemen: het leven is minder primitief; de 
sfeer is niet langer gespannen en hierdoor kunnen 
krachten naar lichaam en geest worden verzameld. 
In de tweede plaats wordt de terugreis benut om de 
militairen een beetje te acclimatiseren. De verwach- 
tingen van de mannen en hun verlangen naar het 
leven in het vaderland zullen binnenkort getoetst 
worden aan de realiteit. Dat eist een zekere over- 
schakeling en concentratie. 
Daarom maakt men door film en voorlichting de 
mannen weer „Europa-minded", weer vertrouwd met 
de Nederlandse omstandigheden. 
In de derde plaats wordt er — aan de hand van een 
demobilisatieboekje — voorlichting gegeven over de 
demobilisatieregelingen. 
De mannen moeten weten, wat reeds in het vader- 
land voor ben is voorbereid en welke mogelijkheden 
er in Holland zijn om naar het burgerleven terug te 
keren. Het is van het grootste belang, dat zij worden 
voorgelicht *over de mogelijkheden om dit alles te 
bereiken. 

De ontscheping. 
ver de feestelijke ontvangst in de haven van 
aankomst vertelden we reeds enkele keren ia 

vroegere publicaties over dit onderwerp. 

Vrouwen, ouders en verloofden willen begrijpelijker- 
wijze graag aanwezig zijn bij de aankomst van het 
schip, waarop man, zoon of verloofde terugkeert. 
Met het oog op het douaneonderzoek en een vlotte 
ontschèping, maar nog meer met het oog op een 
vlotte reis naar huis, kan er echter geen publiek op 
de kade van aankomst worden toegelaten. Om teleur- 
stelling te voorkomen moet het pertinent ontraden 
worden naar het schip te gaan. Het is al gebeurd, 
dat de familie al maar stond te wachten in de kou- 
de  terwijl de betreffende militair ondertussen 
tevergeefs op de stoep van het huis stond te bellen. 
De mannen worden per touringcar snel en goed thuis- 
gebracht! 

De eerste weken in het Vaderland. 
De weg, die de militair na de ontscheping volgt, 

wordt wat ingewikkelder (zie schema). 
Gedurende dit verlof worden zij — ^jloegsgewijze — 
opgeroepen door de Commandant van het demobili- 
satie-centrum; Huis ter Heide, om daar ook zelf ac- 
tief deel te pemen aan een goede uitvoering van de 
demobilisatie van hun onderdeel. Het is goed, dat de 

• solidariteit, die sterk leeft in een peloton of com- 
«pagnie niet wordt verwaarloosd. 
Gemiddeld krijgen de manschappen vier weken ver- 
lof. 
De eerste week kan hij gebruiken voor familiebezoek 
en het opnemen van contact met de nieuwe of oude 
werkgever. Dit laatste moet binnen een maand na de 
demobilisatie geschieden, wil de militair zijn rechten 
op herplaatsing kunnen laten gelden. 
In de tweede week kan hij zich — zo nodig — gratis 
psychotechnisch laten onderzoeken in verband met 
beroepskeuze, opleiding e.d. (in het kamp Huis ter 
Heide). Het is de bedoeling dit zo spoedig mogelijk 
in een speciaal psychotechnisch centrum te Ede te 
doen plaats vinden. 
Ongeveer in de tweede en derde week heeft het plaat- 
selijke demobilisatie-comité contact opgenomen met 
de teruggekeerden. Er wordt dan een min of meer 
officiële ontvangstavond georganiseerd. Op deze 
avond zijn vertegenwoordigers van het gemeentebe- 
stuur — in de meeste gevallen o.m. de burgemeester 
— ter begroeting aanwezig. (We zagen een keurig 
uitgevoerde oordkonde, die door het gemeentebestuur 
van 's-Hertogenbosch wordt uitgereikt aan de gede- 
mobiliseerden.) 
Inmiddels is ook (voor zover dit althans noodzake- 
lijk is) iontact opgenomen met het gewestelijk kan- 
toor van de Sociale Dienst van het Ministerie van 
Oorlog en de militair weet dus hóe zijn kansen daar 
staan. Ondertussen hebben de administrateurs van 
het onderdeel in het demobilisatiecentrum Huis ter 
Heide de voorbereidingen getroffen voor 
de laatste week van het verlof. 
In deze week komen de manschappen (die vrij rei- 
zen hebben!) voor één of twee dagen naar Huis ter 
Heide, vanwaar ze als burger vertrekken. Daar ge- 
beurt op administratief en geneeskundig gebied veel 
in zeer korte tijd. Het debarkatiegeld (f 100,—), dat 
de militair reeds bij ontscheping ontving, wordt hier 
nog eens verhoogd met een demobilisatievergoeding, 
die maximaal f300,— bedraagt, (tien gulden voor 
iedere maand werkelijke dienst in Indië). 
Tevens ontvangt hij een burgercostuum of zestig tex- 
tielpunten met f 70.— voor aanschaffingskosten. 
Heel belangrijk is, dat de Sociale Dienst op Huis 
ter Heide in een vertrouwelijk gesprek nagaat of de 
man sociaal „gereed" is voor de burgermaatschappij.. 
Indien dit niet het geval is dan blijven zowel de So- 
ciale Dienst als het plaatselijk demobilisatiecomité 
aandacht schenken aan de betrokkene. Er vindt in 
Huis ter Heide ook een geneeskundige keuring 
plaats, waarbij o.m. een. Röntgenfoto wordt gemaakt. 
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BUREAUCRATIE. 
Het mag niet voorkomen, aldus lezen wij in „De 
Nieuwe Eeuw", dat de geheime dienst wel op 
de hoogte is van tijd en plaats als wapenzendin- 
gen uit schepen geladen worden, maar niet tijdig 
tot de competente mensen kan doordringen om 
effectieve maatregelen te doen nemen. 
Als deze politie-organen eerst verschillende amb- 
tenaren moeten passeren, om tot het hoogste ge- 
zag door te dringen of als dit hoogste gezag der- 
gelijke spoedeisende zaken in handen geeft van 
de gewone instanties, die een hiërarchische weg 
van enige dagen, zo niet weken, nodig hebben 
om tot actie te komen, dan verpast men de beste 
kansen om iets tegen de ondergrondse daden Van 
de communisten te ondernemen. 

NIETS GELEERD. 

De voortellen tot het doen deelnemen van Duits- 
land aan het plan-Marshall zijn dezer dagen ver- 
worpen, daar de Duitsers te hoge eisen stelden. 
Men heeft het Duitse bestuur om herziening van 
de ingediende eisen gevraagd. 
— Anno 1948. 

SQMEREN VOORAAN! 

Op een dezer dagen gehouden bijeenkomst heb- 
ben de winkeliers van de gemeente Someren una- 
niem besloten van heden af geen artikelen meer 
te betrekken van firma's, die nog advertenties plaat- 
sen in „De Waarheid". 
— Woorden wekken, voorbeelden strekken. 

INCONSEQUENTIE, 

De Nederlandse Journalistenkring heeft in een de- 
zer dagen te Amst^pam gehouden vergadering een 
motie aangenomen, waarin de Kring er zijn scherp- 
ste afkeuring over uitspreekt, dat Tsjecho-Slowaak- 
se journalisten op grond van hun niet-communis- 
tische instelling uit hun betrekking werden gesto- 
ten en dat hun belet wordt hun journalistieke be- 
roep verder uit te oefenen. 
In dezelfde vergadering werd de communistische 
journalist Koejemans als bestuurder van de Kring 
herkozen. 
— Let niet op mijn woorden, maar op mijn daden. 
Uiteraard zijn wij het met de strekking der motie 
eens. Maar zo'n motie is niets meer dan een slag 
in de lucht als terzelfde vergadering een commu- 
nist tot bestuurslid van de Journalistenkring her- 
kozen wordt. 

Plaatselijke DcmobiIisatie»comité's 

Rest ons thans nog een enkele opmerking te ma- 
ken over de organisatie en werkzaamheden der 

zgn. P.D.C.'s. 
Over de algemene opzet van de P.D.C.'s is tot nu 
toe weinig bekend geworden. Dat kwam door het 
grote verschil tussen de meeste gemeenten. 
Bovendien zijn er drie thuisfronten, n.1.: 
Ie het KT. (Katholiek Thuisfront): 
2e het P.I.T. (Protestants Interkerkelijk Thuisfront) en 
3e de Band Nederland-Indië. 
De laatste is meer algemeen, hoewel de beide ker- 
kelijke organisaties zich ook op steeds breder terrein 
gaan bewegen. 
In de grotere plaatsen heeft een P.D.C. het werk 
meest onderverdeeld in vier commissies, n.1. een 
commissie van ontvangst, van werkgelegenheid, van 
huisvesting en van sociale zorg. Particuliere per- 
sonen zowel als meer officiële vertegenwoordigers 
van de betrokken overheidsdiensten, hebben zitting 
in de verschillende commissies. 
Het is van het grootste belang enkele van de reeds 
eerder gedemobiliseerde mannen in de P.D.C.'s op 
te nemen. 
Niemand verstaat de teruggekeerde Indiëvaarders 
beter dan zij. 
De P.D.C.'s vinden hun concentratiepunt in de 

.Nationale Demobilisatie Raad, waarvan ZJC.H. Prins 
Bemhard Voorzitter is. 

ANDREE. 
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r NADERE VERKLARING VAN HET 
DEMOBILiaATIESCHEMA. 
De rechfe* grijze lijn, die verticaal over het gehele schema 
loopt, betekent de scheiding tussen militair en burger. Alles 
wat links van deze lijn staat wordt uitgevoerd door militaire 
instanties en het gebied rechts ervan geeft de arbeid weer, 
die door civiele overheidsinstanties of door particulieren ten 
behoeve van de demobiliserenden wordt verricht. 
In dit schema komt de grote taak van de plaatselijke demo- 
bilisatiecomité's niet voldoende tot zijn recht. Zij zorgen voor- 
al voor de bijzondere sociale voorzieningen van particuliere 
aard. 
Op het belang van dit particuliere werk, als aanvulling op 
de overheidsvoorzieningen .van meer algemene aard, moet 
sterk de nadruk worden gelegd. Centrale overheidsinstanties 
zullen het leven in al zijn veelvormigheid niet kunnen be- 
heersen. Op het gebied van huisvesting, sociale gezinsmoeilijk- 
heden, verenigingsinschakeiing, studie en nieuwe werkkring, 
kan er vooral plaatselijk zeer veel worden gedaan, omdat 
men juist daar goecf weet wat het hardst nodig is. 

Op het schema diende een dikke lijn te staan, die het con- 
tact tussen de Plaatselijke Demobilisatie Comité's en de 
Sociale Dienst van het Ministerie van Oorlog aangeeft. Van 
het vormen van Gewestelijke Demobilisatie Comité's heeft 
men in het algemeen afgezien. 
Wel hebben de plaatselijke demobilisatie-comité's van iedere 
streek hun verenigingspunt in een strcckcentrum. 
Verder is er in de plaats van de Inspecteur voor de demo- 
bilisatie een Directeur gekomen, die uiteraard grotere be- 
voegdheid heeft. 

Eendracht maakt macht, 
De demobilisatie is reeds enige tijd geleden begon- 

nen en overal in het land zijn gedemobiliseerden, 
die hun weg al in de burgermaatschappij hebben ge- 
vonden en zich in het burgerleven weer geheel thuis 
voelen. 
Het eerste contingent was echter maar een klein on- 
derdeel. Er komen er nog duizenden meer. Verwacht 
mag worden, dat dit jaar zeker nog 20.000 militairen 
zuilen terugkeren. 
In het totaal echter nog honderdduizenden  
Daarom is deze beginperiode zo belangrijk als proef- 
tijd.* 
Meri kan zich verblijden over een goede demobilisatie- 
regeling. Ook wij verheugen er ons over. 
We vergissen ons echter, wanneer we nu zouden me- 
nen, dat we er met deze voorzieningen zijn. Zullen de 
voor de demobilisatie in het leven geroepen militaire 
en burgerlijke. organisaties voldoende effectief zijn en 
—■ wat nog belangrijker is — voldoende belangstel- 
ling en medewerking ondervinden van ons Nederland- 
se volk? 
Alle demobilisatie-voorzieningen zijn tot mislukking 
gedoemd, indien de burgerij de naar huis kerende mi- 
litair niet met open armen ontvangt. 
De vele instanties zullen belangrijke hulp moeten ge- 
ven. Ook bij de militairen zelf moet begrip voor het 
moeilijke probleem bestaan. Maar verreweg het be- 
langrijkste is, dat ons gehele Nederlandse volk deze 
NATIONALE TAAK kent en spontaan aanvaardt. 
We moeten deze taak als een plicht verstaan! 
De overheid geeft aan het begin gerechtvaardigde 
materiële hulp. De rest wil en moet de man zelf doen. 
De demobilisant is geen door heldenverhalen over het 
paard getild mens. Integendeel, hij heeft gelukkig nog 
een grote dosis nuchterheid. Hij wil geen adoraties, 
helden-aureool of veel feestelijkheden. 
Deze mannen vragen een redelijke kans. Zij vragen 
het recht om weer in de burgermaatschappij te wor- 
den opgenomen. Een recht, dat zij zich o.i. door hun 
plichtsbetrachting in Indië verworven hebben. 
De maatschappij geve hun deze gelegenheid. 
Elk welkomstwoord en alle betoon van hulde wordt 
een holle frase, indien het niet voortspruit uit de 
overtuiging, dat we de demobiliserende soldaat tege- 
moet komen moeten met bestaansmogelijkheden. 
Het is onze gezamenlijke taak, dat we hem de plaats 
geven, waarop hij krachtens zijn capaciteiten recht 
heeft. 
Dat is geen gunst. Dat is plicht. 
Een plicht van iedere Nederlander. 
Een nationale ereplicht. 
Nederland, let op Uw saeck! „ , ■ • tfcd actie. 
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Bezoek aan de fusilladeplaats Vught 

Het terrein op de lunet II, waarop het monument is 
geplaatst van de gevallenen, is voor de inwoners 
van Vught en andere belangstellenden toegankelijk 
op elke Zaterdagmiddag na 1 uur en de gehele Zon- 
dag na 's morgens 9 uur. 
Gezien het bijzonder karakter van deze plaats is 
het niet toegestaan, de fusilladeplaats met rijwielen 
en honden te betreden. Een rijwielstalling is aan- 
wezig. • ^ 

RAUTER KOMT VOOR 
Op 1 April a.s. zullen de daden van Rauter, de 
vroegere „Befehlshaber des SD in den Niederlan- 
den", worden gelegd op de weegschaal van het recht. 
Naar welke zijde de balans door zal slaan is niet 
twijfelachtig. Alleen al zijn beruchtheid als „de 
man van Putten" zegt genoeg. Wat was zijn aandeel 
in de Puttense tragedie, wat was zijn aandeel in de 
afschuwelijke terreur, welke vijf jaar lang op 
vele Nederlanders werd uitgeoefend? In het aanstaan- 
de proces hopen wij de antwoorden op deze en der- 
gelijke vragen te vernemen. In het volgende num- 
mer zal onze verslaggever U uitvoerig over het ver- 
loop der rechtszitting inlichten. 

ONS NIEUW VERVOLGVERHAAL. 
Theodorus Dobbe — „Hans". 
Toen het Nederlandse volk nog versufd was 
van de slag, die de Duitsers haar in die vijf 
oorlogsdagen van 1940 toebrachten  
Toen waren er enkele eenvoudige mannen on- 
der die honderdduizenden, een paar eenzame 
figuren, die gewapend met wat revolvers en 
pistolen de strijd ojf leven en dood met dat 
machtige hunnenleger aanbonden. 
Zij vochten, zender de steun van een organisatie 
Ja, stom en verbeten Vochten zij, maar zij 
ontstaken het vuur van het verzet. In hen 
begon het geweten van het volk te spreken. 
De karakteristiek van dat. meer actieve ver- 
zet der eerste jaren met al zijn kleur, zijn 
grootsheid en zijn fouten, vinden we in het 
leven van Theodorus Dobbe — „Hans", 
Binnenkort hepen wij met een beschrijving van 
zijn levensgeschiedenis een aanvang te maken. 
We vonden één van zijn medewerkers, de 
Heer J. J. Boolen („Bob van Steenwijk"), 
Secr. Ned. Mus. v. Onderwijs en Opvoeding, 
bereid een uitgebreide levensbeschrijving voor 
„De Zwerver" samen te stellen. 
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Een lid van een sabofage-ploeg, ergens in het 
Noorden van ons land, vertelt hier met eigen 
woorden, hoe hij de bevrijding en wat daaraan 
voorafging, beleefde. 

GUERILLA IN NEDERLAND 

Het was Zondagmorgen, zo omstreeks acht 
uur. Ik lag nog in bed, naast een jongetje, 
een evacueetje, en was bezig er bij hem een 

psalmversje in te pompen voor de Zondagsschool. 
Verveeld luisterde ik naar het hortend afratelen 
•— hij bracht er natuurlijk weer weinig van te- 
recht — en keek onderwijl naar buiten. Het was, 
meen ik, mooi weer, er was zacht zonlicht, en 
het was zeer stil. Een stemmige Zondagmorgen. 
En toen vloog Bill de trap op en schreeuwde, 
schrééuwde: „Willem, wij gaan er op af, jong, wjj 
beginnen!" 
Het was dus zover. 

Die morgen zochten wij ons kantonnement op: 
een oud huis met een bouwvallige schuur. Het 

w%,s er idyllisch. Er omheen lagen stukjes gras- 
land, gescheiden door hoge, met struiken begroei- 
de wallen, eventjes verder lagen dennenbosjes, en 
overal was het voorjaar. 
Wij waren met zijn drie-en-twintigen, twee 
groepen van tien man met elk één groeps- en één 
sectie-commandant. Het gezelschap was ietwat 
cosmopolltisch: meest Friezen, maar ook wat 
„Hollanders" en nog enkelen, wier afkomst on- 
bekend was. Dit verhoogde het geheimzinnige en 
romantische. En dan de schuur; een wrak geval 
met grote reten in de houten wanden en gaten 
in het dag, waardoor stukjes voorjaarslucht 
spietsten. Op de grond lag hooi, en daar vlijden 
wij ons in: net 'n stel varkens. De kamer van het 
huis was stafbureau en eetzaal tegelijk en de keu- 
ken diende tot alle bezigheden. Veel regel zat er 
evenwel niet in: er werd overal, als het zo uit- 
kwam, geslapen, gegeten, er werden wapens 
schoongemaakt en gewichtige gesprekken ge- 
houden. Onze gastvrouw was een oude weduwe, 
één die nergens bang voor was en die geweldig 
in haar schik was omdat wij van plan waren een 
hoop Moffen van kant te maken. Ze trok er zich 
weinig van aan, dat het in haar huis onmiddel- 
lijk een grote rommel werd. Natuurlijk ging ze 
zo nu en dan te keer tegen „die bliksemse jon- 
gens", maar dat was ze, als huisvrouw, aan zich 
zelf verplicht. Wij hadden het niet graag anders 
willen hebben. Vanaf het eerste ogenblik vonden 
Wij het vanzelfsprekend, dat ze voor ons zorgde 
en de grootste rommel een beetje opruimde. Wij 
hoorden bij elkaar. Wij noemden haar „muoike", 
— dat is tante, maar het heeft een vertrouwe- 
lijker klank — en ze noemde ons bij onze voorna- 
men. 

Dit geheel vormde onze basis, vanwaar uit wij 
moesten opereren: saboteren op de Rijks- 

straatweg en de spoorbaan, inlichtingen verzame- 
len en doorgeven, patrouilletochten ondernemen, 
eventueel wapens opvangen em, tenslotte mis- 
schien vechten. Het klonk geweldig en wij von- 
den het net echt. En dan was er nog, vaag op de 
achtergrond, en meestal niet onder woorden ge- 
bracht, de idee dat ze ons een gevangenis zou- 
den laten bestormen, een echte gevangenis met 
stijle, gele muren, een gracht, een somber voor- 
plein, en met mitrailleursnesten en landmijnen 
tussen de bloemenperkjes. Ik geloof niet, dat wij 
ons toen gerealiseerd hebben, dat deze laatste 
onderneming wel eens een geslaagde zelfmoord- 
poging kon worden. 
Dit waren zo ongeveer de punten van het pro- 
gramma. Met het plan de campagne waren wij 
natuurlijk niet op de hoogte. De commandanten 
misschien ook niet, maar dan hebben die dit voor- 
treffelijk gecamoufleerd door erg geheimzinnig 
te doen. Materialen hadden wij in overvloed; een 
bende wapens en „plastiek", en een hoop van die 
interessante sabotage-dingetjes zoals „booby- 
traps", „clams", en „mistsignalen". Wij hadden 
dus een behoorlijke uitrusting, waren goed ge- 
oefend en voelden ons veilig en sterk. Met de 
hautaine minachting van de veteraan zagen wij 
neer op de „jongetjes van de gevechtsgroepen". 
Die lagen in de omgeving op boerderijen en zouden 
pas in actie komen bij „legeroperaties". Als het 
zo uitkwam „mochten" ze ons voor dat tijdstip 
wel eens helpen bij onze gevaarlijke ondernemin- 
gen. 
We vonden de hele onderneming geweldig en wa- 
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ren dan ook bijna altijd enthousiast, soms wat 
zenuwachtig en misschien ook wel eens een ietsje 
bang. Er werd niet gekletst over „strijden voor 
vrijheid en recht". De meesten waren nu juist 
niet beschouwend van natuur en hadden mis- 
schien nog nooit woorden vuil gemaakt over mo- 
tieven en doel van onze strijd. Een drang, donker 
en warm waren als die van het bloed, had hen 
gedreven tot het leven, dat ze de laatste jaren 
leidden. Het verblijf in deze oude schuur zou de 
laatste en grootste episode worden van dat leven. 
Straks, over enkele dagen misschien, zouden ze 
vrij zijn, en hoe het dan zou worden, daar had- 
den ze geen voorstelling van. Bovendien, er was 
zoveel te doen, dat ze geen tijd hadden om te den- 
ken. Vandaag moest er gevochten worden, in 
groter stijl dan ooit, en morgen, och dat was het 
nog niet  

Er moest natuurlijk ook wacht gehouden wor- 
den. Wel was de omgeving dun bevolkt, maar 

het zou van onverantwoordelijk optimisme getui- 
gen om aan te nemen, dat niet iedereen dóór 
had waar wij verbleven en wat wij van plan wa- 
ren. Vooral toen de kinderen van de buurlui vol 
verbazing door de kieren in de schuur gluurden 
eh spoedig soldaatje begonnen te spelen, moch- 
ten wij er toch niet op rekenen, dat ons bestaan 
geheim zou blijven. 
Trouwens, wij waren zelf ook roekeloos, lagen 
soms onbeschaamd op het erf te zonnebaden en 
maakten een herrie als een oordeel. Zodoende 
moesten er wel wachten uitgezet worden. Strate- 
gisch gezien hadden wij een sterke en voordelige 
positie. Het erf lag hoog en was aan drie zijden 
beschermd door de oude wallen. Met een paar 
wachten konden de toegangen gemakkelijk „afge- 
grendeld" worden. En zo werden de wachten op- 
gesteld, 's nachts drie of vier, overdag twee of 
één. De wachtjes werden niet buitenge- 
woon serieus geklopt. Met de bekoorlijke noncha- 
lance van de KP-er, maakte men zich niet dik 

door Willem van Tuinen 

door mijn „zitten" of door mijn aard, anders op 
het gevaar was ingesteld? Ja, dat ook, maar 
wanneer ze mij voor gek verklaarden, of voor te 
goed, omdat ik zoveel wachten overnam, wisten 
ze niet, dat ik het wacht lopen niet alleen nodig, 
maar ook mooi vond. Zo'n nacht aan de rand van 
een bos is mooi, zo'n nacht in het voorjaar is ont- 
roerend, maar zo'n nacht vlak voor een bevrijding 
is onbeschrijfelijk. Daarom klopte ik mijn wach- 
ten bij voorkeur des nachts. Uit de grond waar ik 
op lag steeg het op, in de bomen ritselde het, in 
de lichte nevel zweefde het. De fazant, met zijn 
korte schreeuw; riep er om, telkens weer, hees 
en ongeduldig van verlangen. Hoog in de lucht 
was er het mysterieuze gezoem van vliegtuigen. 
En straks, wanneer alle begrenzing weg zou val- 
len, zou het trillend door de wereld varen: De vrij- 
heid is weergekeerd! 
Soms was de nacht doodgewoon. Dan was het 
huiverig, of je had trek in een sigaret of in wat 
eten. Soms ook werd er iemand aangehouden, 
een zwerver of een houtdief, of men verbeeldde 
zich iets te zien. De eerste nacht bracht een schot 
de hele zaak in rep en roer. Toen het bleek, dat 
er geschoten was op iets dat er niet was, werd 
er wat gescholden. Een poosje later lag alles 
weer vredig in het'hooi te slapen. 
Bij het wisselen van de wacht, of zo maar om- 
dat ze er zin in hadden, zaten sommigen een poos 
in de kamer bij de olielamp. Daar was het ritse- 
len van een oud huis in de nacht, het grillige be- 
wegen van schaduwen tegen de wand, het vreerti* 
de vallen van wat woorden, het ademhalen van 
de tgd, ónze tijd. In een stilte doemden beelden 
op, grotesk en wild, onkeerbaar in ordeloos ver- 
loop. Tot plots een stoel verschoof. Of een vroege 
haan kraaide en het morgenrood tegen de ramen 
stond. En dan was het dag. 

Wjj waren niet opgekomen om daar wat te 
vagebonderen, maar om te saboteren. Nu, 

dat hebben we ook gedaan. Saboteren is mooi 
werk. Vernielen is prachtig. De mens verwoest 
liever dan dat hij bouwt, en hjj kan het ook be- 
ter. Dieper voldoening dan die bij het krakend 
neerdonderen van bomen en het derailleren van 
efen trein, is bijna ondenkbaar. Vooral dat van 
onze trein was geweldig. Het was in de morgen 
na de tweede sabotagenacht; de groep was terug 
en lag in het hooi te slapen. Ik stond natuurlijk 
al weer op wacht — het was nog vroeg, maar 
reeds geheel licht. En toen hoorde ik hem aan- 
komen. Hij reed langzaam — gewaarschuwd als 
de Moffen waren door vorige nachten. Alhoewel 
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over de kans op verraad, of op het toevallig ont- 
dekken van ons bestaan door Duitse patrouilles. 
De Bosgeuzen zullen waarschijnlijk op dezelfde 
manier geleefd hebben en het wonderlijke is, dat 
het meestal goed is afgelopen. Hierbij moet ik 
aantekenen, dat ik zelf verreweg de meest 
serieuze wachtklopper was. Kwam dat, omdat Ut 
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We waren niet opgekomen om daar wat te 
vagebonderen, maar om te saboteren ..,,. 

ik het niet kon zien, wist ik dat er een lege wa- 
gon voor de locomotief uitreed. Als hrj niet een 
beetje sneller liep, zou het vast mislukken. „Oh, 
schiet toch wat op, ellendelingen, geef asjeblieft 
wat meer stoom!" Ik zou bijna willen bidden om 
wat meer snelheid. Het ratelen kwam langzaam 
dichterbij, tergend langzaam. „Lafaards, rij toch 



door, helden, bruine ridders, gooi er toch wak 
kolen op!" Nu moest hij er zo ongeveer zijn. Nu 
whs hij er. Het kraakte en donderde, het hortte 
en stootte, hij hobbelde over de biels. 
Het duurde tamelijk lang. Toen was het gebeurd, 
de locomotief siste machteloos, tot ook dat op-, 
hield. In de stilte hoorde ik stemmen, zenuwach- 
tig en doorslaand. 
Ik wist, dat hij er uit lag, hij moést er uitliggen. 
Over de bevrediging die ik toen gevoelde, schaam 
ik mij nu nog. Zo ongeveer moet een r'oofdier zich 
gevoelen, als het na een spannende jacht zijn 
slachtoffer steunend en afgemat voor zich ziet 
liggen. 
In de schuur heb ik alles wakker geschreeuwd. 
Er werd een patrouille op uitgezonden en toen 
die, terugkomend uit een bosje opdook, kon ik 
zien dat wij gewonnen hadden. Hij lag er uit, wij 
hadden goed vernield. 
Weer heel anders was dit: wij zwierven door de 
duistere velden op weg naar onze sabotageobjec- 
ten. En toen rolden eensklaps de ontzaggelijke 
ontploffingen van de anderen over ons heen. Wij 
stonden te dansen in het weiland. „Ha, ha, hoor 
die Jaap eens, jongens, die doet het weer goed. 
Daar beginnen ze ook al te paffen. Geef ze op 
hun donder, die ploerten." Grote lichtflitsen en 
toen weer een gerommel. „Toe maar Jaap, geef 
ze er van langs. Straks zorgen wij voor vuur- 
werk." Het gevoel, dat wij iets kónden, dat de 
nacht vol was van lawaai en licht van ons, dat 
alles schudde en donderde als wij het begeerden, 
dat wij een macht waren, waar ze mee moesten 
rekenen! 
En dan die tocht terug! 
De band om de arm, de sten dwars voor het 
lichaam en de revolvers aan de riem, zo reden 
wij in het volle licht van de morgen weer naar 
onze basis terug. Een lange rij figuren, die 
zwijgend door de nevel schoof, een paar voorop 
met de revolvers in de vuist, het lichaam 
speurend naar voren gebogen. Dit was anders dan 
een rit in het beschermende donker, de zintuigen 
gespitst op elk geluid, iedereen klaar om bij het 
minste lawaai geruisloos te verdwijnen. Dit was 
ook weer heel anders dan de glorieuze intocht 
later, tussen hagen van wuivende en schreeuwen- 
de mensen. Dit was een openlijke uitdaging van 
een macht terwijl die er nog was, dit was een 
bespottelijk maken van een Wehrmacht, een SD 
en een Gendarmerie op hun eigen terrein. Dit 
was een spuwen in het gezicht, een trappen tegen 
de wankele benen van de tyran. 
Dat was nog eens een tocht, die- ochtend in April. 

Wij hebben ons toen slechts zelden afge- 
vraagd welk nut, welk effect ons werk 

had. Och, in de strijd achter het front moet men 
nooit rekenen. Dan komt men nooit uit. Tegen- 
over al die offers was eigenlijk geen behoorlijke 
materiële winstpost te boeken. Zeker, in ons ge- 
val hebben wij wel zo het een en ander vernield 
en ook het moreel van de Mof kreeg weer een 
beste duw naar beneden. Dit laatste konden wij 
's nachts heel goed merken aan het opgewonden 
vloeken en schieten. Maar zou dat opwegen tegen 
eventuele represailles. En toch ben ik blij, dat wij 
toen gesaboteerd hebben. Niet alleen omdat 't van 
óns geen offers gevraagd heeft, maar veel meer 
omdat wij, omdat het volk zelf een stukje van zijn 
bevrijding bewerkte. Wij stonden die niet met 
lege handen af te wachten. Toen de Shermans 
over onze wegen rolden, doken wij niet op uit 
veilige holen om slechts met vlaggen te groeten, 
maar draafden wij ze tegemoet met zwaaiende 
wapens. Wij waren bondgenoten, één in doel, 
één in gevaar. Een Volk dat zich niet waagt aan 
de strijd voor zijn vrijheid, is die niet waard. En 
dit volk heeft die strijd opgenomen. Nooit heb ik 
dat zo heerlijk klaar gezien en zo aandoenlijk diep 
gevoeld dan de vierde nacht. 
Een gevechtsgroep zou met ons naar een afwerp- 
terrein. Ik stond op wacht en moest ze in het 
duister opvangen. Ze kwamen het laantje af, een 
lange smalle rjj. Na het wachtwoord gefluisterd 
te hebben, trokken ze langs mij heen. Het was het 
volk, dat voorbij toog. De intellectueel en de ar- 
beider, ouden en jongens, allen bereid om te vech- 
ten. Mijn volk, jij was die nacht wel groot! 

(Wordt vervolgd). 

De Wet Buitengewoon Pensioen 1940-1945 ') 
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DE INHOUD. 

Werd in het vorige nummer iets gezegd over liet 
ontstaan der wet, thans zal het een en ander over 
de inhoud worden verteld. 
Als invalide in de zin der Wet worden beschouwd 
zij, die in verband met het verzet zijn gewond of 
verminkt of ziek zijn geworden. Ook indien de ziekte 
slechts ten dele een gevolg is van het verzet of 
eerst tengevolge daarvan is tot uiting gekomen. 
Als nabestaanden worden beschouwd de echtgenote, 
kinderen, wettige, gewettigde, natuurlijke en pleeg- 
kinderen, ouders, grootouders, kleinkinderen en 
schoonouders, nimmer dus de zijlinie. De hier ge- 
noemde volgorde is die van de wet en deze groepen 
hebben de eigenschap, dat de eerdere de latere uit- 
sluiten, behalve de weduwe en kinderen, die tezamen 
groep 1 vormen. 
Hiervóór werd reeds gezegd, hoe de pensioengrond- 

.slag wordt bepaald. 
De herleiding van het inkomen van de peildatum tot 
29 September 1947. 
De peildatum wil zeggen het moment van waaruit 
men gaat rekenen. 
Aangezien tijdens de behandeling van de Wet nog 
een peildatum is toegevoegd, zijn er thans drie mo- 
gelijkheden. De eerste hiervan is het jaar 1939. Wat 
wil dit dus zeggen? Een man verdiende als arbeider 
in een fabriek in 1939 b.v. f 32.— per week. Zijn 
collega's, voorzover zij niet een betere positie in die 
fabriek hebben gekregen, verdienen nu f 40,— per 
week. „Nu" is 29 September 1947. Het herleid in- 
komen is dan f40.— per week, is f2.080,— per jaar. 
Indien echter deze man, nog vóór zijn arrestatie, om- 
hoog is geklommen tot ploegbaas en hij als zodanig 
ƒ 38.— verdiende, moeten wij nagaan, wat een ploeg- 
baas op dezelfde fabriek op 29 September 1947 ver- 
diende. 
Indien dit b.v. f 48,— is, is het herleid inkomen ook 
f 48,— per week. 
"Wij zien hier een tweede peildatum, n.1. het jaar 
voorafgaande aan zijn invaliditeit, c.q. vrijheidsbero- 
ving. U zult vragen, waarom heb je dan 1939 erbij 
nodig? Wel, het komt nog al eens voor, dat iemand 
na 1939 nog naar een andere baan is overgegaan en 
dat de baan van 1939 momenteel een beter loon zou 
geven. Uiteraard wordt steeds het hóógste herleide 
inkomen genomen. 
Dit heet de grondslag. 
Tenslotte doet zich nog de mogelijkheid voor, dat 
het jaar voorafgaande aan de arrestatie een slecht 
basisjaar zou vormen, omdat de man juist in dat 
jaar tengevolge van zijn verzetswerk een laag in- 
komen had. Met het oog hierop kan in zó'n geval 
nog een derde peildatum gekozen Worden, n.1. het- 
jaar, voorafgaande aan dat, waarin de inkomsten 
tengevolge van het verzetswerk verminderen. 
Rest nog een mogelijkheid: hij, die anders dan ten- 
gevolge van werkeloosheid vóór zijn invaliditeit, c.q. 
arrestatie geen zelfstandige inkomsten genoot (de 
student b.v.) kan toch een pensioen krijgen. De 
grondslag wordt dan „naar de omstandigheden" be- 
paald. Niet slechts het arbeidsinkomen geldt als ba- 
sis, maar de som van alle inkomsten, dus ook van ka- 
pitaal, ook de kinderbijslag etc. 
Niet als gezinsinkomen wordt beschouwd de arbeid 
die door de vrouw in het huishouden wordt verricht. 
De pensioengrondslag bedraagt minstens f 1500,— en 
hoogstens f 4500,—. 
Bij de bepaling van de grondslag wordt geen reke- 
ning gehouden met promotieiansem uitsluitend met 
de functie die, of het beroep, dat betrokkene uit- 
oefende in het peiljaar. 
NU KOMT DE TWEEDE PHASE: 
Hoeveel bedraagt ,nu van deze grondslag het gave 
pensioen (dus zonder aftrek)? 
De berekening hiervan geschiedt voor de invalide als 
volgt: 
Op kosten van het Rijk (d.w.z. in opdracht van de 
pensioenraad en door een door deze aangewezen 
arts) wordt een geneeskundig onderzoek ingesteld, 
waarbij komt vast te staan hoeveel % invalide be- 
trokkene is. Stel dat dit 60% bedraagt. Dan wil dat 
zeggen, dat het pensioen ook 600/o bedraagt van de 
grondslag. 

„Laten we nog een week aannemen, dat het enkel 
nonchalance o{ drukke bezigheden zijn geweest...." 
zo eindigde het Stichtingsartikel in één der vorige 
nummers, waarin werd geschreven over de 
bedroevend geringe animo, die er onder de lezers 
bestond om voor een o{ meer weken een „Stich- 
tingskind" vacantie-onderdak te geven. 
Deze veronderstelling is t.a.v. vele lezers, die zich 
gehaast hebben om zich op te geven, gelukkig 
juist geweest. Maar hoe nu met degenen, die nog 
in gebreke bleven? 
Zijn dat werkelijk de hartelozen, de liefdelozen, 
de egoisten...? We KUNNEN het niet geloven en 
daarom: laten we weer voor een week aannemen, 
dat het enkel (maar nu: verregaande) noncha- 
lance of (ontzettend) drukke werkzaamheden zijn 
geweest. 

Bij de nagelaten betrekkingen gaat deze bepaling an- 
ders. Hier is het percentage in de Wet bepaald. De 
Weduwe krijgt óSVo van de eerste f 2000,— en 55% 
van de rest, dus van f2500,— maximaal (maximum 
grondslag f4500,.—). 
Heeft zij dus een grondslag van f 3000,— dan be- 
draagt haar gaaf pensioen f 1300,— plus f 550,— 
dus f 1850,—. Een kind krijgt lOVo, een heel wees 
20%. Met deze laatste worden gelijkgesteld alle kin- 
deren, waarvan de moeder geen recht op pensioen 
kan doen gelden (b.v. gescheiden vrouw, onwaar- 
dige etc.). 
Ouders en andere eventueel gerechtigden hebben per- 
centages van 40 en 20, maar bij de pensioenbereke- 
ning van deze groepen spélen nog weer andere fac- 
toren een rol. 
Alle nagelaten betrekkingen tezamen kunnen nooit 
meer dan 90% van de grondslag krijgen. Is deze 
900/o reeds geheel door weduwe en kinderen in be- 
slag genomen, dan kunnen ouders en verdere groe- 
pen, ook al was de overledene hun kostwinner, geen 
pensioen meer krijgen. 
Ten overvloede Zij vermeld, dat voor deze laatste een 
•vereiste is, dat de omgekomene kostwinner was. 
Eveneens ten overvloede zij opgemerkt, dat in geval 
van invaliditeitspensioen geen rekening met gezins- 
samenstelling of kostwinnerschap wordt gehouden. 

' Immers, er wordt voor de invalide een pensioen vast- 
gesteld slechts afhankelijk van zijn invaliditeit en niet 
van zijn financiële verplichtingen. 
Het gave pensioen van de weduwe is onveranderlijk 
zolang er geen verandering komt in de groep 'der 
pensioengerechtigden. Wordt b.v. een kind meerder- 
jarig, waardoor de 90% grens niet meer wordt be- 
reikt, dan vermeerdert voor de overige gerechtigden 
het bedrag van hun gaaf pensioen. Van de kinderen 
kan het verdubbelen, indien de moeder komt te ster- 
ven of hertrouwt. Uiteraard vervalt het wezenpen- 
sioen zodra het kind meerderjarig wordt, ook al kan 
het zichzelf niet redden, b.v. omdat het ziek of krank- 
zinnig is. 
Na de bepaling van het gave pensioen komen wij 
aan de bepaling van de hoogte der werkelijke uitke- 
ring. 
Een pensioengerechtigde zonder andere inkomsten 
ontvangt het gave pensioen. De invalide, die zelf 
verdierf kan met zijn eigen inkomsten plus pensioen- 
uitkering tot zijn grondslag gaan voordat er iets ge- 
beurt. Dit is logisch, indien men bedenkt, dat zijn 
pensioen gebaseerd is op zijn invaliditeitsperccn- 
tagc, b.v. 60%, en hij dus geacht wordt te kunnen 
werken en daarmee zijn levenspeil te kunnen hand- 
haven. Komt hij met zijn eigen inkomsten boven de 
grondslag, dan wordt het meerdere, volledig in af- • 
trek gebracht. 
Stel dus de grondslag op f 3000,—, het percentage 
op 60%, dus het pensioen op f 1800,—. De man kan 
nu de resterende dO0/» of f 1200,— zelf verdienen zon- 
der dat hierdoor het pensioen wordt aangetast. Ver- 
dient hij meer, b.v. f 2000,— dan wordt zijn pen- 
sioen met f 800,— verminderd, zodat hij op zijn 
ƒ 3000.— blijft staan. 
De enige uitzondering hierop is, dat indien tengevolge 
van dezelfde invaliditeit recht op een ander over- 
heidspensioen ontstaat, dit uiteraard volledig wordt 
afgetrokken. 

(Wordt vervolgd). 
') Ontleend aan een geschrift van '40—'45. 

T ropen-Zwervers 
Hoezeer onze militairen in de tropen van ons blad 
genieten, blijkt wel uit de onderstaande slobalinca 
van een dezer dagen ontvangen brief; 
„Tevens mag ik,U langs deze weg dank zeggen voor 
de wijze, waarop U de verzending naar Indië ver- 
zorgt. Daarvan getuigen de vele brieven, welke ik 
ontvang. „De Zwerver" gaat van hand tot hand. 
Ze vechten er als het ware om. De inhoud wordt 
dan ook ten zeerste op prijs gesteld." 
Wij sturen wekelijks 1000 ex. van ons blad gratis. 
Meer kunnen we niet doen, tenzij  de abonné s 
ook een steentje bijdragen. Vele onzer abonné s de- 
den dit al. Laten ze het allemaal doen ! 1 

ONZE VOORLOPER 

Blijkens een advertentie op de achterpagina van dit 
blad, zal van „Den Vijand Wederstaan" een derde 
druk verschijnen. 
De verschillende aanvragen, die nog in ons bezit 
zijn, worden dus t.z.t. alle nog uitgevoerd. 
Wie toevallig in dit boek fouten is tegengekomen, 
zou dit nog binnen een week aan ons op kunnen 
geven. 
Wij zullen dat zeer op prijs stellen. 

GEDENKBOEKCOMMISSIE 



ZUST 

Gedachten van en over ein 
verpleegster die zojuist aan 
haar vrijwillige taak in Indië 
is begonnen. 

Voor Indië had zij altijd al gevoeld en toen uit kranten en verder uit oproepen 
voor vrijwilligsters bleek, dat de bevolking en de militairen daar dringend 
verpleging behoefden, heeft zuster Schreurs uit Buggenum bij Roermond haar 

besluit genomen. Samen met de verpleegsters Simones van Venlo en Breuer uit 
Tegelen is ze op één der eerste dagen van het Nieuwe Jaar in het vliegtuig gestapt, 
dat haar naar de onbekende Oost bracht. Voorwaar een hele onderneming voor een 
trio jonge Nederlandse vrouwen. Aanpakken en doorzetten hebben ze echter wel 
geleerd bij hun arbeid in de Limburgse ziekenhuizen en studies om diverse diploma's 
te verwerven. Zuster Nel kan ook meepraten van de z.g. „keldertijd" ('44—'45), 
waarin ze gewonden van de bombardementen en het granaatvuur op Venlo heeft 
geholpen  
Daar zitten ze nu, ergens bij de Zuid-kust van Midden-Java. 
Uit het groene heuvellandschap rijst een machtige vulkaan omhoog, de Slamat, 
waarvan het hoogste punt meer dan drie kilometer boven de zeespiegel uitsteekt. In 
het onafzienbare dal tussen rijstvelden, palmen en teakhoutbossen ligt het stadje 
Banjoemas, waar de drie zusters op 12 Januari zijn begonnen met het verplegen van 
zieke en gewonde militairen in het veldhospitaal. 
Ze wonen in een hotelletje, vernoemd naar de vulkaan en op een middag heb ik 
ruster Nel daar gesproken. Haar vader is bedrijfsleider van een kleiwarenfabriek en 
zij is het echte gulle type van een levenslustige, Limburgse plattelandsdochter met 
gezonde appelwangen. Wat haar indrukken waren van Indië? 
Wel, de eerste dagen had ze niet kunnen schrijven, omdat de schoonheid en het 
Interessante van natuur en volk haar hadden overrompeld. De vliegtocht was gewel- 
dig geweest, de huizen, palmen en zonnige heuvels, die je onder je door zag glij- 
den  Met de warmte ging het best en de militairen vielen hard mee. Ze waren 
correct en behulpzaam. Nu in Indië kon zij zich pas goed voorstellen hoe omvang- 

rijk en zwaar het werk van de "militairen te velde was. Van de gang van zaken in 
het hospitaal had ze versteld gestaan. Daar waren tot voor de komst van het vrou- 
wenteam uitsluitend jongens van de 7 December-divisie werkzaam, maar zindelijk 
dat het was. Er lagen wel geen spreien op de bédden, maar lakens, slopen en pyaraa's 
waren keurig en de verplegende jongens zelf liepen in witte jassen. Ze had wel 
even moeten wennen aan de nieuwe gang van zaken, want, zei ze in sappig Lim- 
burgdialect: „Du heuft neet zoveul te sjouwe as in ein Nederlands ziekenhoes hè? Dat 
doen de djongossen wal veur dich." 
De rijst was lekker. Met Spaanse peper erdoor moest ze er echter nog niets van 
hebben  maar 's avonds in het hotel, zo in een gezellig kringetje onder de sche- 
merlamp, als ze samen hun eerste herinneringen ophalen, dan wordt er gepraat over 
Bangkok, Calcutta en Karac'hi, als waren zij ervaren globetrotters in plaats van 
Nederlandse vrouwen, sommigen met blond ha'ar en kersvers in Indië. Juist daaraan 
echter heeft de Indische gemeenschap zo'n behoefte. En vooral de zieke en gewonde 
Nederlandse jongens in de hospitalen. Gelukkig zijn het nu niet uitsluitend meer man- 
nelijke verplegers, maar ook Hollandse meisjes met frisse Hollandse ideeën en ge- 
dachten. Het zijn juist die vriendelijke echt Hollandse taal en gebaren van een Ne- 
derlandse vrouw, waardoor de ziekenkamers' zo worden opgefleurd. 
Er klinkt weer het geluid van een Hollandse lach en dat is het, wat onze militairen, 
die het tropenland en het grauwe soldatenleven beu tot en met zijn geworden, weer 
doet leven. Ze zien het vaderland dichter bij, herinneringen komen naar boven en 
het hart in de ruwe, onverschillig geworden soldatenbolster wordt weer week. 
Ze hebben het al gemerkt, de zusters. Die harde soldaten zijn niet kwaad. Alleen 
zijn het ook mensen, die het ook niet altijd vol kunnen houden tegen moeite en 
teleurstellingen. En dan worden sommigen onverschillig. Maar als zuster eens 
naast het ziekbed komt zitten, dan smelt de ijskorst en wordt het hart gelucht. 
Zuster begrijpt en doet weer positieve hoop opleven en dan beseft zuster ook 
wat een belangrijk en dankbaar werk zij hier doet. Ze sprak met een paar gewonde 
jongens, die in een vliegboot naar Batavia zouden worden vervoerd. Ze deelde een 
paar heel simpele pepermuntjes uit, maar zo'n gave en zo'n gebaar van een Neder- 
lands meisje doen hier meer dan een taart met een bos bloemen in een ziekenhuis in 
Nederland. Tijdens een autorit zat er een zieke oorlogsvrijwilliger in de wagen. Een 
meisje, dat meereed, gaf hem een wit zakdoekje met eau de cologne. Toen zij later 
was uitgestapt, zei deze militair tegen de anderen; Ik wist niet wat me overkwam! 
De zusters, zij geven deze jongens, die hier al vaak meer dan twee jaar zitten al iets 
van Nederland, hun eigen land, waar ze hier in de vreemde op de duur zo naar 
gaan verlangen. 
Vader Scheurs uit Buggenum, en alle andere vaders en moeders in Nederland, ge 
kunt waarlijk trots zijn op Uw dochters, die de moed hadden haar werk in Neder- 
land vaarwel te zeggen om hier in Indië een nog grootser taak op zich te nemen. 

Uitslag van de 

Nieuwjaarsprijsvraag 

,,Of dc uitslag ven de Kerstprijsvraag nooit bekend wordt ge- 
maakt", xo vernamen wij keer op keer de verzuchting van 
verschillende Zwerver-abonné's. De redactie wa» zeker niet 
ongevoelig voor die verruchtingen, doch anderszijds verkeerde 
xij in dc onprettige omstandigheid niet eerder tot prijstoeken- 
ning te kunnen overgaan in verband met het feit, dat er een 
aantal lezers wa», dat blijkbaar nieuwe abonné's had opge- 
geven zonder de betrokkenen te hebben ingelicht omtrent dc 
verplichting tot betaling van abonnementsgelden. Het gevolg 
was natuurlijk meerdere onbetaald terugontvangen kwitantie», 
om welke reden een aantal mededingers moest worden uitge- 
schakeld. hetgeen in verband met. de lange omlooptijd der 
kwitanties (tweede en derde aanbiedingen) eerst deze week 
kon geschieden. 
Maar nu zijn de prijswinnaars dan op de proppen gekomen. 
Dc redactie wenst hen van harte geluk met de gewonnen prij- 
zen en zij hoopt, dat het een aansporing moge zijn om ook 
in de toekomst actief te blijven met betrekking tot de uitbrei- 
ding van het abonnementental van ons blad. 
Tevens wil de redactie nogmaals haar grote waardering uit- 
spreken voor dc royale wijze, waarop de leveranciers der 
prijzen onze actie hebben helpen doen slagen. Wij hebben hun 
inmiddels verzocht de beschikbaar gestelde prijzen aan dc res- 
pectieve winnaars te verzenden- 
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J. Nieuwenhuizen, F. 45, Dirkshorn. 
,C. Klok. Runde Z.Z.. Emmcrerfscheiderveen. 
Mevr. A. Mackaay-Kooiman, Brink 10, Zwolle. 
J. Abbink, Waltersingcl 58. Apeldoorn. 
Joh. Mackaay, Brink 10, Zwolle. 
B. Topman, Archimcdesw. 92, Amsterdam. 
H- J- Eissen, Schimmelpenninckl. 37, Zutphen. 

Philips radiotoestel. 
Rijwiel. 
Keuken uitrusting. 
Nationaal ontbijtlaken. 
Vulpenhouder met 
gouden pen. 
Haardfautcuil. 
Luxe doos fondant. 
Wollen tafelkleed. 
Schemerlamp. 
Schilderij. 
Haardbankje. 
Tijdschriftenbak. 
Paar schoenen. 
Paar schoenen. 
Paar schoenen. 
Brilmontuur met glazen. 
Handdynamo. 
Paar handschoenen. 
Kettingkast. 
10 gulden. 
Verzetsboek» 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Rijwielbuitenband» 
Strijkijzer. 
Idem. 
Bontmof. 
Vulpotlood. ^ 
Idem. 
Idem. 
jdem. 
Idem. 
Jdem. 
Jdem. n 
Idem. 
idem. 
Jdem. 
idem. 
idem. 
Dozijn zakdoeken» 
Kamerplant. 

el)leven atleet 

De „R.K. Politieke Delinquenten in Nederlandse in- 
terneringskampen, jeugdkampen, rijkswerkinrichtin- 
gen, huizen van bewaring en .gevangenissen" hebben 
in een Manifest getuigd van hun „gebleven afkeer 
van de heilloze leer van het communisme", en ad- 
haesie betuigd aan „de strijd tegen de beknotting 
der gewetensvrijheid. 
Zij menen niet afzijdig te mogen blijven, daar zij 
zich „onder geen beding wensen te laten meeslepen 
door de geest van nihilisme, welke zich, inzonder- 
heid thans, hand over hand van de kampbevolking 
meester maakt en die de kiem van zeer grote en 
accute gevaren in zich draagt. Zij verzoeken drin- 
gend medewerking, teneinde verdere vooftwoekering 
der verfoeilijke leer in de kampen te voorkomen en 
aldus een dreiging de kop in te drukken, door een 
krachtige bevordering op zeer korte termijn van gees- 
telijke en sociale vorming, zomede van opneming in 
een op Christelijke beginselen gefundeerde samen- 
leving." 
Hier blijkt alweer, dat deze mensen nog steeds hun 
plaats niet weten. De gebleven afkeer der politieke 
delinquenten van de heilloze leer van het commu- 
nisme, mag nooit een argument vormen voor hun 
groepsvorming, want zij komt voort uit het Nationaal- 
Socialisme cn dat is even verderfelijk. 
Waakzaamheid tegen de communisten staan wij on- 
voorwaardelijk voor. Maar de waakzaamheid tegen 
de communisten mag ons niet de ogen doen sluiten 
voor de gevaren van groepsvorming der politieke 
delinquenten. Bij onze bestrijding van Beëlzebub 
hebben wij de duivel niet nodig. Slechts bekeerde 
Nationaal Soc!alisten zijn welkom. 

\ 

C. C. W. v. d. Laat, Korte Bergstraat 22, 
Amersfoort. 

Kpl. E. Boerefijn, Voertuigenpark, Adm. afd. 
Artillerieschool, legerpl. bij Oldebroek. 

R. Sintnicolaas, Bovenhavend. 52, 's-Grave^ideel. 
J. A. Gerrets, Simonsstraat 39, Delft- 
J. Fieten, Bulderij A. 335, Dc Wijk (Dr.). 
G. Schoen, Regentcssclaan 192, Den Haag. 
K. Bruinsma, Sportlaan 224a, Zwartsluis. 
J. v. d. Berg, Hoogstedelaan 57, Arnhem. 
M. Stoütez. Fopsraitstr. 49, Alblasscrdam. 
B. Hemmes, Reigerstraat 10a, Groningen. 
Jac, Meilink, Paulu» Buyslaan 4, Amersfoort. 
Mej, A. ten Gaten, Dicpcndaalselaan 147, 

Hilversum. 
M. Kramer, Slulspad 3, Wormcrveer.. 
W. Vcrwoerd, Spangesekade 14c, Rotterdam. 
W. A. H. Hamer», Paulus Potterstraat 10, 

IJmuiden-Oost. 
C. Meerse. Witteveen^N. 75. gem. Westerbork. 
P. C. v. d. Pesch-v. Hoek, Timorlaan 2, 

Den Helder. 
W. J. Laan, Dorpsstt. 169. Jisp. 
C. Pol, Oranjekan, B. 79, Westerbork. 

Idem. 
Fles wijn. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Fles wijn. 
Pond koffie. 
Worst, 
Idenf. , 
Gummikruik. 
Idem. 
Padvindersmes, 
Idem. 
Idem. 
25 Sigaren. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
100 Sigaren, 
Idem, 

VOOR DE 

BOVENSTE 

PLANK ? 

HET VIERDE BEEST 
H. de Greeve pr. 

Uitg. Paul Brand, Bussum, 

.it toneelspel, waarmee pater 
i Henri de Greeve, de beken- 
de radiospreker, zo'n over- 

weldigend succes heeft behaald 
bij zijn tournee door ons land 
is thans in druk verschenen. 
Wij zijn daar blij om, want de 
rijke inhoud van dit werk, zal hier- 
mee voortaan voor iedereen be- 
reikbaar zijn. 

De hoofdfiguren, Kurt en Heinrich, voeren een conflict 
ten tonele: een conflict tussen de artistiek aangeleg- 
de, gevoelige zoon van het Duitsland der grote 
kunstenaars uit vroeger eeuwen en de verwaande en 
hoogmoedige Pruis; een conflict tussen menselijkheid 
en onmenselijkheid, tussen de geest, die van God is 
en de geest uit de afgrond. 
Kurt en Heinrich sloten aanvankelijk een oppervlak- 
kige vriendschap. Zij werden samen achter het Rus- 
sische front geplaatst als leider van een Gestapo- 
bureau in de rang van Oberscharführer. Kurt, de ka- 
tholiek, is gaandeweg gedesillusionneerd door hetgeen 
hij beleefde en wat lijnrecht in strijd was met zijn 
geweten, zijn artistieke aanleg en zijn esthaetisch in- 
zicht, maar aarzelde te lang zich los te maken. 
Verschillende factoren vormen de motieven van een 
drievoudig conflict, dat in dit toneelstuk vorm en 
oplossing krijgt. En langs verschillende wegen zul- 
len beiden, Kurt en Heinrich, tot de ontdekking moe- 
ten komen, dat Duitsland een lange, smartelijke weg 
moet afleggen en wel: de weg terug. 
Dit gegeven heeft pater de Greeve gebruikt om in 
een boeiend en levendig verhaal duidelijk het 
tegen-natuurlijke karakter van de ideële nazi-mens uit 
te beelden om daartegenover het ideaal van ware 
menselijkheid te stellen. 
Hoewel dit werk getuigt van de afgrijselijkheid van 
het nationaal-socialisme is het nochtans gespeend van 
ajle haat. 
In zijn voorwoord zegt de schrijver: 
Ik hoop en bid, dat „Het Vierde Beest" — een on- 
bewuste reflex op de gebeurtenissen, die achter ons 
liggen — iets heeft bijgedragen tot de ordening van 
der toeschouwers gedachten en gevoelens. 
Wij twijfelen er niet aan of deze wens zal worden 
Vervuld ten aanzien van leder, die dit boekje leest 
Weshalve wij het gaarne met warmte aanbevelen. 

TOON, 
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Andries^T orcnsma 
Landbouwer te Lentingewolde, gem. Roden (Dr.), 
Geboren: 22 April 1893 te Ooster-Nijkerk (Fr.), 
Overleden: ong. 10 Mei 1945 te Sandbostel. 

Toiensma was een echte, stoere, stille Fries. Weinig woorden maar ejn 
schitterenj hart om wel te doen aan onze landgenoten, die door de Kezet- 
tingsvoorschriften in moeilijkheden waren geraakt. Hij stelde zijn boerderij 

open voor de verjaagde joden en verleende hun gastvrijheid. Als een echte 
Christen en een fel tegenstander van het naziregime, deed hij niets liever dan 
de Duitsers te negeren en tegen te werken, waar hij maar kon. Zo heeft bij vele 
mensen geholpen. Regelmatig had hij onderduikers in huis, zodat hij een ware 
steun was voor Roden's illegaliteit, die dan ook dikwijls een beroep op zijn 
goedheid deed. 
Het was in de tijd. dat men Gé Bleeker, de beruchte verraadster van vele 
Groninger illegalen, gevangen genomen had. Om haar rustig te kunnen ver- 
horen had de illegaliteit het plan opgevat in Roden rechtzitting te houden. Een 
illegaal leider in Groningen ging hiervoor naar zijn collega in Roden en ver- 
zocht hem om een eenzame, rustige boerderij, waar de zitting kon plaats vin- 
den. Het oog viel direct op Torensma. Torensma had geen bezwaren en de 
dag werd bepaald, waarop hij ze kon verwachten.     , 
Op het afgesproken tijdstip arriveerden de Gronin- 
gers met Gé Bleeker. De verhoren vonden plaats en 
haar .misdaden stonden onomstotelijk vast. De Officier 
van Justitie durfde echter het doodvonnis niet uit te 
spreken, hetgeen , voor allen een teleurstelling was. Zij 
werd weer naar Groningen teruggevoerd. Enige tijd 
later werd zij door de SD. bevrijd. Toen was haar 
wraakzucht niet meer te stillen. 
De een na de ander werd gearresteerd. Op 5 Maart 
1945 kwam zij met de SD. bij de familie Torensma. 
De gehele familie werd gearresteerd en via Norg 
naar Assen vervoerd. De boerderij werd leeggeroofd 
en onder toezicht van de Landwacht gesteld. 
Torensma en zijn zoon werden op transport gesteld 
naar Duitsland, waar Torensma van kommer en el- 
lende is bezweken. 
Zo heeft ook Torensma zijn leven geofferd voor Ko- 
ningin en Vaderland en is ontbonden om voor ecuwig 
met Christus te zijn. 

H. V. 

Jacob Geluk 

Onderluitenant der Politie 
te Roden (Dr.). 

Geboren; 25 Maart 1894 te 
Tholen. 

Overleden: verm. medio 
Pebr. onbekend waar. 

Klein is het dorp in 't wijde Drentse land. 
Het leven glijdt er vredig verder: 
de boer en de politieman, kohier en herder, 
hun gangen zijn zó aan dit dorp verwant. 

dat zij geworden zijn ah zij: 
klein en gering onder Gods grote luchten. 
Baden ivij ooit, toen w' onder moffen zuchtten; 
„Heer, die Van Roden, Wees ook hun nabij?" 

Het dorp is ook zo klein in 't Drentse land. 
Wij zouden haast 't bestaan vergeten. 
Tot op een dag We plotseling weten: 
Ook bier heeft fel de vlam gebrand. 

Hier vochten zij aan zij, in angst en nood, 
de boer en de politieman, kassier en herder: 
Hel leven glijdt er Vredig verder, 
maar bij de gratie van hun dood. 

Evert R. Aukema 
Kassier Bóeren-Leenbank te Roden 'Dr). 
Geboren: 8 Februari 1900 te Roden. 
Overleden; 15 Februari 1945 te Neuengamme. 

Op 22 December 194-4 des namiddags om ongeveer half vier werd Aukema 
door de Landwacht-bloedpoeg van Norg gearresteerd en in het Landwacht- 
huis te Roden opgesloten als verdacht van illegaal werk. 

Hij was eerst ingedeeld bij de OD. en daarna bij de BS. als plaatselijk comman- 
dant te Roden. Hij woonde veel vergaderingen bij en werkte ook voor de LO. 
Hij was een "fel bestrijder van het nationaal-socialisme en een goed kassier, die 
altijd voor een ieder Idaar stond en graag de goede Nederlanders wilde helpen. 
Dat was ook de landwachters te Roden bekend. Zo kwam de SD. van Norg 
op 22 December 1944 's middags in Roden om daar de illegaliteit op te . rollen. 
Velen werden gearresteerd, enkelen konden bijtijds onderduiken. Ook Aukema 
was sterk van plan om onder te duiken. Maar helaas, de Landwacht en SD. wa- 
ren hem te vlug af en arresteerden hem. Zij sloten hem op in het Landwachthuis. 
Hij zag echter kans om 's avonds" in het donker te ontvluchten en bij het Leek- 
stermeer onderdak te vinden. Omdat het niet geraden was daar te blijven, be- 
sloot men hem op 23 December 1944 in het donker over het meer te zetten, want 
   dc Landwacht zocht alles af. Ook dit ging goed. 

Daar zou hij zich naar een woning begeven, waar 
verschillende illegale werkers reeds een goed heen- 
komen vonden, om dan later een vast onderdak te 
krijgen. Hij kwam daar behouden aan. Maar. juist toen 
hij in die woning was gearriveerd, deed de Land- 
wacht van Leek een invah want de bewoner stond 
bij hen bekend als anti-Duits en men vermoedde, dat 
zijn huis een doorgangshuis voor illegalen was. Aan- 
gezien Aukema geen PB. bij' zich had (dat was door 
de Landwacht te Roden in beslag genomen) werd 
hij opnieuw gearresteerd, en gevankelijk naar Leek 
vervoerd. Vandaaruit werd de Landwacht te 
Roden gewaarschuwd en deze, blij Aukema weer 
in handen te hebben, sloot hem in Roden op 
en vervoerde hem de volgende dag naar Norg. 
Daar werd hij door de „bloedploeg" in verhoor geno- 
men, tei%ijl hij later naar Assen werd overgebracht. 
Ook daar werd hij mishandeld. 
Hij overleed in het beruchte kamp Neuengamme. 
Zijn offer staat ons steeds voor ogen bij alles wat 
wij doen. H. V. 

en 

Binjamin Jan Scharft 

Geboren: 29-5-1900 
te Roden (Dr.). 

Overleden; verm. jan. '45 
in Duitsland. 

, rf* 

■ 

Jacob Geluk, een geboren Zeeuw, was een echte 
Nederlander en fel anti-Duits. Hij stond bij de 
goede bevolking in hoog aanzien en was altijd 

bereid haar met zijn raad te dienen. Hij was lid van 
de LO. en OD. en speciaal belast met de zorg voor 
de Politie. Als de OD. daarmee in samenwerking 
moest treden zou hij voor het Politie-apparaat zorgen en de OD. bijspringen waar 
dat nodig was. Daarom werkte hij altijd samen met de commandant van de OD. 
Tevens vervoerde hij veel onderduikers. 
Onder zijn geleide gingen deze vaak 's avonds naar hun duikadres. 
Zo diende Geluk in vele opzichten de illegaliteit, niets was hem ooit te veel. Hij 
was een echte Nederlander, waarop men kon vertrouwen. Als de Duitsers 
hem met een onderduiker aanhielden, dan verklaarde hij, dat deze zijn 
arrestant was. Bij de oprichting van de NBS. woonde hij veel vergaderingen bij 
en hij stelde zich direct disponibel om de leiding op zich te nemen bij het arreste- 
ren van de NSB-ers. Helaas, hij mocht die dag niet beleven, want op 22 Decem- 
ber 1944 werd hij door de SD. gearresteerd en ontwapend. Met nog enkele ande- 
ren werd hij naar Norg, waar de bekende landwacht-bloedploeg zijn standplaats 
had, gebracht, en na vele mishandelingen werd hij naar Assen getransporteerd. 
Ook daar moest hij langdurige verhoren en mishandelingen ondergaan. Na zijn 
op transportstelling naar Duitsland is niets meer van hem vernomen. 
Zo is onderluitenant Jacob Geluk gevallen als een plichtsgetrouwe Vaderlander. 

H. V, 

KEES VAN SEYST. Scharft was lid van de LO. en een zeer goede 
werker. Moest er geld voor onderduikers we- 
zen, dan was hij altijd bereid om dit in te za- 

melen. Hij was een fel tegenstander van de Duitse 
overheersers en heeft veel voor onderduikers ge- 
daan. Als hij kon zorgde hij voor kleding als de 

jongens die verspeeld hadden. Altijd stond hij klaar en hij wilde alles doen om de 
onderduikers te helpen. Zijn schrijfmachine stelde hij ter beschikking van de ille- 
galiteit, want Aukema's machine was algemeen bekend en daarom voor ons te 
gevaarlijk. Zeer veel werk heeft hij voor ons op deze machine verricht. Hij was 
ingedeeld bij de OD. als administrateur, welke functie hij later ook vervulde bij 
de districtscommandant van de BS. te Roden. Tevens werden op zijn adres alle 
stukken en brieven bezorgd, die hij dan weer doorgaf. 
Zo werkte hij altijd door, niets was hem te zwaar. 
Tot hij op 24 December 1944 werd gearresteerd als verdacht van illegaal werk. 
Toen hij nl. op 22 December werd gezocht door de SD. — een gedeelte van Re- 
dens illegaliteit werd op deze dag opgerold — dook hij onder. Op 24 December 
wilde hij echter even thuis kijken en daar wat halen. Helaas, nog geen vijf minu- 
ten thuis of de Landwacht omsingelde het huis en Scharft werd gearresteerd. 
Men bracht hem naar „de bloedploeg" te Norg, waarna hij, na mishandelingen 
te hebben doorstaan, aan de SD. te Assen werd overgeleverd. Hij werd op 
transport gesteld naar Duitsland, waar hij werd vermoord. Nooit heeft men meer 
iets van hem vernomen. Hij gaf zijn leven voor Vaderland en Koningin. 

H. V. 



FAMILIEBERICHTEN 
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❖ AANBEVOLEN BOEKEN ❖ 

DE GROOTSE ROMANCYCLUS 

Via Dolorosa 

5K 

De delen zijn; 
Deel 1. Boek zonder 
titel. Deel 2. De dui- 
sternis der Naam- 
lozen. Deel 3, Het 
licht der Wederop- 
standlno 

Totaal ruim 
'0P- x 700 pag. 

door EUGENE VAN HERPEN 
in deze boelende trilogie vinden wii de lijdensweg be- 
handeld van het Joodse volk tijdens de bezetting, maar 
op een zo suggestieve wijze, dat deze boeken onder 
het vele, dat over de bezetting is geschreven, een hoog- 
tepunt vormen en ook na 10, 20 jaar nog onverminderd 
zullen boeien en ontroeren. De boeken bevatten de ge- 
schiedenis van een Joods meisje. 
Rijk gëill. door Alfr. Mazure. In drie keurig verzorgde 
banden met iraai gekleurde omslagen, totaal . e i "y|t 
desgewenst betaalb. met 12.— of meer per T Ifl Itt 
maand. Geen kosten voor verzending. Toe- | | U 
zending volgt onmiddellijk na ontvangst van 
f 14.70 of le term. Remb. 15 ct. extra. Men verm. „Adv.908". 
BOEKHANDEL H. MELISSEN, PRINSEHGR. 627 ü, A'DAH C. 
Postr. 60092 U, Tel. 31791. 

% 

Het meest 

gelezen 

verzetsboek I 

en 

ffcftó toeier- 

staan 

De vraag naar dit historisch boek is 
nog zo groot, dat wij besloten binnen-' 
kort een DERDE DRUK uit te geven. 

Prijs geb. f 4.50 

In de erkende boekhandel verkrijgbaar en bij de 
N.V. GEBR. ZOMER 6 KEUNING'. 

Uitg. Mij. Wageningen 

DE BRUTALE REIS 

Da eeiste tocht naar Indo- 
nesië door: 

JOT POLMAN 
I Reg. Stoottroepen 
„Dit eerste boek, dat over 
de stoottr. is verschenen, 
het verhaal van de reis 
naar Indonesië en de lot- 
gevallen in Semarang, is 
geen taai reisjournaal, 
het is kleurrijk als de tro- 
pische natuur zelf, dyna- 
misch als een film, een boek 
dat onze aandacht van het 
begin tot einde gevangen 
houdt." 
(Strijdend Nederl. no. 25) 

In dit boek leven de herin- 
neringen van alle stoottroe- 
pers. Uw boekhandelaar 
kan het U leveren. Bestelt 
het direct. 240 pagina's, ge- 
bonden in keurige band 
l 3.50. 

Uitgave: A. ROELOFS 
VAN GOOR - MEPPEL 

Ingevolge papiertoewijzing B.P.P. 
no. 4383, verschijnt deze uitgave 
wekelijks en is de omvang van 
dit nummer 8 pagina's, pagina* 
formaat 29 z 40. 

In de maand Juni verschijni: 

MADAME CURIE 
HAAR LEVEN EN WERK 

Prijs geb. f 7.50 
Indien U zich wilt verzekeren van een 
exemplaar van deze bekende en uitste- 
kende roman, vult U dan nog heden 
onderstaand bestelbiljet in. 

RrQUiRllirT ^an Boekhandel Jan Haverman, Het Huis met de DLuiLLDILJLi Vulpen, Ferd. Bolstraat 65, A(dam. Tel. 22498 - Postrek. 50235 
Ge leve mij direct bij versshljnen te zonden -. 

.ex, Eve Curie; MADAME CURIE, geb. t 7.50 
Naam t  
Adres : ......... 
Woonplaats s 

HET VIERDE BEEST 
door H. DE GREEVE pr. 

PRIJS GEBONDEN f 2.75 

Honderden malen is dit aangrijpende toneelstuk door 
Z,Eerwaarde voorgedragen; thans is het in druk ver- 
schenen. 
De kunstwerken van oude Duitse Meesters, die in dit 
toneelstuk worden beschreven, zijn als goed geslaagde 
reproducties in dit boek opgenomen. 

Verkrijgbaar bij de boekhandel en bij 
den uitgever 

PAUL BRAND BUSSUM 

DRUKKERIJ H. J. KOERSEN 6. ZN. 

PERIODIEKEN EN " " AMSTERDAMC, " 
SINGEL 281 ■ TELEFOON 32239 ; HiNflElSDRUKWERX 

BANKINSTELLING met vestigingen in 
alle delen van Nederland biedt a.s. 

Gcdcmobilisecrden, 

in het bezit van diploma Middelbare School 
of MULO, een werkkring. 
Sollicitaties; Postbus 283, Afdeling Personeelszaken, 

AMSTERDAM C. 

Ulelflain in bet vud&dand 

Zoekt U werk ? 
Voor bekwame sollicitanten woonachtig in Vlaardingen en 
omgeving is er werkgelegenheid als: 

Ijzerwerk er 

* Klinker 

Aanhouder 

Eiectriscii lasser 
of 

Aanmelden 
dagelijks van 
9 — 12 en van 
2 — 5 uur, 
JdOFLAAN 7, f , . 
vlaardingen CyOustr uetiewerker 

bij A. 1>K JONG N.V. 
SCHEEPSWERF, MACHINEFABRIEK en CONSTRUCTIEWERK- 
PLAATS te VLAARDINGEN. 

GRASS's Machinefabrieken N.V. 
te 's-HERTOGENBOSCH 

❖ 
kunnen voor 
direct plaatsen. 

Enige prima: DRAAIERSKOTIERAARS 

MACHINE BANKWERKERS 

Bij gebleken geschiktheid vaste betrekking met goede 
arbeidsvoorwaarden. Gehuwden hebben dit jaar redelijk 
kans op woning. 
Brieven met uitvoerige opgave van opleiding en werkg, 
te richten aan de Afd. Personeel 

f 

DEMKÜ 

Gedemobiliseerden 

uit UTRECHT en OMGEVING! 
Komt meehelpen aan de vergroting van 
de staalproductie bij de 

NEDERLANDSCHE STAALFABRIEKEN 
v/h J. M. DE MUINCK KEIZER N.V. 

TE UTRECHT. 
Gevraagd Bankwerkers 

worden: . 
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rijdens de bezetting verscheen in Groningen Het 
Nieuwsblad van het Noorden, een krant die, 
gelijk zovele doorverschenen bladen, de pressie 

en de intimidatie van de bezetter en zijn handlan- 
gers, die nog lang niet tevreden waren over de be- 
toonde welwillendheid in het opnemen van Duits 
nieuws en Duits commentaar, had te doorstaan: een 
krant die, gelijk zovele doorverschenen bladen, 

, zwichtte voor intimidatie en druk en — nolens volens, 
doch het gebeurde toch maar! — een opgedrongen 
NSB.-redacteur aanvaardde. Zo geschiedde hef dat 
twee jaar lang en zeker twee tot driemaal in de 
week, deze NSB-er als politiek, sociaal en econo- 
misch redacteur, de kolommen van dit semi-Duitse 
orgaan vergiftigde en dit blad voor de goede lezers 
een ergernis, voor de wankelmoedige een verleiding 
en voor de slechte een aansporing tot volharden 
deed zijn. 
Na de bevrijding zou, naar men verwachtte, de 

wrekende gerechtigheid komen, niet de bloed- - 
wraak, maar de vergelding, die uit het wezen der 
rechtvaardigheid voortvloeit. 
Die kwam ook inderdaad, maar hoe! 
De opgedrongen NSB.-redacteur werd voor zijn 
journalistieke misdragingen in Groningen en elders, 
tot vier jaren Rijkswerkinrichting veroordeeld en de 
Commissie voor de Perszuivering ontzette de directie 
en de hoofdredactie van Het Nieuwsblad van het 
Noorden voor enige maanden van het recht tot het 
uitoefenen van enige journalistieke dan wel leidende 
niet-joumalistieke functie in het perswezen. 
Deze uitspraak ontketende in het Noorden een storm 
van verontwaardiging, niet omdat de NSB.-er te 
licht gestraft zou zijn, maar omdat het in strijd met 
de rechtvaardigheid bevonden werd, dat kranten- 
directeuren die, louter vsor het behoud van de zaak 
en uit een opgeschroefde zorg voor het personeel, er 
in hadden berust, dat hun blad tot een misleidings- 
orgaan was gedenatureerd, na enkele maanden ont- 
zetting, rustig hun gang konden gaan, terwijl de 
NSB.-er kon hangen. 
Z-1 elukkig bleek later dat de Commissie voor de 
^-^Perszuivering niet uit slapheid, noch uit gebrek 
aan inzicht in wat de perscollaboratie ons volk heeft 
aangedaan, tot haar verbazingwekkend lichte uit- 
spraak was gekomen. 
Het Nieuwsblad van het Noorden was de eerste 
zaak die 'zij behandelde en het onderzoek was onvol- 
ledig geweest; ziedaar de factoren die de commissie 
zó deden handelen. Immers, in latere uitspraken 
deelde zij in identieke gevallen ontzettingen van 
vijf tot tien jaren uit. Toen nu de deskundige bij 
de Commissie voor de Perszuivering het vorig jaar, 
volgens de Wet Noodvoorziening Perswezen, recht 
van beroep kreeg, heeft hij dan ook ten aanzien 
van Het Nieuwsblad van het Noorden ogenblikkelijk 
van dit recht gebruik gemaakt. 
Hij voerde daarbij aan, dat het feit, dat de directie 
en hoofdredactie van deze krant voor minder dan 
een jaar' ontzet zijn, een onrecht is ten opzichte van 
later voor de Commissie verschenen directeuren en 
journalisten die, in gelijksoortige gevallen, tot be- 
langrijk hogere ontzettingen zijn veroordeeld. 
Eindelijk zou dus het recht zijn loop kunnen hebben, 
zou de in Groningen gepleegde geestelijke collabo- 
ratie in de weegschaal der "gerechtigheid worden 
gewogen. De Raad van Beroep voor de Perszuivering 
ging immers de zaak behandelen. 
De Raad wikte en woog, en  
En  — schrik niet! — bepaalde dat er geen 
reden bestond op de betrokkenen een maatregel van 
ontzetting toe te passen, veel minder de betrokkenen 
voor een langere tijd te ontzetten dan de Commissie 
voor de Perszuivering heeft gedaan! 

RAUTER- 

Qp de binnenpagina van dit nummer 
wordt een uitvoerig verslag gegeven 
van het proces Rauter, dat op 1, 2 
en 3 April te Den Haag heeft plaats 
gevonden. 

Dit is verbijsterend! 
Twee jaren lang is de lezers van dit nationaal- 

socialistisch gif druppelsgewijs toegediend (op een 
niet opvallende plaats, zegt d^ Raad van Beroep. 
Wie lacht daar?) en dit wordt van zo weinig bete- 
kenis geoordeeld, dat niet alleen de, bi) vergissing, 
lage ontzetting van de Commissie voor de Pers- 
zuivering wordt weggevaagd, maar dat zelfs de 
directie en de hoofdredactie, in ere worden hersteld, 
zoals Het Nieuwsblad van het Noorden fier, maar in 
wezen schaamteloos, van de daken verkondigde. 
Verbasterend. Inderdaad! 
Maar nog meer verbijsterend en ergerlijker zijn de 
algemene beschouwingen van principiële aard, welke 
de Raad van Beroep in haar sententie ten beste geeft, 

juosse nummers 20 cent 

besluit, komt zij tot de tragische climax in het 
treurspel dat perszuivering heet, zet zij de kroon op 
een arbeid die, niettegenstaande een goedwillende 
commissie, door tegenwerking hier en tegenwerking 
daar volkomen dreigt te mislukken. 
Want hij decreteert; 

„Wie een krant verzorgde, die beheerst werd 
door Duitse propaganda, verzaakte zijn plicht, 1 

maar wie in de bezettingsjaren zonder dat het 
strikt nodig was het verzorgen van zijn dag- 
blad opgaf, schoot tekort tegenover het per- 
soneel, dat aan de krant werkzaam was en 
door de voortzetting van het bedrijf gevrij- 
waard was voor de tewerkstelling in Duits- 
land en evenzeer tegenover de lezers, die 
anders gevaar zouden lopen een krant te 
ontvangen, die geheel en al aan de versprei- 
ding van verkeerde denkbeelden zou dienst- 
baar worden gemaakt." 

f- 
Geesielijke collaboratie verontschuldigd en gesanctioneerd 

de overwegingen dus volgens welke de zuivering 
van perscollaborateurs in den vervolge zal geschie- 
Want, zo sprak de Raad van Beroep: 

„Het streven van de bezetters en van hun 
handlangers in Nederland om de Nederlandse 
pers te gebruiken ten dienste van hun propa- 
ganda maakte het voor uitgevers en redac- 
teuren van dagbladen onmogelijk couranten 
uit te geven, waarin geen advertenties of 
prentjes of artikelen zouden voorkomen ten 
(junste van de ideologiën van de vijand. De 
hoofdredacteur kon zijn best doen de courant 
zo veel mogelijk vrij te houden van voor 
vaderlands voelende lezers aanstotelijke plaat- 
jes en teksten, maar deze pogingen konden 
slechts voor een deel slagen." 

De Raad van Beroep, erkennend dat de bezetter de 
Nederlandse pers als propaganda-instrument wilde 
gebruiken en toegevend, dat alle pogingen, dit te 
beletten, slechts ten dele konden slagen, voert dus 
het novum „vaderlands voelende lezers" in, lezers 
die zich aan de plaatjes en teksten zouden hebben 
kunnen stoten. Maar het gaat in zaken als deze niet 
.om vaderlands voelende lezers, het gaat om de grote 
massa, om de massa die van nature vertrouwen in 
de krant stelt: om de massa, die in tijden van ver- 
warring voorlichting nodig heeft. En als de leden van 

■ de Raad van Beroep dan verder schrijven, dat het de 
Raad voorkomt: 

„Dat hef niet de plicht was van directeuren 
en redacteuren hun bedrijf neer te leggen 
enkel op deze grond, dat het hun niet, gelukte 
de ergerniswekkende stof geheel uit hun blad 
te weren." 

Dan vlamt om der wille van die massa, die schapen 
zonder herder, verontwaardiging bp. 
Immers het was juist de plicht van directeuren en 
redacteuren geweest hun bedrijf neer te leggen, 
enkel en alleen op grond van de omstandigheid, dat 
.in hun blad de lezer vals werd voorgelicht, dat de 
massa in hun blad1 — het blad van hen, die toen en 
thans als goede vaderlanders beschouwd wensen te 
worden — sluw en gemeen op een dwaalspoor werd 
gebracht. 
De Commissie voor de Perszuivering, die, zoals 

herhaaldelijk, oók van de zijde van de tegen- 
partij is betoogd, haar taak mild en met begrip voor 
de moeilijke omstandigheden, waarin de pers ver- 
keerde, uitoefent, heeft altijd deze grens getrokken: 
Zodra een krant „positief" (d.w.z. in de geest van 
de bezetter) gaat voorlichten, is zij fout. 
Larie, zegt de Raad van Beroep, en gaat voort: 

„Hun verantwoordelijkheid, (d.w.z. van direc- 
teuren en redacteuren) was zeker gemoeid bij 
een voor een vaderlands publiek leesbare 
courant, maar hun verantwoordelijkheid was 
ook gemoeid bij het vastzetten van hun be- 
drijf zolang de krant leesbaar bleef." 

Als de zaak die ons nu bezig houdt niet zo bitter 
ernstig was, zouden we er verder het zwijgen toe 
doen en grijnslachend over gaan tot de orde van de 
dag. 
Bestaat de wet soms niet voor de heren van de 
Raad? 
Ën als nu deze Raad zijn principiële overwegingen 

Dit, deze sanctionnering van de geestelijke collabo- 
ratie, hoont niet alleen het verzet, hoont ook 

die directeuren en redacteuren, die. toen het hun 
te gortig werd, een non possumus uitspraken en 
daarbij hun bedrijf lieten voor wat het was. 
Algra van het Fries Dagblad, Bodewes van de 
Gelderlander en vele anderen met hen, zijn — let 
wel! — in hun plicht tekort geschoten toen zij vier- j 
kant: neen zeiden. En er was daarbij geen sprake 
van een opgedrongen NSB.-redacteur, er was aSeen 
sprake van een eis tot positievere voorlichting! 
Wij verwachten dan ook een bevel tot aanhouding 
en voorgeleiding van deze plichtverzakers. Misschien 
ontsnappen ze de dans, maar ze weten het nu eens 
en voorgoed: als het onmogelijke zou gebeuren en 
Henk Gortzak of Paul de Groot worden de baas, 
dan mogen ze — het ligt verankerd in de uitspraak 
van de Raad van Beroep — geestelijk en politiek 
met de Moskouse vijandelijke totalitaire staatsmacht 
collaboreren. Mits ze maar niet te ver gaan: de 
opgedrongen CPN.-politieke-redacteur zal misschien 
net de grens zijn. En dan goed toezien dat diens 
artikelen op de binnenpagina komen. En vooral 
verklaren, dat de zorg voor het personeel ie zo 
uitermate ter harte gaat! 
Neen, we trekken de kwestie niet in het belachelijke. 
Het bovenstaande is de consequentie van de sententie 
van de Raad. En omdat slechts deze gevolgtrekking 
is te maken, vervult verontwaardiging en verbijste- 
ring ons en vragen we ons af; Hoe is het mogelijk 
dat in een tijd, waarin een satanische totalitaire 
macht aan de poorten van ons volksbestaan klopt, 
de deur voor elke geestelijke collaboratie wordt 
opengestoten, nota bene alleen op grond van het 
feit, dat bedrijf en personeel belangrijker geacht 
moeten worden dan de invloed van de pers op dé 
geest van het volk, welke uitsluitingsgrond de volks- 
vertegenwoordiging, het wegen van de pers hoger 
achtend, uitdrukkelijk heeft geëlimineerd? 
En nu spreken we maar niet over de bewering, dat 
de lezers: 

„anders gevaar zouden lopen een krant te 
ontvangen, die geheel en al aan de versprei- 
ding van verkeerde denkbeelden zou dienst- 
baar gemaakt worden." 

want druppelsgewijs toegediend, in onschuldig om- 
hulsel verborgen vergif is gevaarlijker dan zichtbaar 
vergif. Met andere woorden: een niet geheel en al 
verkeerde, door zgn. goede Nederlanders uitgegeven 
krant is gevaarlijker dan b.v. het Nationale Dagblad 
en Vova. 
De Raad van Beroep heeft dit niet ingezien, zoals 

hij wellicht ook niet heeft begrepen, dat zon 
vrijbrief voor het plegen van geestelijke-collaboratie- 
op-zekere-voorwaarden een klap in het gezicht is 
van het verzet, dat in de Nederlandse pers van toen 
met sluipmoord werd vergeleken en dat de voor- 
lichting die het gaf, met zijn bloed heeft betaald. 
Kunnen wij er het zwijgen toe doen? Mogen wlf 
zwijgen, zelfs al zijn wij het spreken zo langzamer- 
hand verleerd, nu het keer op keer terugkerend on- 
recht in zuivering en berechting ons telkenmale 
sprakeloos van verbazing en verontwaardiging maakt? 
Doch wat thans is geschied, is zo grievend, is zulk 
een kaakslag in het gezicht van het met bloed be- 
taald verzet, dat de woede de spon uitbarst, dat 

spreken plicht is, dure plicht. JAN. 



RECLASSERING 

Pas op voor een vijfde stand van de 

politieke delinquent in de samenleving. 

In aansluiting op ons hoofdartikel van vorige week. vangen wij in dit num- 
mer de publicatie aan van een serie artikelen, waarin gewezen wordt op de 
gevaren, die de vorming van een vijfde stand met zich mee zou kunnen 
brengen. 

JU' e algemeen voorzitter der GOIWN Dr. Ir. N. A. 
J. Voorhoeve, hield onlangs te 's-Hertogenbosch voor 
de leden der GOIWN uit Noord-Brabant, een rede, 
waarin hij onder meer zeide, dat de ex-illegaliteit een 
taak heeft bij de terugkeer der politieke delinquen- 
ten in de maatschappij. „Als Christen en als Neder- 
lander!" 
De reactie op deze woorden was zeer verschillend. 
Maar nu de politieke delinquenten, na uitboeting van 
de hun toebedachte straf, op initiatief van de over- 
  heid weer in de Nederlandse samenleving te- 
Irugkeren, moet de ex-illegaliteit het o.a. tot 

haar taak rekenen, mede te werken om die 
  terugkeer zo goed mogelijk te doen geschieden. 

Over die terugkeer — althans over zo spoedige 
terugkeer — zijn de meningen in de kringen der 
ex-illegaliteit ongetwijfeld zeer verdeeld, maar het is 
juist de legale gezindheid van de GOIWN en de 
LO-LKP, welke hen ertoe heeft aangezet, om het 
parool der overheid, nu deze eenmaal beslist heeft, 
te volgen en te helpen verwezenlijken. Zij doet 
dat allereerst uit christelijke naastenliefde en als uit- 
vloeisel van dit beginsel ziet zij ook als haar 
taak het voorkomen van die vorming van een 
blijvende kaste van paria's. 
Men zal vragen: Is dat nu wel een taak voor de 
voormalige illegaliteit? Het is toch de Stichting Toe- 
zicht Politieke Delinquenten, welke tot taak heeft 
en over de bevoegdheid en de middelen beschikt, 
om de politieke delinquenten te ondersteunen in hun 
poqingen, om er weer boven op te komen en hen 
in het goede spoor te brengen? 
Dat is juist en het is verre van ons de verdiensten 
van de Stichting te kleineren. Maar alle lof mag ons 
evenwel niet de ogen doen sluiten voor de werkelijk- 
heid en deze is, dat er problemen zijn bij de reclas- 
sering van politieke delinquenten, welke door de 
Stichting niet kunnen en niet worden opgelost. Uit 
de aard der zaak, kan de Stichting Toezicht Poli- 
tieke Delinquenten zich in de hulp aan de aan haar 
toevertrouwde mensen slechts beperken tot het aller- 

— een K.P.-er, die de mening was toegedaan, 
dat de veiligste schuilplaats het hol van de leeuw 
is, zekere betrekkingen met de doch tbr van een 
NSB-er aanknoopte; 
— hij eerst begunstiger van de Germaanse SS. en 
later lid van de Landwacht werd, dit alles op 
verzoek van zijn „Germaanse liefje", die een Ger- 
maanse held van hem wenste te maken; 
— hij, na een volledige SS-opleiding te hebben 
genoten, het tot Unterscharführer bracht, in wel- 
ke rang hij de andere landwachters moest drillen; 
— hij deze taak serieus opvatte en zijn recruten, 
als het zingen niet goed ging, de bomen om het 
executieterrein injoeg en hen op die verheven 
plaats liet brullen tot ze geen lucht meer hadden; 
— hij tenslotte tot Oberscharführer werd bevor- 
derd, in welke rang hij de illegaliteit belangrijke 
diensten heeft bewezen. 

* * * 
.— een LO-er in Friesland de bonkaarten port- 
vrij aan de pleegouders van zijn onderduikers ver- 
zond in dicnstenveloppen; „Departement van Fi- 
nanciën": 
— kij op een dag van iemand de mededeling ont- 
ving, dat hij nog nooit een bonkaart voor zijn 
onderduiker had gekregen; 
— onze LO-er eens met hem ging praten en hem 
vroeg, of hij dan nog nooit zo'n blauwe enve- 
loppe met „Omzetbelasting" had ontvangen: 
— het raadsel hiermede was opgelost, want de 
gastheer antwoordde, dat hij die dingen altijd on- 
geopend weglegde; „Ze weten je toch wel te vin- 
denl". / 

voornaamste; het verschaffen van een onderdak, van 
de onmisbare woninginrichting en van, zo mogelijk, 
ook nog bezigheid om de kost voor zichzelf en het 
gezin te kunnen verdienen. Ook dat is al een hele 
toer en wanneer de Stichting zich er dan ook al over 
mag verheugen, dat haar dit in menig geval gelukt 
is, dan weten we uit eigen ervaring, dat dit alles 
gewoonlijk slechts een primitieve oplossing betekent, 
ongeveer voldoende voor die klasse van politieke 
delinquenten, welke door haar plaats in de maat- 
schappij in geestelijk en materieel opzicht bescheiden 
verhoudingen gewoon geweest is. 
Anders staat het met politieke delinquenten, intel- 
lectuelen en half-intellectuëlen, die voorheen door 
ambt, beroep of bedrijf op een hogere sport van de 
maatschappelijke ladder stonden. Zij stellen andere 
problemen, waarbij wij minder denken aan ver- 
schaffing van onderdak en meubelen en andere mate- 
riële voorzieningen, dan wel aan hun geestelijke, 
sociale en sociaal-economische wederinschakeling in 
de samenleving. Die wij hier op het oog hebben zijn 
ambtenaren, dokters, advocaten, ondernemers, schrij- 
vers, journalisten, kunstenaars e.d. In het gunstigste 
geval zijn zij door de zuivering-zonder-berechting 
Voor een aantal jaren uit hun ambt, beroep of bedrijf 
uitgesloten. 
Meestal echter vielen zij tevens onder de berechting 
en wanneer zij dan ook al niet door een speciale 
bepaling bij de uitspraak van het recht om het 
oude ambt, beroep of bedrijf uit te oefenen, werden 
getroffen, dan is toch op hen minstens van toepas- 
sing de bepaling, dat zij gedurende tien jaren zijn 
uitgesloten van het vervullen van' openbare ambten 
in s welke vorm dan ook en van de uitoefening van 
de kiesrechten. Het zijn harde maatregelen, maar het 
zijn preventieve maatregelen, geboden door de nood- 
zaak van het betrachten der voorzichtigheid en het 
aanbrengen van correctie. 
Welke zijn evenwel de gevolgen? 
Deze mensen staan, wanneer zij uit de kampen in 
de vrije samenleving terugkeren, in het algemeen 
voor een ontmoedigende situatie. Er zijn politieke 
delinquenten, die weer direct „boven-Jan" zijn en 
doen of er geen vuiltje aan de lucht geweest is. Dit 
beluisterden we ook op de Zaterdagmiddagverga- 
dering, maar nemen we die uitzonderingen niet voor 
algemene regel. 
Zijn de ex-geïnterneerden en gestraften nog jong, 
dan zal het hun doorgaans wel gelukken, een plaatsje 
in het vrije bedrijfsleven te veroveren. Zij zijn nog 
niet zo vastgegroeid in het eenmaal gekozen levens- 
beroep, dan dat zij nog wel een andere richting- in 
kunnen slaan. Zij zijn dan ook nog zo gelukkig jong, 
dat werkgevers hen om hun leeftijd nog hebben 
willen. Maar in het algemeen zijn de politieke delin- 
quenten, die wij hier op het oog hebben, van reeds 
meer gevorderde leeftijd. Was hij eenmaal advocaat, 
dokter, ambtenaar, dan is zijn gehele ontwikkelings- 
gang zodanig, dat hij zich bijna niet meer op wat 
anders omstelleit kan. Zou hij dan met ijver en 
goede wil ook pogen, dan is de kans daarvoor 
uiterst gering. Het aanbod op de arbeidsmarkt is 
alweer zodanig, dat de patroons in hun advertenties 
slechts personeel beneden een bepaalde leeftijd kun- 
nen eisen. Daarbij komt, dat deze mensen gewoon- 
lijk een geheel gezin tot hun last hebben en zo maar 
niet met een aanvangssalarisje kunnen worden af- 
gescheept, wat de animo om hen in dienst te nemen 
,ook al niet bevordert. Onze ervaring is dan ook, 
dat vele van deze politieke delinquenten het uiterst 
beroerd hebben en zich en hun gezinnen met moeite 
door het leven slepen. 
Nu kan men ons wel zeggen: dat is hun eigen 
schuld, denk aan de offers die in de bezettingstijd 
gebracht zijn door onze mannen en vrouwen, en aan 
de verweesde gezinnen van onze verzetsmensen, 
wier positie evenmin rooskleurig is. Zeker we ver- 
liezen dat alles niet uit het oog, maar h#t gaat 
hier om één der grondbeginselen van een geordende 
christelijke samenleving. Bovendien schuilt hier een 
groot gevaar. Er dreigt een permanente kaste van 
pa'ria's te ontstaan. Hier wordt in ons land ingevoerd: 
een vijfde stand met al de gevaren van dien. 
Om dit onze vrienden duidelijk te maken, moeten 
we- ons even op een breder terrein van beschouwing 
begeven en ons bezig houden met symptonen op dit 
gebied uit het verleden en hef heden, hetwelk wij 
in een volgend artikel zullen doen. 

C. H. 

WIR 

GETALLENGEGOOCHEL. 
Gelukkig is nu toch ook het duistere probleem van „de 
60% partijleden der C.P.N. in het verzet gevallen" op- 
gelost. 
Wagenaar maakte die opmerking en we poogden hem na 
te rekenen, maar het gelukte ons niet. Nu deelt Branden- 
burg in de Eerste Kamer mee, dat het er 6000 waren. 
Wij schatten eerst 18000, maar willen ons graag voe- 
gen en aannemen, dat 60% der partijleden 6000 man 
was. Welnu, die zijn dus omgekomen in het verzet. Het 
is verschrikkelijk om een dodenaantal in discussie te 
brengen, maar 't is nog erger als men er leugenachtige, 
propaganda mee bedrijft en dat roept om reactie, 
We némen aan, dat er 6000 communisten gedurende de 
bezettingstijd omgekomen zijn, maar 't is een leugen, 
dat deze in het verzet omgekomen zijn. Als het er 600 
zijn van de 3000 tot 4000, die de Stichting 1940- 45 
verzorgt, dan is 't veel. En de rest? Zoals gezegd, ve- 
len werden na het afbreken der collaboratie van Rus- 
land met Duitsland in Juni 1941 gearresteerd. Zij had- 
den niets met het verzet te maken, uitgezonderd een 
enkele. En overigens zullen er een niet gering aantal 
omgekomen zijn, die niet onderdoken, maar zich door 
de „Arbeitseinsatz" lieten vangen. 
Nog eens, de communisten hebben zich verzet en daar 
zij een goede revolutionnaire training hadden, namen 
zij zelfs hier en daar het initiatief. Maar hun getal was 
een kleine fractie van het gehele verzet en hun motief 
was ..... de voorbereiding der communistische re- 
volutie en niet de vrijheid en zelfstandigheid van ons 
land. 
COMMUNISTISCHE DEMOCRATIE. 
In de Amsterdamse Gemeenteraad is een felle strijd ge- 
voerd over het al of niet aanblijven van de twee com- 
munistische wethouders. Op een der eerste dagen van 
het debat kwam een motie binnen van 700 arbeiders 
der Wester Suikerraffinaderij te Amsterdam, waarin 
deze protesteerden tegen het reactionnaire voornemen 
van de gemeenteraad, die de communistische wethou- 
ders- door een motie van wantrouwen tot aftreden wi'de 
dwingen. Volgen daarna nog enkele tirades over de 
eenheid der werkende klasse en over de Februari-staking. 
Diezelfde avond deelde een gemeenteraadslid de Raad 
mede, dat hij om 7 uur was opgebeld door een arbei- 
der van de fabriek, die hem meedeelde, dat op de fa- 
briek van het zenden van bovenstaand telegram niets 
bekend was en dat men op dat tijdstip nog koortsach- 
tig bezig was handtekeningen onder het telegram te 
krijgen. 
De communisten reageerden daarop met de opmerking, 
dat er op genoemde fabriek in ploegen gewerkt werd. 
Dat zou dus kunnen verklaren, dat een vorige ploeg 
reeds getekend had en dat men met de volgende nog 
bezig was. 
Helaas helpt ook deze uitvinding de communisten niet. 
De fabriek telt n.1. omstreeks 900 arbeiders en als er 
daarvan reeds 700 getekend hadden bij de eerste ploeg, 
vraagt men zich af, hoe groot de andere ploegen dan 
wel moeten zijn. Overigens is het ondenkbaar, dat de 
arbeiders van een volgende ploeg niets van de verzen- 
ding van het telegram zouden weten. 
Deze communistische truc kraakt inderdaad aan alle 
kanten. Voorlichting noemen ze dat en democratische be- 
invloeding. * * ♦ 
DIKKE MIST BIJ V.N. 
Op een artikel in onze rubriek „De Jonge Stem" van 
de hand van Jan Patriot, reageert V. N. in zijn rubriek 
„In het Vizier". 
Het artikel was een beroep op de ouderen om de 
jeugd niet los te laten en zich niet af te maken van 
haar problemen, alsof 't een puberteitsverschijnsel was 
en uit onevenwichtigheid geboren. 
't Gevaar, meende de schrijver, is anders groot, dat die 
zelfde jeugd in handen valt van ontbindende machten, 
die een betreurenswaardige progressiviteit aan de dag 
leggen. 
V. N. acht dit een ontwaarding van het begrip „pro- 
gressief", waardoor z.g. jeugdleiders bij de jonge men- 
sen in het gevlei wensen te komen. 
Voorwaar, een onwelwillende reactie van V. N. Zoals 
de waard is, vertrouwt hij zijn gasten, zullen we maai 
zeggen. 
Is ieder, die op zijn wijze op de problemen van de jeugd 
wijst, en de ouderen waarschuwt, erop uit in het gevlei 
bij de jeugd te komen? Welk een onsympathiek com- 
mentaar. , 
En gebral? Is het dan niet zo, dat in deze verscheurde 
wereld de ouderen de weg niet meer weten en de 
jongeren een weg gewezen willen zien, dat zij, indien 
geen leiding gegeven kan worden, zich veelal willig t 
zullen laten vangen door verabsoluterende ideologieën 
zoals voorheen het nationaal-socialisme en thans het 
communisme? 
En eist met name het laatste niet de eretitel op van de 
ware progressiviteit? Het probleem werd juist gesteld 
en het ware te wensen geweest, als V. N. daarop was 
ingegaan. 
„Progressief" noemen velen zich. Wat is dat? Is dat 
V. N., is dat het communisme, betreft dat de ouderen, 
de jongeren? Och kom, V. N. weet ook wel, dat pro- 
gressiviteit niet in de lucht hangt. Dieper dan de kwes- 
tie progressief-conservatief ligt Be vraag of men voor • 
Christus gekozen heeft of niet. En zo ja, dan is men 
op weg in de ware en goede «zin, zowel progressief als 
conservatief te zijn. 



ENKELE PROBLEMEN 

De. ogen zijn oppn. 

De nationale en vooral de. internationale span- 
ning rondom het communisme groeit zodanig, 

dat zij bijna niet meer te verdragen is. Men kan 
geen jaren in zo'n toestand leven en werken. 
Na verloop van tijd verlamt ze iedere activiteit. 
„Laat er dan maar oorlog komen", zeggen velen 
reeds thans. Een gevaarlijke capitulatie voor deze 
dreiging. 
Neen, wij moeten onze problemen leren kennen 
en strijden om ermee klaar te komen. Wij moe- 
ten de geest van het communisme leren ken-» 
nen en daar een positieve geestesgesteldheid 
tegenover stellen. 
De wereld is er niet mee gebaat als men de kan- 
sen op vrede opgeeft, voordat zij beproefd zijn, 
als men uit wankelmoedigheid en defaitisme het 
zwaard grijpt, terwijl het woord nog mogelijk- 
heden heeft. 
Want al heeft het dat niet tegenover de leidende 
communisten, het heeft zeker nog een kans 
tegenover de geleiden, tegenover de lijdenden in 
de' kerkhof staten en tegenover de misleiden, die 
het communisme langzaam maar zeker tot zich 
trekt. 

Houdt de ogen open. 

In Tsjecho-Slowakije zijn studenten gearresteerd, 
omdat zij het oneens waren met de omwentel 

ling. Op beide punten niets nieuws. De Tsjechen 
zijn lieden, die de vrijheid liefhebben, d.w.z. zij 
willen hun eigen overtuiging hebben en verkon- 
digen. De kleine groep russophile communisten, 
die door list en geweld het heft in handen kreeg, 
heeft daarentegen de slavernij lief en zo zal ieder, 
die met de communisten van mening verschilt 
de mond gesnoerd worden. Langzaam- maar 
zeker wordt de sluier des doods over deze vrije 
republiek getrokken. Daaronder mogen slechts 
gramofoonplaten aangezet worden, die in het 
Kremlin geproduceerd zijn. Ieder ander geluid 
wordt langzaam maar zeker gesmoord. De 
mechanische wereld, de marionetten wereld ver- 
nietigt alle vrije leven. De touwtjes, waaraan 
Moskou trekt, geven de enig geoorloofde bewe- 
ging der marionetten. 
In Hongarije is het verstarringsproces al veel lan- 
ger aan de gang. 't Gaat daar geruislozer, maar 
ook langzamer. Vijftig socialistische parlements- 
leden zijn afgezet, omdat ze tegen de fusie met de 
communisten waren. Natuurlijk, maar hoe be- 
lachelijk wordt dan het geschreeuw dér commu- 
nisten hier, die al onze vrijheden en rechten ge- 
nieten en waarmee men alleen i^et langer in de 
bestuurscolleges wil zitten. 

Maar de oogkleppen af. 

Ons volk is dus gealarmeerd en het ontwerpt 
vele plannen om het gevaar in ons land te be- 

zweren. Maar zoals het steeds gaat bij dergelijke 
dingen, men ziet nu opeens nietó anders meer, 
men heeft oogkleppen opgedaan om al onze 
overige narigheid niet meer te zien. 
Bestaat Indië rtog, burger van Nederland? Heeft 
Uw medeburger al een woning? Zit er opeens 
geld in onze schatkist en een balans in onze be- 
groting ? 
De oogkleppen af, er is niets gewonnen voor da 
zaak van Nederland met een anti-communistische 
rel. Dat is kiekeboe-spelen met onze noodtoe- 
stand. Waartoe dient dat? 
Willen we onze interne verantwoordelijkheid niet 
meer zien, of willen we de dreigende gevaren, 
die. ons langzaam maar zeker overmeesteren, voor 
onszelf of voor onze medeburgers camoufleren en 
onze tekortkomingen afreageren op het commu- 
nisme? Zo mag het nooit. Het heeft ons in de 
bezettingstijd niet aan moed ontbroken om de 
waarheid onder ogen te zien. Als vrije burgers 
van Nederland zal ons althans de moed der waar- 
heid niet mogen ontvallen. 
WONINGEN zijn sinds de bevrijding in zodanig 
tempo aangebouwd, dat we de bevolkingstoename 
niet eens kunnen opvangen. Sinds 1945 zijn we 
dus alleen nog maar achteruit geboerd. In Den 

Onihutiinq, monument te iPmitde. 

Te Smilde (Dr.) zal op Dinsdag 13 April a.s., 
des middags te 3 uur, ter ere van dé dertien ge- 
vallenen in deze gemeente, de onthulling van een 
prachtig monument plaats vinden. 
Het ligt in ons voornemen t.g.v. deze onthulling, 
naast een verslag van de plechtigheid in ons 
blad een uitvoering In Mcmoriam te wijden aan 
de aldaar gesneuvelde verzetsvrienden. 

Haag b.v. wacht ongeveer 19% op een eigen wo- 
ning. Men behoeft niet veel fantasie te hebben 
om de materiële nood en de morele gevaren te 
peilen, die in de samenwonende gezinnen ont- 
staan. Hoe is in die toestand ooit een goede ont- 
plooiing van het gezinsleven te verwachten? 
En wanneer zal nu eindelijk dit benauwende pro-i 
bleem eens werkelijk aangepakt worden? 

Het probleem „INDIë" geniet de slaap des 
schijngerusten. Daarmee zijn we er intussen 

niet van af. Dat zullen we nog wel merken. 
Er is gelukkig één feit in deze Indische aangele- 
genheid, waar we als volk trots op kunnen zijn. 
De soldaten van ons volk gedragen zich op 'n wijze 
die bg allen, die er iets mee te maken hebben, 
respect afdwingt. Zij hebben een buitengewone 
zelfbeheersing aan de, dag moeten leggen, want 
zij zagen en zien nog voor hun ogen een, ontwik- 
keling zich voltrekken, waardoor de banden tus- 
sen Nederland en Indië verscheurd worden ea 
waardoor de bevolking in handen raakt van on- 
verantwoordelijke lieden en een prooi wordt van 
terreur en geweld. En waar deze soldaten met 
weinig moeite de orde zouden hebben kunnen 
herstellen, moet men respect hebben voor de zelf- 
controle, die hen daarvan weerhield en weer- 
houdt, zolang 't bevel niet gegeven is. 
Nog schoner is het, te vernemen, dat deze solda- 
ten, waar ze de bevolking bevrijd hadden, door de 
daad toonden, dat ze boven alles mens waren. 
Barmhartigheid in het bevrijden, barmhartigheid 
tegenover de bevrijden, dat heeft onze soldaten 
gesierd en het zal de trots zijn van het Neder- 
land, dat na ons komen zal. 
Althans de eer, dat dit ons leger is, zal men ons 
niet kunnen ontroven. 
Voor 't overige is er niet veel om trots op te zijn. 
Het heeft ons als volk aan moed en Inzicht, aan 
belangstelling en roepingsbesef ontbroken om dit 
probleem werkelijk op te lossen. Men schat, dat 
er nog twintigduizend onderdanen van het 
Koninkrijk (als ze tenminste nog in leven zijn), 
wederrechtelijk in handen van de republiek zijn. 
Zijn hunkeren naar de bevrijding, waar ze sinds 
1945 recht op hebben, die wij sinds 1945 hadden 
moeten bevechten. Hoort U er nog wel eens over 
praten? Ik weet niet, hoe deze mensen over ons 
zullen denken, maar ik kan ze op dit punt bij 
voorbaat veel vergeven, want ik zou geen excuus 
kunnen aanvoeren. 
Of is dit er misschien één, dat, dank zij hun ge- 
vangenschap, de zaken in Indië goed gaan ? Wie 
gelooft dat nog in Nederland? 't Gaat immers 
alleen maar goed voor de republiek. De slimme 
vogels, die daar aan de touwtjes trekken (tegen- 
woordig o.a. de communist Hatta), hebben goed 
profijt getrokken van onze aarzeling met betrek- 
king tot hun revolutie. 
Hun parool is thans: tijd gewonnen, alles gewon- . 
nen. 
Wie een zieke plek laat doorzieken, laat het hele 
leven door de ziekte overwoekeren. Dat voltrekt 
zich dan ook thans. Langzaam maar zeker wordt 
de bestuurssituatie van Nederland in Indië on- 
dermijnd en is men op weg te vervreemden van 
de deelstaten, waarop men zijn hoop bouwde. De 
liquidatie van onze positie en zodoende van een 
bestuur, dat Indië er bovenop had kunnen hel- 
pen, is, daar de republiek en haar trawanten „ 
niet over de capaciteiten en mannen voor het be- 
stuur beschikken, de wrange vrucht voor da 
dessaman Van onze semi-humaniteit, ten aan- 
zien van de republiek. — . 

Over onze MONETAIRE POSITIE behoeft niet 
zo veel gezegd te worden. Wij hangen boven 

de afgrond en Marshall moet ons op de begane 
grond terugbrengen. 
Dat zal ons zeker verlichting geven, maar 't zal 
ons- op de gevolgde weg op de duur toch niet 
baten. Het is geleend geld. Bovendien bedenke 
men, dat het plan ons dit jaar niet veel meer zal 
geven, dan we verleden jaar reeds leenden. 
Wat ons te doen staat, is „zuiniger leven" en dat 
geldt zowel de overheid alé het volk. Het heeft 
geen zin ervoor te pleiten, dat we het nog beter 
moeten heb'ben, als er alleen maar een kans voor 
ons bestaat, indien we met minder genoegen 
nemen. We leven ver boven onze stand, we ken- 
nen een weelde (heel wat minder dan voor de 
oorlog), die ver boven onze draagkracht uitgaat. 
Kunnen we met minder toe? Wie twijfelt er 
aan? De fijne kam moet erdoor bij overheid en 
volk. 

De eerste voorwaarde voor bestaan en ontwik- 
keling van ons volk is, dat we onze problemen 
gaan zien. De tweede is, dat we ze aanpakken, 
't Communisme aanpakken is prachtig, maar 
geen oogkleppen op. We hebben nog ernstiger 
problemen. 

H. v. R. 

■■ 

JA zuwtf. 

de weietd 

tand 

TE KOOPl ten zo goed als nieuwe leiderwagen. 
• (Adv. De Graafschapper.) 

Daar begint de ellende al weer. Nauwelijks zijn 
we onze „leider" kwijt of er wordt alweer een 
wagen aangeboden voor een nieuwe leider. 
En onze dagbladen doen er weer lustig aan mee 
om toekomstige leiders aan een wagen te helpen. 

* 

De sportver. ,,Glimmen hield. Raar jaarlijkse uitvoering 
in café Bolhuis o.l.v. de heer H. Hoven. De uitvoering 
stond op hoog peil. De leider ontving bij monde van mej. 
v. Rijn een vulpen. Na afloop volgde een gezellig bal. 

(Nwsbl. v. h. Nrd.) 

Wij zouden ook wel leider willen zijn van een 
sportvereniging. En liefst in Glimmen. Om bij 
monde van mejuffrouw van Rijn iets te mogen 
ontvangen, 't Behoeft niet eens een vulpen te 
zijn. Wat zouden we glimmen! 

TE KOOPt een damesrijwiel met nieuwe banden, torpedo- 
rem, electrischc kamerlamp, 4 inmaakpotten. 

(Adv. De Graafschapper.) 

Wij erheen, dat snapt U. Dat 't een dames- 
fiets is met nieuwe banden en torpedorem in- 
teresseert ons minder. Maar ge moet eens komen 
kijken wat een gerief die electrische kamerlamp 
en die inmaakpotten geven, 't Is een idylle ons ' 
te zien rijden onder het zachte schijnsel van 
onze kamerlamp, kluivend op de spercieboontjes 
uit de inmaakpotten. 

♦ 
Kosthuis gezocht door koopman met pensioen, bij voor- 
baat weduwe. Brieven no. D. 

(Adv?Vrije Volk). 

Ik begreep er eerst niets van. Mijn vrouw en ik 
hebben het er nog nooit over gehad, om een kost- 
ganger te nemen. Ze zegt altijd, dat ze aan één 
kostganger al meer dan genoeg heeft. Ma ér nu 
ze die advertentie van een koopman met pensioen 
gelezen heeft, wilde ze beslist erop schrijven. 
Toen heb ik de advertentie nog eens aandachtig 
gelezen. En ik begreep en ben nu diep geschokt. 
De zaak is al in handen van de politie. Kostgan- 
gers, die de vrouw des huizes bij voorbaat we- 

, duwe maken, moeten, in het belang van de kost- 
bazen, zo spoedig mogelijk achter slot en grendel. 

R.K. jongedame, 21 Jaar, van goede huize, bezit Mulo- en 
type-diploma, zag zicb gaarne opgeleid als dokteres of 
tandartsassistente. Ook genegen lichte huishoudelijke werk- 
zaamheden te verrichten of te helpen bi) de verzorging der 
kinderen. 

(Adv. blad). 
Wij houden van advertenties als van deze jonge 
dame. Zij wil iets beréiken in het leven (liefst 
dokteres) maar is,bereid om met kinderverzorging 
te beginnen. Haar voorbeeld heeft ons geinspireerd 
tot de volgende annonce, die helaas door „De 
Zwerver" geweigerd werd. Maar in deze rubriek 
kan ik 't lekker toch laten drukken zonder dat de 
administratie haar vingers er tussen krijgt. 

Jongeman, 38 jaar, in bezit loffelijk ontslag 
lagere school zag zich gaarne opgeleid tot 
Minister of kranten-magnaat. Ook genegen 
als Kamerbewaarder of krantenjongen te be- 
ginnen. Kan stembanden behoorlijk uitzetten. 
Brieven onder motto? „Hogerop" aan de Re- 
dactie van deze rubriek. 

Ms deze rubriek volgende week niet meer ver- 
schijnt, dan' weet u, dat ik geslaagd ben. 

Steeds 10.000 titels in voorraad. Antiquariaat Onder di 
Galerij, Bru- itraat 23, Groningen. 

(Adv. Het Vrije Volk). 
Er stond een lange rij onder de galerij,-tóen wij 
er kwamen om een titel machtig te worden. Maar 
fa, hoe gaat dat? Toen wij aan de beurt waren, 
oleken de beste al uitverkocht te zijn. De baron- 
nen, jonkheren, douairières, professoren e.d. waren 
;r al uit. Er waren alleen nog wat lorrige Dr s 
en Mr's-titels voorradig. Maar daar waren we heel 
niet om verlegen. Die kun je tenslotte ook krijgen 
door een paar jaar college te lopen. Zeg nou zelf. 



RAUTER hat keine schuld daran.... 

r Als de voorjaarszon zo nu en dan door de wolken breekt, trekt zij lange, lichte plekken door de vroegere balzaal van het paleis aan de Kneuterdijk. De hoge 
ramen tekenen grote rechthoeken van licht boven de honderden ernstige gezichten, aandachtig opgeheven tot die ene stem. Het licht speelt over de mannen 
achter de groene tafel en doet het wit van de beffen hel afsteken tegen het zwart van de toga's. In het chroom van de microfoons schittert het en het silhouet 
van een groot filmapparaat staat zwart en grotesk tegen de lichte ramen. Er is in die zaal niets dan soms even een onderdrukt gekuch en een licht geschuifel 
van voeten. En die stem  
Tussen twee mannen in donkere uniformen zit een stille, rechte figuur in een groen jasje. Buiten zingt een straffe wind om de hoeken en over de binnenplaatsjes. 
Binnen is het monotone geluid van de stem. Die stille figuur in dat groene jasje Die stem..... 
Hans Albin Eauter, der hófiere 56- und Pólizeiführer, staat voor zijn rechters. 

Wir wussteu nicht was Mauthausen Ist". 
Stuk voor stuk gaat de president van het 
Bijzonder Gerechtshof, Mr. van Meeuwen, 

de punten van de tenlastelegging na. 
De Joden; tienduizend, twintigduizend, honderd- 
duizend, meer nog werden op transport gesteld 
naar de Duitse kampen. Slechts een paar duizend 
keerden terug, maar Rau- 
ter heeft geen schuld.... 
„Wir wussten nicht, dass 
die Juden getötet wur- 
den". 
„Schweinhund", roept een stem van de publieke 
tribune. 
Rauter zegt, dat hij de Joden naar een machine- 
fabriek te Sachsenhausen zond. Arbeitseinsatz.... 
Maar de inspecteur van de P.R.A., die het onder- 
zoek in deze zaak leidde, is er van overtuigd, dat 
zij werden weggevoerd om vernietigd te worden. 
„Waarop grondt U deze overtuiging?" 
„Op het feit, dat ook kinderen beneden de vijf 
jaar, grijsaards en zelfs krankzinnigen werden 
Weggevoerd. Duitsland wilde toch geen krankzin- 
nigen tewerk stellen?" 
„Das ist eine Vermutung", Rauter reageert 
scherp en onmiddellijk. 

|n deze zelfde zaal, waar hg nu terecht staat, 
* hield Rauter in 1943 een rede: Feldmeyer keer- 
de van het Oostfront terug  
Toen zei hij, sprekend över de Joden, waarvan hij 
Nederland zou bevrijden: „Ich will geme mit mei- 
ner Seele im Himmel büssen für das, was ich hier 
gegen die Juden verbrochen habe". 
Die rede is stenografisch opgenomen en twee ge- 
tuigen bevestigen de juistheid van het verslag. 
Eén van hen is een SS-er en voormalig redac- 
teur van „Storm", het weekblad van de Ger- 
maanse SS in Nederland. Hij deserteerde echter 
en rehabiliteerde zich door illegaal werk. Fel 
keert Rautër zich tegen hem. 
,Herr Prasident, deze man heeft eenmaal een 
vrijwillig afgelegde eed op de Führer, ja op God, 
Verbroken. Aan zijn op de nu afgelegde eed ge- 
geven verklaringen kunt U geen waarde hech- 
ten!" 
Rauter verdedigt zich: Onder de huidige omstan- 
digheden, nu zij meer dingen weten en over uit- 
gebreide inlichtingen beschikken, kunnen de men- 
sen niet meer oordelen over het Jodenprobleem, 
zoals het zich van 1940 tot 1944 projecteerde. 
Rauter verdedigt zich: Slechts drie k vierhonderd 

.Joden heeft hij bij de Februari-staking van 1943 
laten oppakken. Met de andere heeft hij geen be- 
moeienis gehad. Hij heeft slechts de bevelen 
Uitgevoerd. En Vught stelde hij in, om het de ge- 
vangenen dragelijk te maken  
„Glauben Sie mir, Herr Prasident, wir wussten 
nicht, dass die Juden getötet wurden". 
Rauter hat keine Schuld daran  
„Die Arbeitseinsatz-polizei war Pührerbefehl". 
De president leest voor; brieven van Rauter aan 
Himmler over de toestand in de drie Noordelijke 
provincies, over de invoering van een tweede 
distributiestamkaart, over de verzwaarde bewa- 
king van distributie-kantoren en bevolkings- 
registers. 
In de zakelgke bewoordingen van de rapporten, 
In de rustige, ondervragende stem van Mr. van 
Meeuwen, in de harde soldatenstem van Rauter, 
herleven voor ons die jaren, toen een volk zijn 
jonge verdreven zonen moest herbergen en de 
omzwervende niet mocht melden.' Toen een ge- 
hele generatie jonge mannen bij treinenvol naar 
een vreemd land werd gezonden om te arbeiden 

—Guerilla in Nederland- 

aan hun eigen ondergang en toen zij, die weiger- 
den en onderdoken, werden opgejaagd door de 
Arbeitseinsatzpolizei. Het Rijksinstituut voor 
Oorlogsdocumentatie leverde cijfers: 34.000 ar- 
beiders keerden niet terug uit Duitsland. 
Rauter verklaart; 260.000 mannen, die „vrijwil- 
lig" in Duitsland gingen werken, leverden hun 

„Ik erken de krenking, die uw natie is 

stamkaart niet in. DéArora was de invoering van 
een T.D. (Tweede Distributie Stamkaart) nodig. 
Het ging om de voedselvoorziening van het 
Nederlandse volk, niet om terreuracties tegen de 
ondergedokenen. Integendeel, daar had Rauter 
zich wel voor gewacht. Hfl was er zich terdege 
van bewust: „Ich baue mich eine Widerstands- 
organisation". En de „Arbeitseinsatzpolizei war 
Führerbefehl". Rauter had zelfs niets te maken 
met deze politie. 
Dat is de president niet geheel duidelijk. Rauter 
licht toe, dat die politie wél disciplinair, maar 
niet wat betreft de aard van hun opdrachten on- 
der hem ressorteerde. Nög is dit verschil tussen 
„disziplinarisch" en „fachlich" de president niet 
geheel duidelijk. Het zegt tenminste niet voldoen- 
de om alle schuld van Rauter af te wentelen. De 
stramme, soldateske figuur in de beklaagdenbank 
buigt zich licht voorover als hij in snel en bijtend 
Duits zijn standpunt toelicht. De Invoering van 
de T.D. was geen terreurmaatregel, de Arbeits- 
einsatzpolizei kreeg haar opdrachten niet van 
hem, de. tewerkstelling in Duitsland was geen 
slavenarbeid en dat 64.000 arbeiders (hij vergist 
zich!) niet zouden zijn teruggekeerd „ist völlig 
ausgeschlossen 1!' 
Rauter had keine Schuld daran  
„Ich habe das nicht persönlich angeordnet". 
„Das" is de systematische roof van meubilair en 
huisraad. De president leest de verklaringen voor 
van hen, die het slachtoffer wer- 
den van deze r maatregel. Roof, 
noemt de president het, roof, on- 
danks de verzekering van Rauter, 
dat Göring, woedend geworden 
door de Engelse bombardementen 
op het Ruhrgebied, veel meer had 
geëist en hg, Rauter, het nog had 
kunnen beperken tot een repré- 
saille-maatregel. Maar hoe Rauter 
de feiten ook tracht te verdraaien, 
de president blijft'vragen: Is dat 
dan geen roof? 
Rauter repliceert: „Ich bin nicht 
ver antwortlich". 
Rauter had keine Schuld daran.... 

we die belachelijke term: „Plutokraténsöhne", 
tegen wie de woede van de Duitsers zich keerde, 
toen een V-man van de S.D. er achter kwam, dat 
de daders van de aanslag op Seyffardt in studen- 
tenkringen gezocht moesten worden. Zelfs Himm- 
ler had zich ermee bemoeid. Rauter vertelt deze 
episode op een wijze, die haar bijna een drama- 

tische kracht geeft. 
i Nauwkeurig noemt hj 

aangedaan 
de en van hem, Rauter, 

in grote opwinding eiste, dat hfl voor de moord 
op Seyffardt, die voor de Duitsers een belangrijk 
paradepaard was, wraak zou nemen op gijzelaars, 
iets waarin Rauter — tegen zijn zin, zoals hij 
nu zegt -— had toegestemd. In een vergadering 
ten-huize van Seyss Inquart werden de tegen- 
maatregelen besproken. Van Geelkerken was 
volgens zijn eigen verklaring een tegenstander 
van het fusilleren van gijzelaars geweest en ook 
Rauter zou deze maatregel niet hebben voorge- 
staan. De president merkt - op, dat tegenover 
Himmler dus eomedie gespeeld is. 
„Das haben wir hundertmal gemacht." 
Tenslotte zijn de bekende maatregelen tegen de 
studenten genomen. 
„Der Führer" ging hiermede accoord. 
„Aber, Herr Prasident, die Schuld liegt nicht 
bei mir." 
Rauter hat keine Schuld daran  

Twee lange dagen gaat het zo door. Soms 
verslapt even de aandacht van het publiek, 

de houten stoelen zijn hard en na drie uren van 
stilzitten en ingespannen luisteren — ondanks de 
luidsprekerinstallatie is lang niet alles even goed 
verstaanbaar — dwalen de gedachten wel eens 
af. Soms leest de president lange rapporten voor, 
die alle handelen over hetzelfde onderwerp. Dan 
kan het zijn, dat de blik door de zaal gaat zwer- 
ven en de geest loom wordt. Zelfs het voeten- 

De vervolgverhalen op de binnenpagina van 
„De Zwcryer" vormen een zeer belangrijk 
wekelijks onderdeel van ons -blad. 
I.v.m. het op deze pagina's gepubliceerde uit- 
voerige verslag van Rauter's berechting, heb- 
ben wij gemeend voor dit keer echter de tra- 
ditie te mogen onderbreken. 
Het slot van: Guerilla in Nederland, wordt 
hierdoor voor éénmaal verschoven. Wij hopen 
de publicatie daarvan in het komende nummer 
te vervolgen. 

REDACTIE. 

Zo nu en dan ontlaadt de span- 
ning in de zaal zich in een 

honend gelach. De radio's komen 
ter sprake. Met de eis tot inleve- 
ring stond Rauter volkomen in 
zijn recht: het is geoorloofd alle 
apparaten, waarmede, berichten 
overgebracht kunnen worden, in 
beslag te nemen. „Maar", zegt de 
president, „U had ze moeten be- 
waren en later teruggeven, nu is 
het roof!" Rauter geeft toe: hij 
heeft ze in beslaggenomen, maar 
dat is nog geen vergrijp tegen het 
internationale recht. Hij voelde 
zich „moreel verplicht" het Neder- 
landse volk te beschermen tegen 
de hitsende regering in Londen. 
„En — alsof dit een voor hem verzachtende om- 
standigheid is — de Nederlanders luisterden töch 
wel naar Radio-Oranje!" 
De tribune grinnikt. 
Teruggeven kon Rautér niet, omdat Goebbels er 
mee vandoor ging en ze naar Duitsland sleepte. 
„Nein, Herr Prasident, keine Verantwortung!" 
Rauter Kat keine Schuld daran  
Op de publieke tribüne gonst een onderdrukt 
gemompel, schuifelen voeten en worden halzen 
gerekt, als de president Van Geelkerken voor het 
getuigenhekje roept. Het gaat om de studenten- 
razzia's en de moord op generaal Seyffardt. Weer 
— en nu waarschijnlijk voor het laatst — horen 
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geschuifel is opgehouden en niemand kucht meer. 
De stem, die de rapporten voorleest deint weg 
tot een ver gemurmel. Soms rammelt de wind 
met het rolgordijn voor een opgeschoven raam. 
En dan plotseling is daar weer de harde, agres- 
sieve stem van Rauter. Hij verdedigt zich wan- 
hopig, maar soms lijkt het, of het hem te zwaar 
wordt. Punt voor punt wordt de tenlastelegging 
uiteengerafeld. De représailles tegen familieleden 
van ondergedoken politiemannen, de collectieve 
geldboeten en représailles tegen gemeenten, het 
gevangenzetten van onschuldige burgers, de Sil- 
bertanne-moorden. Als hij de oude Duitse toon 
terugvindt, uit hij zelfs van zijn kant beschul* 
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Hel misvormde gezicht Van Rauler, zoals wij dat tijdens 
het proces hebben gezien, brengt onz weer de aanslag, die 
op hem in Maart 1945 werd gepleegd, In herinnering- 
De volkomen doorzeefde auto van Rauter, waarin zijn 
chauffeur en zijn adjudant dood werden aangetroffen, terwijl 

. hijzelf zwaar gewond was. Men heeft plm. 75 kogelgalen 
In de wagen geleld. 

digingen en raast, dat Gerbrandy eigenlijk naast 
hem hoort te staan als schender van het inter- 
nationale recht. De president roept hem tot de 
orde en herinnert hem er aan, dat hij beklaagde 
Is, geen aanklager  Een andermaal roept hy 
uit — is dit werkelijk de kreet van eeil mens, 
die niet meer dragen kan, of is het het pathetisch 
gebaar van een volleerd toneelspeler —: • „Herr 
Prasident, hiervan kunt U mfl niet beschuldigen. 
Ich habe Schuld getragen, wie ich es bel Gott 
nicht mehr tragen kann". 
Aan het eind van deze twee dagen maken zich 
uit de herinneringen aan urenlange ondervragin- 
gen, droge en zakelijke rapporten, scherpe debat- 
ten en- rustige betogen, de twee zijden van deze 
zaak los: Aan de ene kant de korte, maar scherp 
geformuleerde tenlastelegging, waarin het leed 
van een geheel volk besloten ligt; aan de andere 
zijde de verdachte, volgens eigen woorden niet 
vechtend voor zijn leven, maar voor zijn eer. 
Zich bedienend van termen als: Wlr wussten 
nicht, Führerbefehl, keine Verantwortung, leider 
nicht zu verhindem, en zich telkens weer beroe- 
pend op hét internationale recht. 

De derde dag. 
Hier nadert het proces zgn hoogtepunt. Mis- 

schien heeft het voor de op sensatie belusten 
aan belangrijkheid ingeboet. Rauter zal nu niet 
meer opspringen en zijn felle verwijten aan het 
Hof richten. Er zullen geen gelegenheden meer 
zijn, waarop de president met een hamerslag 
aan het gelach of de blijken van afkeuring op de 
tribune een einde moet maken. Maar een ieder, 
die zich er steeds van bewust is geweest, wat 
hier deze' dagen geschiedde, voelt wat op de 
derde en laatste dag gaat gebeuren. 
De procureur-fiscaal, Mr. Zaaijer, zal het requi- 
sitoir uitspreken en in naam van het recht zijn 
eis stellen. 
Rauter's verdediger, Mr. van Rijckevorsel, zal, 
zich baserend op datzelfde recht, zijn pleidooi 
houden. 
En tenslotte zal Rauter zelf het woord voeren. 
Het is overbodig hier uitgebreid te resumeren, 

wat zij gezegd hebben. De dagbladen hebben de 
lezer voldoende ingelicht. Mr. Zaaijer behandelde 
zorgvuldig alle punten van het telastegelegde 
en besloot zijn Tede, die ruim twee uur duurde, 
met de woorden: 

„Voor hem past slechts de doodstraf. Aldus recht 
doende staat het U als Nederlanders tevens vrij vol- 
doening te gevoelen, dat gij recht kunt doen aan hen, 
die in de strijd van bezet Nederland streden, leden 
en vielen, in de mate, waarin de aardse justitie dit 
doen kan." 

Mr. van Rijckevorsel, die zelf zeide in zijn plei- 
dooi slechts een samenvatting te willen geven 
van hetgeen Rauter tijdens de eerste twee zit- 
tingsdagen tot zijn verdediging had aangevoerd, 
eindigde onder doodse stilte met de woorden: 

„Rauter zegt: Schiet mij dood, als daardoor de be- 
trekkingen tussen het Duitse en het Nederlandse volk 
— want U kunt mij geloven o[ niet: ik heb van het 
Nederlandse volk gehouden — als daardoor de be- 
trekkingen tussen de beide volken verbeterd mogen 
worden." 

Over enkele weken zal het Hof uitspraak doen 
en hoewel wy nu reeds vrijwel zeker mogen 

aannemen, dat zij conform de eis zal zqn, blij- 
ven er toch de vragen, die ons tijdens het proces 
en ook daarna hardnekkig hebben vervolgd. 
Vragen, die wij bijna niet durven beantwoorden, 
omdat deze beantwoording ons afschrikt. Als 
Rauter zich verdedigt, beroept hij zich herhaal- 
delijk op het internationale recht. Hij trekt zelfs 
in twijfel of dit Hof wel competent geacht mag 
worden om recht te doen in zijn zaak. Hij drukt 
zich zo nu en dan uit op een wijze, die ons doet 
herinneren aan de dagen, toen wij het hoofd 
moesten bukken voor elke Duitse snauw, die 
onze vrijheid -verder inkortte. Maar los van de 
wijze, waarop Rauter zijn eigen verdediging 
voert, raken ons toch zijn woorden en die van 
Mr. van Rijckevorsel. 
Een novum in de geschiedenis van het recht, zegt 
de verdediger. Een novum omdat Rauter berecht 
zal worden volgens het internationale recht dat 
hier gesproken wordt door een Nederlands col- 
lege. 
Wfj zijn geen rechtsgeleerden en zullen ons niet 
wagen op de kronkelpaden, die zeer zeker ook 
het internationale recht doorkruisen, maar zeker 
is, dat de zaak Rauter niet alleen van belang 
Vas, om eindelijk eens te doen weten, hoe de 
inlevering van de radiotoestellen was geregeld, 
neen, hier staat een man voor zijn rechters, die 
van zijn uitgebreide bevoegdheden, die hem een 
macht verleenden, groter dan in enig ander bezet 
gebied, gebruik heeft gemaakt om een geheel 
volk door middel van een machtig en geweten- 
loos politieapparaat te terroriseren. Vast staat 
ook, dat we bij de beoordeling van die daden 
niet klaar zyn met hem dit vergrijp bij elke fusil- 
lering, gevangenzetting of andere maatregel zon- 
aer meer in de schoenen te schuiven. 

Toen.op hoog Duits bevel in 1944 de rechtspraak 
werd opgeheven en de Standgerichte werden in- 
gevoerd, hetgeen inhield, dat iedereen was over- 
geleverd k®11 de willekeur van de S.D., was de 
kans,, dat men door een nauwkeurig onderzoek 
en een onpartydige rechtspraak recht zou weder- 
varen, tot haar uiterste minimum teruggebracht. 
In het Nederland van na de oorlog kent men geen 
Standgerichte en wordt een telastelegging, zelfs 
tegen Rauter, nauwkeurig onderzocht. Het recht 
zal zyn loop hebben, ongeacht wie in de be- 
klaagdenbank staat. Ook het internationale recht, 
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DE WET BUITENGEWOON 
PENSIOEN1940-1945 ') 

Het eerste gedeelte van dit artikel handelde 
over het ontstaan der wet. In het vorige num- 
mer werd reeds iets gezegd over de inhoud 
ervan. Dit gedeelte vervolgt hierover. Het slot- 
artikel, dat wij de volgende week zullen plaat- 
sen, besluit met enige gegevens over de werk- 
zaamheden, die zich in de praktijk voordoen. 

Hierboven de reconstructie van de aanslag. 
De Duitsers op foto hebben zieh opgesteld waar ong eveer de daders van de aanslag geslaan moeten hebben. 

Voor de weduwe zal de aftrek, zoals gezegd, voorna- 
melijk worden geregeld bij A. M. v. B. De Wet zegt 
slechts, dat haar inkomsten uit anderen hoofde voor 
50% in mindering worden gebracht op het pensioen, 
waarbij echter bij inkomsten beneden ƒ 1500.— een 
bedrag van ƒ 750.— in ieder geval vrij is. D.w.z., dat 
bij een inkomen tot ƒ 1500.— slechts wordt gekort 
het bedrag dat boven de ƒ 750.— ligt. Bij een inkomen 
van / 1000.- dus f 250.-; bij / 1400.-, ƒ 650.—, 
Boven de f 1500.— geldt dan de 50% regeling. 
In de A. M. v. B. zal, naar wij hopen, geregeld wor- 
den. dat een zeker bedrag vrij van aftrek blijft ter 
dekking van^de onkosten die zij moet maken om haar 
dagtaak te verrichten (werkster om haar huis schoon 
te houden, was buitenshui:, etc.). 
De aftrek op de wezenpensioenen beperkt zich tot het 
bedrag van een eventueel ander overheidspensioen. 
Indien de moeder anders inkomsten gaat genieten is 
dit niet van invloed op dit wezenpensioen. De in- 
komsten uit anderen hoofde worden jaarlijks bepaald. 
Zijn de inkomsten verminderd dan wordt de uitkering 
dus weer verhoogd. 
Door de Minister werd toegezegd, dat onveiplichte 
bijdragen van derden (zoals p.a. de Stichtingssupple- 
tie) vrij van aftrek zullen zijn en dus steeds geheel 
ten goede van betrokkenen komen. Ook dit zal nog 
in de A. M. v. B. dienen te worden geregeld. 
De Wet vermeldt verder vele technische details, maar 
er zijn nog enkele punten, die 'e aandacht waard 
zijn. 
Vooreerst het artikel dat voorschrijft, dat de pensioen- 
aanvrage binnen een jaar na het ontslaan van het 
recht moet plaats vinden. Dit betekent voor het meren- 
deel der gerechtigden dam vóór 29 September 1948. 
Immers, hun recht ontstond met het in werking tre- 
den der Wet. Voor sommigen valt de datum later, b.v. 
indien een thans invalide man aan zijn ziekte sterft. 
Wij willen niet nalaten U met de meeste nadruk op 
deze fatale termijn te wijzen. 
Voor degenen, die thans door de Stichting verzorgd 
worden, zal ook wel op tijd een pensioenaanvrage 
binnen zijn, maar juist diegenen, die nu nog op eigen 
kracht kunnen rondkomen, lopen gevaar door ons te 
worden vergeten. 
Vroeger of later kunnen zij behoefte krijgen aan 
financiële bijstand en indien dan geen aanvrage is 
ingediend, is het te laat. Dit is wel een van de be- 
langrijkste zorgen, die voor ons uit de Wet voort- 
vloeien. Gaat allen na in eigen kring of II gevallen 
als hier bedoeld bekend zijn en vestigt op het boven- 
staande op al Uw vergaderingen steeds weer de aan- 
dacht. In dit verband moge verwezen worden naar 
de circulaire 240 d.d. 18 December 1947. 
Vermissing heeft dezelfde gevolgen als overlijden met 
dien verstande, dat het pensioen in zo'n geval tijdelijk 
is en pas definitief wordt na overlijdensverklaring. 
Het pensioen eindigt, zoals gezegd, Voor kinderen met 
het bereiken der 21-jarige leeftijd, voor invaliden, 
zodra hun invaliditeit beneden' de 10% is gekomen, 
voor weduwen bij hertrouwen. Uiteraard voor alle 
gepensionneerden met de dood. 
Bij. hertrouwen van de weduwe ontvangt zij een z.g.- 
brüidsschat, dat is een som ineens van twee maal 
het jaarbedrag van haar gave pensioen. Indien zij 
naderhand weer weduwe wordt of gaat scheiden, 
herleeft, haar pensioen niet. (Wordt vervolgd.) 
*) Ontleend aan een geschrift van '40—'45. 

al zal de interpretatie van dat recht ons nog wel 
eens lichtelijk verwarren en ons voor de ontstel-" 
lende vraag zetten of óók de verzetsman geen 
schender van dat recht is geweest. Een vraag, die 
— zó simpel gesteld — door een ieder volmondig 
met „neen" beantwoord zal borden, maar die 
tijdens de ondervragingen en pleidooien ter te- 
rechtzitting steeds gecompliceerder wordt. Dit 
wettelijke doolhof zou zelfs kunnen leiden tot de 
vraag: Is Rauter wel schuldig? 
Ja, Rauter is schuldig. Misschien niet aan alle 
punten van het telastegelegde — nog eens, wij 
zijn geen juristen — maar zeker aan het feit, dat 
hij als vertegenwoordiger van een vreemde 
mogendheid, bekleed met schier onbeperkte» 
macht, de beschikking hebbend over machts- 
apparaten als SS. en SD. heeft ingegrepen in 
onze Nederlandse samenleving en zich ver bui- 
ten het terrein van de oorlogvoering begevend, 
ons volk met behulp van al deze middelen heeft 
willen doordringen van een ideologie en een 
staatsvorm, die de zijne niet was en nooit zou 
kunnen zyn. ' „„„„ 

KEES. 
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-Zeer geachte Redactie. 
Naar aanleiding van het ingezonden stukje (in „De Zwerver** 
van de vorige week. — Red.) onder het motto „Paarden die 
de haver verdienen " moge ik als insider en als belang- 
stellend lezer van Uw blad enige opmerkingen maken. 

1. Dat het niet juist is dat een der doelstellingen van ge- 
noemd instituut (Ned. Beheersinstituut) is om beroofde ille- 
gale werkers en oorlogsslachtoffers te helpen. Wel heeft de 
goede Nederlandse mentaliteit der ambtenaren en de kort na 
de bevrijding ii^ deze gegeven instructies er in vele gevallen 
toe geleid, dat zeer veel oud-illegalen en andere door de oor- 
log gedupeerden in natura geholpen konden worden. 

2. Dat boven gesignaleerde onjuiste opvatting omtrent de 
doelstelling de inzenders van het stukje er helaas direct toe 
kracht de heren van deze instelling in een kwaad daglicht te 
plaatsen en min of meer tc beschuldigen van onwelwillendheid 
of misschien erger nog van anti oud-illegale en dus on-Ne- 
derlandsc mentaliteit. 
Ter verduidelijking van bovenstaande diene het volgende: 
De na de bevrijding door B.S. en gemeentelijke Bureau* voor 
roerende goederen van vijanden en landverraders in beslag 
genomen goederen zijn, voor zover het kleding en huisraad 
betreft, vervolgens door een ministeriële beschikking in Staats- 
eigendom gevorderd (de «door deze vordering getroffenen, de 
politieke delinquenten dus, kregen daarvoor een claim op de 
S.E.C. (Schadc-Enquête-Commissie) en in vele gevallen ook 
reeds een uitkering). Bcdrijfsinventaris valt echter niet onder 
deze vordering en bleef dus, ook al was het na de bevrijding 
in beslaggenomen, het eigendom van de oorspronkelijke eige- 
naar, i.c. de pol. delinquent. 
Over kleding en huisraad kan de Staat dus vrij beschikken 
en voor zover dit aan oorlogsslachtoffers in bruikleen of an- 
derzins is uitgegeven, kunnen deze in het genot daarvan gc-^ 
laten worden en dit gebeurt ook voor zover zij bona fidc zijn» 
Deze goederen dienen zij echter wel te. betalen indien het 
bruikleencontract wordt omgezet in een koopcontract. Hun 
eigen schade dienen zij te claimen bij de S.E.C., N.S.F. en 
andere daarvoor aangewezen instanties. Indien 14 Febr. j.I, 
een poging werd gedaan om uitgegeven kleding terug te ne- 
men, dan moet daarvoor een bijzondere reden geweest zijn, 
die ik natuurlijk niet kan beoordelen, doch ik moge betrok- 
kenen adviseren zich met de Secretaris van de desbetreffen- 
de Vertegenwoordiging van het Beheersinstituut te verstaan, 
waarbij ik uiteraard wil aannemen, dat zij bona fide oud-ille- 
gale werkers en oorlogsslachtoffers zijn en de goederen regel- 
matig in hun bezit hebben gekregen. 
Wat nu de bedrijfsgoederen betreft, zoals gezegd, deze ble- 
ven het eigendom van de oorspronkelijke eigenaar en dienen 
dus bij de opheffing van het beheer over het vermogen van 
de desbetreffende eigenaar, indien het goed tenminste niet 
door een gefiatteerde tribunaaluitspraak is verbeurd verklaard, 
tc worden terug gegeven. De heren van het Beheersinstituut 
zien zich in dat geval voor de onaangename taak gesteld het 
bruikleencontract 'op te zeggen en het goed weer aan de po- 
litieke delinquent terug te geven. 
Als oud-illegaal ,werker voelt men deze gang van zaken ala 
onrecht en m.i. terecht, doch het gaat niet aan tc schrijven dat 
de heren van genoemd instituut de treurige moed hebben om 
een beroofde illegale werker te dagvaarden en de wens uit 
te spreken, dat de Overheid maar spoedig moge ingrijpen. Dit 
getuigt wel van zeer weinig kennis terzake, daar het juist op 
dwingend voorschrift van de Overheid is, dat deze goederen 
weer aan de oud-illegale werker ontnomen worden en aan de 
pol. delinquent ter beschikking gesteld. Dat zic(i hierbij wel 
zeer schrijnende gevallen voordoen behoeft geen betoog. 
Geachte Redactie, veel is reeds geschreven over bundeling of 
geen bundeling of over de vraag of de oud-illegaliteit naast 
het werk van de Stichting '40-'45 nog een taak heeft, ja dan 
neen. Hier ligt m.i. een concrete taak, weliswaar zijn dit za- 
ken die ieder Nederlander raken, doch in de eerste plaats 
toch wel de oud-illegaal. Door goéde voorlichting kan veel 
onzakelijk schadelijk gemopper worden weggenomen, an- 
derzijds dienen wij onze invloed uit tc oefenen om onrecht- 
vaardige of onbillijke maatregelen van de overheid veran- 
derd tc krijgen. Helaas moeten wij zo dikwijls constateren dat 
de politieke partijen en zelfs de uit de illegaliteit voortge- 
komen leden van het parlement meer neiging vertonen om 
het lied van de „barmhartigheid" mee tc klagen, dan ter be- 
vordering van recht en gerechtigheid de vinger op de wbnda 
plek te leggen, opdat hun, om met de inzenders van het stukje 
„Paarden die de haver verdienen" te spreken,, boven en voor 
alles Recht moge wedervaren. 
Tenslotte meen ik dus te mogen concluderen, dat niet de 
heren van het Beheersinstituut hier schuld treft, doch dat de 
hand in eigen boezem moet, omdat de oud-illegaliteit te weinig 
gestreden heeft en nog strijdt voor de belangen van haar ge- 
dupeerde verzetsmakkers. 

Met vriendelijke groet. 
Mr. H. J. BREUKELAAR. 

COMMENTAAR: 
Wij danken de inzenders voor de zakelijke correctie 
op het door ons geplaatste artikel. 
Sommige problemen zijn onoplosbaar. Zo ook deze 
waarin de politieke delinquent zijn inventaris rech- 
tens kan opeisen, terwijl de oud-illegale werker zijn 
schadeherstel dan weer te niet ziet gedaan. 
Het komt ons onjuist voor, dat inzender ten deze 
een verwijt richt aan de illegaliteit. Veel is er op 
dit punt gedaan, zowel door de Stichting '40-'45 als 
door de LO-LKP-Stichting en de GOIWN., maar 
men kan jiiet verwachten, dat deze organisaties on- 
oplosbare problemen konden oplossen. 
De in genoemde zin gedupeerde oud-illegale werkers 
dienen in ieder geval ook thans nog de volle aan- 
dacht te hebben van de Stichting '40—'45, en het 
komt ons voor, dat hier ook een taak ligt van de 
Nationale Vertrouwens ' Raad der GOIWN. 

REDACTIE. 

ZWERVER-ME MOIRÉS. 
Tegelijk met nevensgaande brief ontving de 
redactie eet boze terechtwijzing van Frits de 
Zwerver. Hij was erg kwaad, omdat we door 
de titel: Van onze Indische Correspondent ver- 
wachtingen onder onze lezers zouden hebben ge- 
wekt, waaraan hij, noch vi. e zijn beperkte 
tijd, noch vanwene zijn (voorgewende) onbe- 
kwaamheid als journalist, zou kunnen voldoen. 
Hij verzocht ons zelfs het opschrift dusdanig tc 
wijzigen, dat de draagwijdte ervan binnen de 
grenzen van eens veldpredikers capaciteiten bleef. 
We hebben ons een ogenblik afgevraagd wat we 
cr dan wel boven konden zetten. De suggesties 
bL n echter beneden peil en tenslotte zagen we 
in, dat, hoe de titel ook zou worden, de naam: 
Frits de Zwerver tpch immer verwachtingen zou 
blijven wekken. Diernaam alleen al geeft dé 
drager verplichtingen, die niet zijn te verdonke- 
remanen. Aan die verplichtingen moet daarom 
worden voldaan, hoe dan ook. 
Deswege handhaven wij het opschrift. 
Tenzij de schrijver zelf met een beter komt. 

Van onze Indische correspondent 

22 Maart 1943 Een klein beetje waardering. 
ryr oals U wellicht bekend zal zijn, ben ik ingedeeld als veld- 
^-'prediker bij l-II ƒ?./. Mijn collega is de aalmoezenier patee. 
Vroom, die reeds voor mij hier aan het werk was en die mij zo- 
doende met de stand van zaken op de hoogte heeft kunnen bren- 
gen. Evenals dat in de oorlogsjaren gebruikelijk was tassen 
Katholiek en Protestant, werken wij ook hier samen aan het 
zelfde doel. Dat doel is het welzijn onzer jongens. 
Nu ik hier enige tijd ben. heb ik eerst recht bemerkt hoe drin- 
gend de jongens behoefte hebben aan geestelijke verzorgers. 
Het spijt me, dat ik niet eerder bèn gegaan. Het is volko- 
men onverantwoord om de militairen hier zonder veldprediker 
te laten zitten. Er valt het een en ander aan hen goed te 
maken. Gelukkig ben ik er nu en heb ik een begin kunnen 
maken met mijn werk. 
Ik kom zojuist uit het hospitaal. Nu moet ge U van dit 
hospitaal geen te grote voorstellingen maken. Het is een zeer 

. eenvoudig gebouw, je zou haast zeggen een schuur. Maar het is er goed, hoor. In dat hospitaal dan heb ik enkele gesprekken met de patiënten gehad. Eén ding 
heeft me in het bijzonder getroffen; hun wrevel, hun ontstemming over het gebrek aan waardering 
van de zijde van het Nederlandse Volk. 
..Begrijpen ze dan in Holland van de toestand en van ons werk niets? Begrijpen ze dan niet wat Indii 
is en wat wij hier voor de Indische bevolking hebben gedaan?" Wat moet je dan daarop zeggen? fa, jon- 
gens, inderdaad is er een groep, die jullie werk niet kan waarderen, maar het ligt voor een groot deel 
aan jullie om die groep zo klein mogelijk te houden of te maken. Vertel, waar je kunt, hoe welwillend 
het grootste gedeelte van de bevolking tegenover jullie staat; vertel overal, hoe de kampong-bewoners gei 
heel op jullie vertrouwen en hoe ze dikwijls hun toevlucht bij jullie komen zoeken. 
Het is waar. de waardering is „onder ons" in Nederland dikwijls beschamend klein. En toch zijn er heel 
wat militairen voor wie hun gaan naar Indii indertijd een offer heeft betekend; een offer, dat zij vrijwillig 
brachten, waartoe niemand hen dwong, enkel gebracht uit plichtsbesef. Zij lieten hun vrouw achter, hun 
kind. zij dachten met aan hun toekomst, zij dachten alleen aan hun medemensen in Indië. Niet één was er 
onder, die dacht in Indië een grootse toekomst voor zich op te kannen bouwen, niet één was er onder 
met „koloniale bedoelingen en allen waren zij ver vuld van verlangen om de vrede, vrede in de ruim- 
ste zin van het woord, in Indië te brengen. Maar zie. toen zij in Holland aan boord gingen, 'voor hun 
vertrek naar Indte. werden zij uitgekreten voor „moordenaars"en in sommige kranten werden hun bedoelingen in 
de schoenen geschoven — waarvan de grofste Indië-uitbuiter zou zijn geschrokken. Nu de gemoederen 
langzamerhand wat tot bedaren zijn gekomen, nu trouwens duidelijk is gebleken de zeer hoge plichtsopvatting 
onzer militairen, worden zelfs die kranten wat voorzichtiger in hun uitdrukkingen. Maar of er voldoende 
waardering is voor onze kerels hier. dat betwijfel ik soms een beetje. Een ieder onderzoeke zich zelf 
en vrage zich af of hij wel alles heeft gedaan wat hij kon doen voor de militairen, die zelf ook niets ach- 
ferwege hebben gelaten, waar het anderer belangen betrof» 
Nog een opmerking. 
Lectuur moeten we hier hebben. 
Goede lectuur, 
Zij l

sm^JeTl van boek als „Den Vijand Weder staan". En op de boot èn hier grijpen ze naar dié 
boek. Dit is een boek, waar men beter van wordt, hoorde ik zeggen. Het lezen van dit boek laat je weer 
zien dat ook de strijd in Indië, hoe weinig resultaat er veelal van te bespeuren valt, niet teveroeefs zal 
blijken. * 1 

Waf ben ik blij, dat de LO-LKP-Stichting mij een zestigtal van deze boeken ter uitdeling heeft mee- 
gegeven. Op een enkele post was een exemplaar aanwezig, maar de meesten kenden het boek niet eens. 
Als U het nog niet hebt gedaan, stuur het dan, LI kunt hun bijna geen groter plezier doen dan met 
het zenden van goede lectuur. 
Ik kom al weer tot het slof van mijn brief. Daarin nog iets over de terugkeer naar Nederland van vele 
militairen. 
De meesten komen straks terug, een kleine groep zoekt hier werk. Als deze jongens terug in Holland 
zijn zullen ze hun mond niet houden. Dat kunnen ze niet, omdat allen met een grote liefde voor Indië 
zijn bezield. Luister dan naar hun xvoorden, praat met hen over wat hun zo na aan het hart ligt en laat 
ook in Uw hart de vlam ontsteken, laaf ook Uw hart brandende worden in U voor het leed en het gebrek 
(geestelijk en stoffelijk) van millioenen in 
in dit prachtige land rond de evenaar. 
Deze jongens, zij hebbén straks een mis- 
sie in Indië vervuld. Als zij terug komen 
wacht hun weer een missie onder het Ne- 
derlandse volk. Gij kunt de voorwaarden 
vervullen, welke hun „zending" kan doen 
slagen. Door hen met open armen te ont- 
vangen, door waardering en begrip te to- 
nen voor hun werk, ook door hun belan- 
gen te koppelen aan de Uwe. * 
Er is nog de oude band, die ons bindt en 
de oude geest, die ons samen bezielt. De 
geest van het offer om Christus' wil. 
Pasen is pas gevjgrd. 
De duisternis is overwonnen. 
Dat het licht moge zijn, ook in Uw hart. 
Hartelijk gegroet, 

FRITS DE ZWERVER. 
(Majoor Ds. F. Slomp), 
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Een vriendelijk verzoek. S ^ ZweAv-eA." * 

De redactie van het in de jaren 1941—'42 uitge- 
geven illegale blad „Nederland en Oranje" later Het 
„Drievoudig Snoer", ontving van het Rijksinstituut 
voor Oorlogsdocumentatie het verzoek de geschie- 
denis van bovengenoemd blad op schrift te stellen 
met overlegging van de verschenen nummers. 
Verschillende malen moest het archief in de bezet- 
tingstijd worden vernietigd en nu heeft de redactie 
geen enkel nummer om in te zenden. 
Wie kan en wil hier helpen? 

Exemplaren kunt U zenden aan: 
De administratie van „De Zwerver" 

Prins Hendrikkade 152, 
Amsterdam-C, 

Zij zal voor doorzending zorgdragen. 

)) 
Weekblad der 

GOIWN. en LO.-LKft-Stichting. 
Uitgave van de 

„Stichting De Zwerver", 
Abonnementsprijs ƒ 1.50 per kwart. 
Luchtpostabonnem. ƒ 4.50 per kwart. 
Advertenties per m.m. ƒ 0.30 (lx 
plaatsing). 
Meer plaatsingen: prezen op aan- 
vraag. 
Adres Redactie en Administratie: 
Prins Hendrikkade 153 — A'dam-C. 
Telefoon: Redactie: 44566 

Administratie: 41063 
Advertenties: 44103. 

LGlro: No. 109588 t.n.v. LO.-LKP.- 
Stichting (zelfde adres). 



in memoRiAm 

J V. 
Op deze bladzijde herdenken wij enige verzetsvrienden, 
die bij de uitoefening van hun vrijwillig opgenomen taak 
in Indië, het leven verloren. 
Ook in het nummer van de volgende week hopen wij 
een In Memoriam-pagina te wijden aan enkele in Indië 
gevallen of overleden KP.-ers. 
In datzelfde nummer hopen wij tevens een herdenkings- 
artikel te publiceren van de hand v%n de Aalmoezenier 
L. A, M. Goossens. 

Soldaat le kl. HESSEL D. VISSER. 

X Triendschap, gesloten in moeilijke dagen, in 
\/ dagen van spanning, van hard werken en le- 

vensgevaar, vriendschap gesloten in de da- 
gen der bezetting, is een kostbaar bezit. 
In het leven van alle dag dringt dit niet altijd 
even diep tot ons door. 
We staan er niet bij stil, want het leven vraagt, 
evengoed als in de oorlog, de volledige mens. 
In het leven van vandaag komt deze vriendschap 
ook niet meer zo uitgesproken naar voren als in 
de. oorlog, toen we haar dagelijks ondervonden en 
beleefden. 
Maar plotseling dwingt datzelfde jagende, ver- 
vlakkende leven om wèl .bij deze vriendschap stil 
te staan, omdat het leven van een vriend, van 
een werkelijke, zich-zelf wegcijferende vriend, is 
afgebroken. 
Het leven van Hessel Visser, van Rudolf, de 
jongste van onze LO-ploeg is afgebroken en hij 
was een goede vriend. 
Een harde werker en een sympathieke kerel, een 
kerel, die wist, wat hij wilde en die werkte met 
het besef, dat er iets waardevollers bestond dan 
het bekrompen individualisme en materialisme. 
Hiervan kunnen de honderden mensen getuigen, 
die hij tijdens de bezetting heeft geholpen. 
Na de zware oorlogsjaren is hij naar Indonesië 
gegaan, als vrijwilliger, vanwaar hij schreef: 
„Wij hebben hier een grootse taak, maar het zal 
moeilijk zijn het goed te doen." , 
Bij het vervullen van die taak is hij gesneuveld, 
luttele tijd voor hij zou demobiliseren; 
Wij kregen bericht, dat hij op 16 November 1947 
te Bodjong op Java is overleden. 
Hij was ingedeeld bij het Friese Bataljon. 
De bezettingstijd overleefde hij, maar dit heeft 
hij niet mogen overleven. 
Zaterdagmiddag, 22 November 1947, werd te 
Offingawier een rouwdienst gehouden in jlc Ned. 
Herv. Kerk, geleid door Ds. H. van Niel uit 
Sneek. Ds. Van Niel had als tekst gekozen Ps. 
39 : 10: Ik ben verstomd, ik zal mijn rrtond niet 
opendoen, want Gij hebt het gedaan. 
Gods raadsbesluiten zijn wonderbaar, maar voor 
ons staat vast, dat het goed moet zijn te ster- 
ven na een vruchtbaar leven als dat van Hessel 
Visser en naar ons menselijk inzicht was het leven 
van Hessel goed. 
Wij danken God voor de vriendschap die Hij ons 
in Hessel schonk en bidden Hem: 
Laat hem rusten in Vrede. 

FONS. 

i» 

i 

Ir. S. SMILÜE Ie Lt. L.S.K. 

Uit Indië ontvingen wij de smartelijke tijding, 
dat na een korte ernstige ziekte in Batavia 
op eerste Kerstdag is overleden Ir. S. 

Smilde, le Lt. L.S.K. 
Velen, ook in Delft, was het onbekend, dat Syb 
in de LO. een rol 'heeft gespeeld. 
Hij was een Fries in hart en nieren. Voor vreera- 
den enigszins stug, maar voor bekenden een toe- 
gewijd vriend. 
Er waren in de plaatselijke kas tot ondersteuning 
van onderduikers soms vrij grote bedragen aan- 
wezig, welke kas toentertijd berustte bij Kees 
Chardon. 
Deze zocht en vond in Syb, die slechts zijdelings 
met ons in verband stond, een vertrouwd persoon 
om deze kas te beheren. 
Hij behoorde tot de stillen en viel dus niet erg 
op. Het nut van deze houding bleek bij de arres- 
tatie van Kees Chardon. Een behoorlijk bedrag 
werd hierdoor gered uit de handen van de SD. 
Vrij spoedig daarna .tisde Syb terug naar Fries- 
land. 
Dat zijn vaderlandsliefde zich niet alleen uitte in 
woorden bleek wel. Spoedig na de bevrijding 
meldde hij zich als OVW-er en werd ingedeeld 
bij de L.S.K. 
Na de opleiding in Nederland vertrok hij naar 
Indië. 
Met de Kerstdagen kreeg ik bericht, dat hij waar- 
schijnlijk al aan boord was, op de terugreis naar 
Nederland. 
God heeft echter anders beschikt. Toch ging hij 
op een thuisreis. Hij is aangekomen in het He- 
melse Vaderhuis. * 
Moge God zijn ouders en verloofde troosten met 
^e zekerheid, dat hij bij zijn Zaligmaker is. 

KEES. 

i . I 
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SoUaat JAN LEEGWATER 

Op 22 Augustus 1947 sneuvelde in de bos- 
sen bij Musra Naim Jan Leegwater, oud 
25 jaar. 's Morgens om tien uur ging hij 

met enige soldaten uit om makkers bij te staan, 
die wegens een treinontsporing, door de Re- 
publikeinen veroorzaakt, in moeilijkheden wa- 
ren geraakt. Vol moed gingen zij op weg. 
allen bereid tot het hoogste offer voor het 
Vaderland. Aangekomen op de plaats van 
bestemming, kraakte een salvo uit de bossen, 
waardoor één van de OVW-ers gewond 
raakte. Terwijl zij uit de truck sprongen knal- 
de een tweede salvo, dat een einde maakte 
aan het leven van Jan én zijn kameraad 
Leendert Benne. 

Gedurende de bezetting diende Jan zijn Va- 
derland als KP-er in het District Langcndijk. 
Als vurig Vaderlander kon hij het onrecht, 
dat om hem heen plaats vond, niet ver- 
kroppen en dit bracht ook hem ertoe, zich 
ondanks zijn jeugdige leeftijd, in te zetten 
voor de nationale zaak. 
Hij was geliefd in zijn KP om zijn evenwich- 
tigheid, en zijn oprecht eenvoudig geloof. 

De bevrijding kwam en bij hem ontstond een 
sterk verlangen om als vrijwilliger naar In- 
dië te vertrekken en daar de strijd tegen de 
terreur aan te binden. Voor de marine werd 
hij afgekeurd, maar later kon hij zich bij het 
VlIIste Bataljon Stoottroepen aansluiten. 

Het tekent hem wel, dat hij reeds bij het be- 
gin van de politionele actie een afscheids- 
brief aan zijn ouders heeft geschreven, welke 
brief werd gevonden toen hij gesneuveld was, 
en waaruit ^jn groot geloof in Jezus Chris- 
tus spreekt. 
Ook getuigt dit schrijven van bereidheid zijn 
leven te offeren. 
Wij treuren, maar niet als degenen die geen 
hoop hebben. Wij misgunnen hem de rust 
niet aan te zitten aan de Bruiloft van 't Lam. 
Den Vaderlant getrouwe, blijf ick tot in den 
dood. 
Jan, je nagedachtenis zal steeds in ere zijn. 
God trooste je diepbedroefde familie. 
Jan Leegwater en zijn vriend Leendert Benne 
liggen naast elkaar begraven in Lakath, 
wachtende de opstandingsdag; twee vrienden, 
die hun betrouwen stelden op God. 

« 
O. K. 

Eigen verliezen, één dode. — 

/ j en soldaat gaat op patrouille, vandaag zoals hij dat gisteren deed, en eergisteren, en de vorige week, maanden lang 
reeds. 

Samen met zijn makkers gaat hij, het binnenland in. Het is doodstil, maar de onbestemde dreiging van loerend ge- 
vaar klopt luid aan zijn hart. 
Hij denkt aan zijn moeder, aan zijn vader, aan zijn vrouw of zijn meisje, van wie hij vanmorgen een brief kreeg. Als hij 
terugkeert gaan ze trouwen. 
Timmerman is hij: bouwer. Zijn handen zijn niet geschapen om te vernietigen, om te doden, niaar om te bouwen, om saam 
te voegen, dat bijeen hoort. Straks zal hij hei geweer mogen verwisselen met de hamer, de boor en dan zullen zij 
samen, hij en zijn vrouw, bouwen aan hun toekomst, aan het Leven. Zo denkt hij, die soldaat-timmerman en hij zou 
blij-gelukkig kunnen zijn als maar niet die angstige dreiging zich aan hem opdrong, fluwelig maar genadeloos. 

Dan giert een kogel door de lich... nog een... meer Een soldaat ploft neer, het geweer in de vuist geklemd. Hij is 
de timmerman. Zijn vrienden dragen hem weg. Op zijn graf komt een kruis,, een klein wit kruis. 
En in de krant staat: Eigen verliezen: één dode. . , 



FAMILIEBERICHTEN 

Enige en algemene kennisgeving. 
Heden is van ons heen gegaan na een 
langdurig, smartelijk lijden onze enige 
zoon 

Herman van Kammen 
in de leeftijd van 27 jaar. 

Zijn diep bedroefde ouders: 
A. van Kammen 
G. van Kammen - van Dam 

Geen bezoek. 
Haarlem. 2 April 1948. 
Adr. Loosjesstraat 15. 
De teraardebestelling heeft plaats gehad 
op Dinsdag. 6 April te 11.30 uur op 
de Noorderbegraafplaats te Haarlem. 

Welke Jan Gavers kent 

Hans van Godin ? 

I Brieven : v.d. BURG, 
Zocherstraat 18', 
Amsterdam, Tel. 83599 

8 DAMES (oorlogswed.) 

willen graag een week 
met vacantte gaan. 
't Liefst eind Juni. 
Zoeken een voordelig 
en gezellig verblijf, bi] 
voorkeur op boerderij 
in mooie omgeving. 

Br. onder E.J. nr. 50, Boekb. 
Paardekooper, Lagendijk 323 
R'dam-Z. 

GRASS's Machinefabrieken N.V. 

te 's - HERTOGENBOSCH 

It * 
kunnen voor 
direct plaatsen. 

Enige prima; . Kommss 

MACHINE BANKWERKERS 

Bij gebleken geschiktheid vaste betrekking met goede 
arbeidsvoorwaarden. Gehuwden hebben dit jaar redelijk 
kans op woning 
Brieven met uitvoerige opgave van opleiding en werkg. 
te richten aan de Afd. Personeel. 

LITHO "ZAANLANDÏA" 

r 

ZAANDIJK 
OFFSETDRUK " 

sf STEENDRUK 

CARTONNAGE 

.Hier 

wordt 
de meeste 
aandacht 
besteed aan 
Uw drukwerk! 

CV. DRUKKERiy/„DE RIJNSTREEK" 
)EN 

STEMPELFABRIEK 
VANDERBRUC 

WESTÏUDE 202-ZAAXDAM 
TELEP 4120 POSTR. 217102 

in een dag gereed. 

Alles ophet gebied van Stempels 
Cliché's en naamplaten. 

Ingevolge papiertoewijzing B.P.P 
no. 4383. verschijnt deze uitgave 
wekelijks en is de omvang van 
dit nummer 8 pagina's pagina- 
formaat 29 * 40. 

f* "p j i 800. — S'Vo. Zonder w£s U A/ borgen voor elk doel 
Vrijbi. voorw. SCHRIJFT ALLEN 
Spaarcred. Inst Mathen.weg 110. 
Rotterdam-West. Wij verleenden 
reeds plm. f 200.000 in contanten. 

b Hoofdpijn? 
IKiespijn ?- Silel verdreven met [ 

SANAPIRIH 

De Zwerver in de Tropen! 

Ik wil meehelpen om dit ideaal te ver- 
wezenlijken en verzoek U daarom een: 

* Zeepost/Luchtpostabo nnement voor 

(Zeepost f Ï.S0 - luchtpost t 4.50 per kwartaal.) 
Abonnementsgeld wordt per giro postwisse of bi] aan- 
bieding van een postkwitantie betaald 
De kwitantie moet gorden aangeboden aan: 

•) (Doorhalen wat niet verlangd wordt) 

Geeft JDe Zwerver' aan één van Uw kennissen ter in- 
zage en laat hem (haar) onderstaande bon ingevuld 
zenden aan de administratie van „De Zwerver", Prins 
Hendrikkade 152, Amsterdam. Degenen, die een proef- 
nummer ontvingen kunnen deze bon voor zichzelf be- 
nutten. 

Naam     

Adres    

Plaats     Provincie  

Ingang abonnement     

• Abonnementsgeld wordt per giro / postwissel / of bij 
aanbieding van een postkwitantie betaald. 

Gironummer 109588 t.n.v. LO-LKP-Stiokting 

*) (Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 

Het meest 

gelezen 

verzetsboek l 

* 

en 

Juftó) tocW 

gtaan 

De vraag naar dit historisch boek is 
nog zo groot, dat wij besloten binnen- 
kort een DERDE DRUK uit te geven. 

Prijs geb, f 4.50 

In de erkende boekhandel verkrijgbaar en bij de 
N.V. GEBR. ZOMER & KEUNING's 

Uitg. Mij. Wageningcn 

Een ver- 
moeiende 
reis? 

Geen bezwaar 1 

Koopt De Zwerver 

in de 

Stationskiosken 

N.V. v/h A. KINGHA & ZOON 
AFD. TIMMERFABRIEK 

LEEUWARDEN - OLDE GALILEËN S8fal« 

vraagt voor directe indiensttreding: 

prima 

Machinale Houtbewerkers 
en 

Fabriekstimmerlieden 

Schriftelijke sollicitaties aan bovenstaand adres. 

MltniNEllTIEII 
(voor INTERTYPE) 

GEVRAAGD 

Dienstwoning met tuin beschikbaar. 

Voor jonge, flinke kerel een mooie gelegen- 
heid zich een eigen huisgezin te stichten en 
een prettige werkkring te verzekeren. 
Gcdem. O.V.W. -ers genieten de voorkeur. 

DRUKKERIJ S. C. VAN WIERINGEN 6 Zn. 
ALPHEN a/d RIJN 

BANKINSTELLING met vestigingen in 
alle delen van Nederland biedt a.s. 

Gcdcmobilisecrden, 

in het bezit van diploma Middelbare School 
of MULO, een werkkring. 
Sollicitaties: Postbus 283, Afdeling Personeelszaken, 

AMSTERDAM C. 

Zeer dringend verzoek 

WIE 
HELPT 
OUD-ILLEGALE 

WERKER 

aan gedeelte der reiskosten (plm. 
f 1500. — ), benodigd voor zijn a.s. 
emigratie naar Canada. Gezin be- 
staat uit man, vrouw en zes kinderen. 
Ook genegen bet in gedeelten te 
aanvaarden op nader overeen te 
komen voorwaarden. Br. onder nr, 
724 a.h. bureau v.d. blad. 

Wilt ge eea 

prettigfe vacantte? 

BRENGT DIE DAN DOOR IN LEERSUM 

Nog mooie vacantie huisjes te huur,. voor- 
zien van electr. licht met electr. kookge- 
legenheid, geschikt voor vier personen, 

jj. Prachtig gelegen in bos en hei. 
Prospectus wordt U gaarne op aanvraag toegezonden. 

M. Hollaar, Labrijnstr. 10, R'dam v/m Pernis, Tel. bereikb. 70670 

HET VIERDE BEEST 
door H. DE GREEVE pr. 

PRIJS GEBONDEN f 2.75 

Honderden malen Is dit aangrijpende toneelstuk door 
Z.Eerwaarde voorgedragen: thans is het in druk ver- 
schenen. 
De kunstwerken van oude Duitse Meesters, die in dit 
toneelstuk worden beschreven, zijn als goed geslaagde 
reproducties in dit boek opgenomen. 

Verkrijgbaar bij de boekhandel en bij 
den uitgever 

BUSSUM PAUL BRAND 
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Losse aiuuxueis 'cSj cent 

T~\e jeugd is als éen lente. 
■'-^Krachtig, blij en vol zon- 
Maar als er oorlog heerst, 
dan wordt het herfst; als bla- 
deren vallen zij af. Hoezeer 
hebben dc volken, die onze vrienden en 
onze vijanden waren aan jeugd ingeboet, 
toen het oorlog was, 
Het totale leed van een oorlog kan 
men niet registreren. Het moet een mare 
magnum et amarum zijn, een grote bit- 
tere zee van leed. 
Men kan het totale leed alleen beter 
vermoeden, naar de mate, dat men zelf 
meer deel moest hebben aan dit leed. 
Het mysterie van deze vele doden en 
het mysterie van dit immense leed blijft 
voor zo vele mensen onverstaanbaar. 
Velen begrijpen er zo weinig van, om- 
dat rij geen begrip hebben van het of- 
fer en geen begrip hebben van het kruis. 
Zij gaan met flinke pas aan het vreem- 
de leed van anderen voorbij. Zij kun- 
nen niet delen in het leed van anderen, 
Zij kunnen niet helpen dragen. 
Zeker, als correcte mensen, hangen zij 
op tijd hun vlag halfstok en zij zijn te 
bewegen, om op zijn tijd herfstchrysan- 
ten naar de graven te dragen. 
Maar dit alles betekent zo weinig, wan- 
neer het meer conventie is dan inner- 
lijke bewogenheid. 
Wanneer1 men zelf nauwelijks leven kan 
voor de gerechtigheid, dan is het uiterst 
moeilijk om hen waarachtig te geden- 
ken, die voor dezelfde gerechtigheid 
gestorven zijn. ^ 
Wanneer men zelf niet weet te strij- 
den voor een ideaal, dan is het lastig, 
om eerlijk en zonder hypocrisie te staan 
tegenover hen, die voor datzelfde ideaal 
wisten te lijden en te sterven. 
Dan is het beschamend ook. Want bij 
een dodenherdenking roepen de doden 
de levenden op' en zij zullen aantreden, 
de doden, om de levenden te inspecte- 
ren. 
Zij zullen misschien het verwijt moeten 
uitspreken, dat de Nederlandse dichter 
Gabriël Smit hen al heeft voorgezegd; 

Laat ons hier liggen, vergeefs en vaal, 
blijft van ons weg met woordenpraal, 
met leuzen en ijdele, lege gedachten — 
spreekt het offer van onze laatste 

krachten 
geen andere, hartstochtelijke taal? 

Staat op, en slaat de hand aan de ploeg, 
ziet niet om, niemand heeft tijd genoeg 
om nog te aarzelen of te rusten, — 
arbeidt, onmiddellijk in de bewuste 
zekerheid van de kracht, die ons droeg. 

* * * 
TT lat is oorlog? Voor iedere mens Is 

oorlog iets anders. Maar voor de 
doodgewone soldaat, óp wiens witte kruis 
eens misschien te lezen staat: „Unknown 
soldier" of „Known unto God", daar is 
't voor: sneuvelen en verwonding van 
kameraden en gevaar voor het eigen le- 
ven. 
Voor de moeder, die haar zoon verloor, 
is het een zee van smart. Wanneer de 
dood een wond slaat in de liefde dan 

VOOR VEILIGHEID EN RECHT 

c/oor Majoor-Aalmoezenier L. A. M. Goossens 

geneest de pijn dikwijls zo traagzaam. 
Nog pas enkele maanden geleden sneu- 
velden twee van mijn vrienden. Twee, 
die ik kende van nabij. Zoals er iedere 
dag vallen, die weer zoon of man of 
vriend van anderen zijn. 
De Stoottroep-aalmoezenier Pater Allard, 
een harde missionaris van Banka, pries- 
ter tot in zijn merg. Op zijn post in elk 
gevaar, veel meer dan zijn plicht was. 
Want plicht was voor hem een secun- 
dair motief, dat ver achterstond bi) 
liefde. Een aalmoezenier, die met ont- 
roerende vanzelfsprekendheid het gewon- 
de lichaam van een soldaat zou hebben 
afgedekt met eigen lijf. Hijzelf is onge- 
twijfeld als rechtvaardige in het goede 

paradijs van Gods hand. Wanneer ik 
hem herdenk op dit moment, dan gelden 
mijn povere woorden als een eresaluut. 
Ik heb zijn Vader en zijn Moeder ge- 
zien. Oorlog is voor hen een eigen be- 
grip geworden. Hun oude dag staat voor 
een berg van leed. 

Majoor Frans Knaapen. (Zie In Memo- 
rlam op pag. 7, Red.) Edele kerel, die 
alles voor zijn mensen was. Altijd voor- 
aan. Voorbeeldig in alles. Een vriend, 
waar ik trots op ben. Drie kogels. Dood. 
Zo is het vrijwel iedere dag. Steeds weer 
doden. Officier of soldaat, vooral sol- 
daten. En wij zakelijke, nuchtere Neder- 
landse mensen, wij zijn vervuld van onze 
eigen kleine zorgen. Onze dagen zijn te 

n 

boordevol van zovele andere 
zaken, die ons meer beiangen, 
Indië en gesneuvelden, dat 
ligt een halve wereld van 
ons weg. 

Wij staan direct klaar, om ons eigen leed 
te dramatiseren en de lidtekens der eigen 
wonden te tonen. Wij kijken zoveel en 
zolang naar ons zelf. 

* ♦ 
* 

TTIij moeten ons bezinnen op de een- 
heid der doden. Er is op de wereld 

misschien geen grotere eensgezindheid 
dan die der kruisen van Margraten. 
Tot die eensgezindheid kon alleen de- 
gene komen, die in het brandpunt van 
de strijd — die toch de tegenpool der 
eensgezindheid is — het eigen leven 
gaf. 
Wanneer wij ons bezinnen op die een- 
heid, dan lopen wij ook niet meer voor- 
bij aan het leed van anderen, als gold 
het een étalage. 
Dan krijgen de telkens kerende en ge- 
lukkig kleiner wordende lijsten van ge- 
vallenen in onze kranten, lijsten, die met 
een pijnigende regelmaat het leed van 
onze jeugd en van ons volk registreren, 
de zin, die hun waarachtig toekomt. 
Dan zijn wij niet meer de correcte, nette 
mensen, die op zijn tijd een monumentje 
weten te bouwen en bloemen leggen 
voor het vreemde leed van andere men- 
sen. Dan is dodenherdenking iets volko- 
men anders, dan alleen maar een dag 
met een mieserige maar toch romantische 
rouwsfeer. 
Dan zijn wij één van hart en één van 
zin. Dan weten wij heen te zien over 
de horizon, die ons eigen belang af- 
grenst. Dan kunnen wij ervaren, dat een 
smart, waarin men delen kan; kleiner 
wordt en beter te dragen. 
Beter te dragen, vooral vanaf dat ge- 
zegende mööient, waarop wij ervaren, 
dat God in Zijn liefde voor ons, gaat 
delen in de smart. 
Het moment, waarop men ervaart, dat 
bidden sterkt en draaglijk maakt. 
Ik denk aan een kind, dat ik zag bidden 
bij een grafkruis in Margraten. Een 
kind van het Limburgse land, met ge- 
vouwen handen. Met een ontroerende 
vanzelfsprekendheid, als gold het een 
eigen lieve broer. Zij bracht er het beste, 
wat zij had; haar gebed. 
Wie niet kan bidden, staat met volkomen 
lege handen bij een dodenherdenking. 
Zijn woorden kunnen klinken over de 
grafheuvels, maar het betekent niets 
meer dan de suizelende wind, die af 
en toe zijn geluid laat spelen tussen de 
kruisen. 

* * 
* 

Wie zijn handen kan vouwen zal er 
eerlijk staan en zijn eigen levensdaden 
durven confronteren met het levensoffer 
dezer doden. 
De eendere witte kruisen op de graven 
onzer gesneuvelden over de hele wereld 
zijn een sprekend symbool van de een- 
heid der doden. 
Maar tevens zijn zij; 
een appèl aan de levenden, om de een- 
heid te bewaren. 



RECLASSERING 

Pas op voor een vijfde stand van de 

% politieke delinquent in de samenleving. 

WAT MIDDEN-EUROPA ONS LEERT 

T^\ e schrijver Hans Wirts heeft in zijn boek „Gott 
■^Cgeht durch die Welt", erop gewezen, dat de 
wetenschap gewoon geweest is, de maatschappelijke 
samenleving in vier standen in te delen, waarbij dan 
de stand der proletariërs als de z.g. „Vierde Stand" 
de begrenzing naar onderen vormde. Deze vierde stand 
omvatte, naar de oude sociologische opvattingen, hen, 
die géén of uiterst gering eigendom bezitten — in 
de vorm van wat kleding en huisraad — en de Staat 
buiten hun arbeidskracht niets dan hun proles heb- 
ben aan te bieden. Intussen, zo schreef Wirts, is 
  echter in de laatste twintig, dertig jaren 

een vijfde stand ontstaan van mensen, die 
in materieel opzicht nog onder het be- 

  zitsniveau van de vierde stand staan, qua 
hun intellectuele ontwikkeling in een hogere klassifi- 
catie noteren. 

TVeze vijfde stand heeft men voor het eerst in 
••-^omvang en betekenis zien opkomen in de Cen- 
trale Landen van Europa, Duitsland, Oostenrijk, 
Hongarije, na de door hen verloren eerste wereld- 
oorlog en later — in de crisisjaren — ook in andere 
landen, als Frankrijk en Italië. De volkomen ont- 
waarding van het geld in de verslagen landen, de 
vreselijke inflatie, maakten van vele welgestelde lie- 
den uit de hogere en middenklasse bedelaars. De 
meesten zijn er nooit meer boven op gekomen. Het 
merkwaardige feit deed zich voor, dat kinderen uit 
deze verarmde gezinnen veelal niet ertoe kwamen, 
de consequenties uit de gewijzigde gezinsomstandig- 
heden te trekken, maar dat zij het kommervolle leven 
trachtten te ontvluchten door hun heil te zoeken in 
hogere studies aan universiteiten en technische hoge- 
scholen. Niet uit dorst naar wetenschap of met het 
doel de wetenschap in hun toekomstig leven te die- 
nen, maar om zo snel mogelijk en met vermijding van 
elke niet noodzakelijke uitweiding der studies, een 
titel of graad te behalen. Het dr. of ir. voor de naam 
moest de sleutel zijn, die de poorten naar een betere 
toekomst openen zou. Het gevolg daarvan is ge- 
worden, dat door de veelheid van doctors en inge- 
nieurs een devaluatie in betekenis en aanzien dezer 
titels plaats vond. Menig gegradueerde kon later blij 
zijn, dat hij zich voor broodsgebrek kon behoeden 
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I DAAROM I 

* i 
= s 
5 Duizenden Nederlandse jongens zijn in Indië en = 
£ ze hebben het daar beslist niet gemakkelijk. 1 
= Daarom zijn tientallen aalmoezeniers en veld- = 
= predikers hen nagegaan, want zij hebben gecste- 1 
= lijke steun nodig. 
5 Daarom is door de N.I.W.I.N. een machtige 1 
= organisatie opgebouwd, want zij hebben ge- 1 
= zonde afleiding nodig. 
£ Daarom stuurt De Zwerver elke week duizend ü 
£ gratis exemplaren, want zij grijpen naar goede 1 
£ lectuur. i 
£ Het getal der veldpredikers en aalmoezeniers £ 
£ is te klein. S 
= De N.I.W.I.N. doet wat zij kan, maar het is £ 
£ niet genoeg. 
= De Zwerver stuurt duizend exemplaren, maar 5 
= 't is te weinig. 
= Daarom roepen de „jongens" Uw hulp in. S 
= Geeft hun daarom een abonnement op ons blad. ~ 
= Per zeepost (pl.m. 6 wk.) ad f 1.50 per kw. = 
= Per luchtpost (enige dg.) ad f4.50 per kw. 1 
| Betaling via een opgegeven adres in Neder- S 
= land. i 
= Vult de bon op pag. 8 in en zendt deze aan; 5 
E Adm. „De Zwerver", Pr. Hendrikkade 152, = 
Ë Amsterdam-C. 
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door tramconducteur of taxichauffeur te worden. 
Geen land geeft daaromtrent sprekender feiten dan 
het kleine Oostenrijk. Nergens ter wereld worden 
zoveel academisch gegradueerden gevonden dan in 
Oostenrijk, maar nergens ook zijn er zoveel gegra- 
dueerden, die zulk een kommervol bestaan leiden als 
daar. Oostenrijk heeft er de gevolgen van moeten 
ondergaan. Het zijn juist deze intellectuële proleta- 
riërs geweest, die zich in de jaren van 1918 tot 1938 
in de binnenlandse politiek hebben geworpen. Zij 
lieten zich meeslepen met de nationaal-socialistische 
demagogie en hebben een voornaam deel van de 
schuld van de jammerlijke loop van zaken in deze, 
voortdurend in gisting zijnde, kleine republiek. Bij 
alle nationaal-socialistische terreuracties en putschen 
speelde het intellectuële proletariaat de voornaamste 
rol en het spreekt boekdelen, dat het in de Verbods- 
tijd op Duitse bodem gevormde nationaal-socialistische 
„Oostenrijkse Legioen", .voor het overgrote deel be- 
stond uit studenten of brodeloze academisch gegra- 
dueerden. 
Na deze tweede wereldoorlog is de financiële en 
economische ineenstorting in de Midden-Europese 
landen en daarmede ook van de meeste gezinnen in 
die landen volkomen. Ook thans weer zien we het- 
zelfde verschijnsel als na de eerste wereldoorlog, 
maar thans nog in veel grotere mate: er heeft weer 
een vlucht plaats naar de gehoorzalen der universi- 
teiten en technische hogescholen. Van alle hoge- 
scholen in Duitsland en Oostenrijk wordt bericht, 
dat zij overvuld zijn. Oud-officieren en soldaten van 
alle leeftijden, jongelingen in lompen gehuld en wie 
de ontbering uit de ogen straalt, trachten in ijltempo 
de begeerde titel te behalen. Uiterst gering is het 
aantal dergenen, die het om de studie op zichzelf 
te doen is. Daarnaast openbaart zich, vooral onder 
de daarvoor meest geschikten in de krachtigste jaren 
van het leven, een afschuw voor lichamelijke arbeid 
en heeft er een ware run plaats op het ambtenaars- 
bestaan, al is dit ook nog zo karig. Het overheids- 
personeel is dan ook enorm in omvang toegenomen 
en omvat een exorbitant aantal z.g. hoedenproleta- 
riërs. 

, T~\ och er is meer. Duitsland en Oostenrijk zijn 
•'-^overstroomd van D.P.'s, de z..g. ontheemden, 

levende in kampen of in duizendvoudig aantal onder- 
gedoken bij particulieren. In hun gastland zijn zij 
niet thuis en niet welkom. Zij zitten als in een 
wachtkamer en wachten gelaten af, wat de mogend- 
heden omtrent hun lot beslissen zullen. Het overgrote 
deel dezer D.P.'s behoorde eertijds in het eigen land 
tot de hogere of middenklasse. Daarin ligt ook de 
verklaring van hun vlucht en hun verblijf, in talrijk 
aantal, in de vreemde. Zij zijn van alle bezit be- 
roofd, worden geduld, leven onder allerlei uitzondg- 
ringsbepalingen en hebben van de weeromstuit in 
het algemeen weinig lust door eenvoudige arbeid 
zich voor het gastland in te spannen. Maar wel 
trachten zij hun geestelijke levensniveau te behouden, 
zoeken zij werkzaamheden in postjes, waarin zij 
„mijnheer" kunnen blijven en omzwermen met dui- 
zenden de inrichtingen van middelbaar en hoger 
onderwijs. Op de Oostenrijkse universiteiten over- 
treft het getal D.P.-studenten dikwijls in inheemse 
en dikwijls is de animo zo groot, dat zij voldoende 
in aantal zijn, om eigen inrichtingen van onderwijs 
op te richten en in stand te houden. 
Voeg daarbij dan nog de studerende en naar heren- 
postjes zoekende jeugd van de millioenenbevolking 
van Oost-Duitsland, welke thans in veelal erbarme- 
lijke omstandigheden in West-Duitsland bijeenhokt 
en men heeft een goed beeld van de omvang van het 
intellectuele proletariaat, van de v ij f d e stand, 
welke Europa in zijn midden weet. Waarbij we dan 
nog maar niet spreken van dat intellectuële proleta- 
riaat in andere Europese landen, die, al behoren ze 
dan ook tot de overwinnende naties, niet minder nood 
en ellende kennen. Welk een reservaat van toe- 
komstige duistere krachten...™ 

C. H. 

WER|§DI 

PIER BEGRIJPT HET NIET. 
Laten we zeggen dat hij Pier heet. Hij is groot, 
sterk, bekwaam tot het boerenwerk, en heeft weinig 
belangstelling voor de dingen buiten zijn dagelijkse 
gezichtskring. Ook weinig kennis van alles wat niet 
zijn werk en gezin betreft. 
Omstreeks 1930 leed hij armoe in Friesland, zoals zo- 
veel boerenknechts. Hij „liep in de steun", zoals dat 
heet. Toen zei de Overheid tegen hem: „Pier, ga naar 
Duitsland, daar worden melkknechts gevraagd, daar 
is werk, hier niet." En Pier ging. Hij vond er werk 
en brood. Hij leefde zuinig en hield geld over. Hij 
vond een meisje en trouwde er mee. En leefde ge- 
lukkig. Van politiek had hij zoveel verstand als ooit 
tevoren, dat wil zeggen niets. 
Toen kwam de oorlog. Een bombardement rukte zijn 
dochtertje weg. Na de oorlog moest hij Duitsland 
verlaten. Aan de grens namen Nederlandse ambtena- 
ren hem zijn spaargeld af: 1200 gulden, zijn hele be- 
zit. Hij kwam weer in Friesland en moest op stro 
slapen, hij had geen geld om iets te kopen. Hij be- 
gon weer te sparen, maar er waren nog geen huis- 
houdelijke artikelen te krijgen, hij moest zich redden 
met gekregen stukken en brokken. En zijn eerlijk ver- 
diende 1200 gulden kreeg hij niet terug, omdat hij 
vrijwillig in Duitsland was gaan werken. Hij heeft ze 
nóg niet terug. 
Pier begrijpt nog steeds niets van de politiek. 

(Overgenomen uit „De Groene"). 
* 

COLLABORERENDE ZUIVERAARS. 
Na de reeds vermelde uitspraak van de Raad van 
Beroep inzake Perszuivering in de zaak van het 
„Nieuwsblad van het Noorden", heeft die Raad 
in zijn uitspraak in de zaak van het „Nieuwsblad 
van Soest en Baarn" wederom getuigenis afgelegd 
van zijn merkwaardige houding, die de principieel 
gebleven bladen disqualificcert. 
In deze tweede uitspraak maakt de Raad van Be- 
roep de ontzettingen tot 1949 van de drie commissa- 
rissen van het blad ongedaan. 
-— Deze uitspraak wekt de indruk, dat de Raad van 
Beroep de veelomstreden onderscheiding heeft aan- 
vaard tussen actieve schuld der journalisten en 
„slechts" indirecte verantwoordelijkheid der finan- 
cieel geïnteresseerde dagblad-eigenaars en commis- 
sarissen. 
De verdediging van dagbladdirecties en -commissa- 
rissen is steeds Op deze onderscheiding gericht ge- 
weest. Aanhoudend hebben zij en hun verdedigers 
aangevoerd, dat niet zij, maar die slechte journalisten 
de enige boosdoeners geweest zijn. Hun commissariaat 
was immers slechts een formaliteit. Zij lazen het blad 
immers niet eens! 
Wanneer de Raad van Beroep deze houding der 
commissarissen goedkeurt, verliest hij moreel het 
recht de redacteuren te straffen en wordt de hele 
perszuivering een paskwil. 
Wij blijven echter van mening dat ook in de directies 
en de commissariaten van persorganen slechts plaats 
behoort te zijn voor lieden, die beseffen, dat zij in 
het perswezen een hoog geestelijk goed onder alle 
omstandigheden te verdedigen hebben. 

* 
DE RIDDERLIJKE LEEUW. 
Mr. A. J. M. van Dal schrijft in een artikel in 
„De Maasbode" het volgende naar aanleiding van 
het proces Rauter; 

„Er zijn er weinigen, die zich hebben inge- 
dacht in de mogelijkheid, dat wat rechtvaardig 
in Nederlandse ogen schijnt, aan anderen wet 
eens minder rechtvaardig zou kunnen voor- 
komen. 
Van die mogelijkheid heeft echter een Rauter, 
die als een ridderlijke leeuw zich tegen de be- 
schuldigingen van hardheid, wreedheid, wille- 
keur en flagrante schendingen van oorlogs- 
recht verdedigde, velen in de rechtszaal het 
begin van besef bijgebracht." 

Mr. van Dal meent verder: 
„Dat er na vandaag, gronden zijn om de tra- 
gische figuur Rauter niet tot de misdadigers te 
rekenen. Als hij, via dit proces, aan de oorlog 
zou ten onder gaan, gaat hij onder als een 
soldaat. Als Rauter sterven moet, zal hij ster- 
ven a/s-een man, zoals zijn tegenstanders uit 
het verzet gestorven zijn." 

-- „De Waarheid" neemt dit stukje proza van Mr. 
van Dal uit „De Maasbode" over, en plaatst het 
onder de kop: „Zeg mij wie Uw vrienden zijn en 
ik zal U zeggen, wie gij zijt". Merkwaardig is, dat 
deze kop niet alleen op Mr, van Dal, maar ook op 
„De Waarheid" toepasselijk is. 

  DUIDELIJKE TAAL   
Degene, die de dader, die de paal, welke aan de brug. 
die op de weg, die naar Oostergraafsmeer voert, ligt, 
staat, omvergeworpen heeft, aanwijst, ontvangt een be- 
loning van I. 10.—. — 

(Uit een gemeenteverordening, ergens 
in Nederland, ergens in het verleden). 



DE BEESTMENS VAN DER WAALS 

Wanneer men de gedragingen van Van der Waals gedurende de bezettingsjaren nagaat, stuit 
men nu en dan op zulke beestachtige manipulaties, dat men zich in ge moede af gaat vragen of 
deze man, anders dan uit physiologische overwegingen, nog wel de naam: mens verdient. 
Zijn geschiedenis getuigt van een zo afgrijselijke en weerzinwekkende mentaliteit, dat zelfs de 
grens-specimen van de zoogdierlijke orde ervan zouden kunnen gruwen. De benaming reptiel zou 
op deze man beter van toepassing zijn (zelfs in letterlijke zin opgevat door zijn kameleontisch 
vermogen om zich aan elke „kleur" aan te passen) dan iedere andere betiteling. 
Waar Van der Waals op trad liet hij een breed en luguber spoor van mensenbloed na en hij 
wentelde zich erin om, als een varken in de drek. 

Toen de papieren van Van der Waals' secreta- 
ris, Mossinkoff, hem op een gegeven moment 

een nieuwe identiteit moesten verschaffen, 
deinsde hij er niet voor terug deze man mee te 
lokken naar zijn jacht in de omgeving van Aals- 
meer, waar hij hejn in de koeien bloede ver- 
moordde en in het water deed verdwijnen na hem 
als een speenvarken in moten te hebben gehakt. 

Vóór de oorlog onderscheidde Van der Waals 
zich in niets van andere burgers van de stad 

Rotterdam of het moest al zijn door het feit, dat 
hij in een betrekkelijke korte tyd kans zag res- 
pectievelijk drie verschillende vrouwen tot wet- 
tige echtgenote te nemen. Ook toen bleek al, dat 
ontrouw een van zijn sterkste zijden was. Na de 
tiende Mei kwam deze eigenschap echter eerst 
recht tot openbaring. 

Zijn carrière. 

Hij begon zijn — in haar soort pijlsnelle — car- 
rière door zekere technische geheimen aan 

een ingenieursbureau te ontfutselen, welke hij 
voor een flink bedrag bij de Duitsers aan de man 
wist te brengen. Het was immer geldzucht, die 
hem dreef tot zijn daden. Telkens weer bleek, dat 
Mammon voor hem de enige en ware god was en 
hij diende hem met ziekelijke hartstocht. Als een 
tweede Shylock handelde hij in mensenvlees in 
een omvang, welke de Shakespeareaanse schep- 
ping tot een lieve jongen zou kunnen verheffen. 
Hij legde daarbij een gewetenloosheid en geraffi- 
neerdheid aan de dag, die hem op sinistere wijze 
ver uit deden steken boven de grauwe massa der 
kruimel-verraders. 
Zijn gave tot waarlijk verbluffend toneelspel, 
stelde hem in staat letterlijk elke rol te spelen, 
die de omstandigheden hem opdrongen. Geen 
détail verwaarloosde hij bij zijn luguber spel, ter- 
wijl een volkomen gemis aan moreel besef hem 
elk stuk deed spelen tot de uiterste consequentie. 

D 
e Kriminal-Director Schreieder, SD-Afdelings- 
chef te Den Haag, ^jje, samen met zijn collega 

van de Abwehr: Giskes, 
reid heeft verworven door 
van de tekortkomingen 

:nstei>, het z.g. Kngland- 
al gauw op de korrel. 

(misschien beter: riva 
zo'n beruchte vermaan 
zijn volledige uitbuiti: 
der Engelse spionnagei 
of .Nordpolspiel, had h 
Die kerel moest hij hébben, die jongen verstaat 
zijn vak. 
Vijfduizend gulden geeft hij hem voor het ver- 
schaffen van inlichtingen, die leidden tot de 
arrestatie van een illegaal spionnage-complot in 
Haarlem en omgeving. Als Van der Waals hem 
binnen korte tqd nog andere inlichtingendiensten 
in handen speelt, komt hij in vaste dienst tegen 
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Vandaag 16 April 

Op deze datum zal het 
proces beginnen, waarin Van der Waals, de 
geraffineerdste en meest succesvolle S.D. spion, 
zijn laatste grote rol speelt. Evenals dat bij 
het proces Rauter het geval was, hopen wij 
van deze rechtzitting een uitvoerig verslag te 
kunnen geven. Helaas is het ons niet mogelijk 
dit eerder te doen dan in het volgende num- 
mer. Wij meenden er echter goed aan te doen 
ter oriëntering van onze lezers een kort over- 
zicht van de sluwe practijken van deze man 
te geven. 
Te verwachten is dat dit proces veel aan hef 
licht zal brengen wat tot nu toe achter het 
geheimzinnige waas, dat spionnagezaken immer 
omgeeft, is verborgen gebleven. 

een salaris van ƒ 1100.— per maand plus vergoe- 
ding van onkosten, terwijl bijzondere prestaties 
naar waarde zullen worden geschat. 

* 
Hoe hij werkte. 
T ntussen is Londen begonnen zijn agenten boven 

ons land te parachuteren. Voorzien van zen- 
ders worden ze neergelaten in maanlichte nach- 
ten met de opdracht, inlichtingen ten dienste van 
de geallieerde oorlogvoering te verzamelen en 
het verzet hier te lande richting te geven. Een 
agent stelt zich, volgens opdracht, in verbinding 
met een illegale groep, die echter, mede dank zjj 
het werk van Van der Waals, zwaar door de SD 
i* gepenetreerd. Zijn spoedige arrestatie is het ge- 
volg. Third-degree methodes en een code-deskun- 
dige leveren de Duitsers de code op, .welke de 
agent voor het onderhóuden van het contact 
met Engeland is meegegeven. 
Het gelukt de SD, zij het aanvankelijk sporadisch 
en gebrekkig, korte-golf contact met Engeland 
te bewerkstelligen, Schreieder ziet verre perspec- 
tieven. Het is hem bekend, dat er meerdere agen- 
ten in Nederland opereren en dat er zeker meer- 
dere zullen komen. \ 
Hij ziet zijn kans. Dagen en nachten is hij bezig 
de aanwezige gegevens te verwerken. Hij com- 
bineert, hij deduceert, kortom, hij prakkizeert 
zich suf. Zoekend en tastend gaat hij zijn weg. 
Dan krijgt hij een lumineus idee. Van der Waals, 
die handige snuiter, moet naar Engeland. Die 
moet dat zaakje eens „gründlich" opknappen. 
Hij roept hem bij zich. „Lieber Anton", zegt hij, 
„nu gaan we een spelletje spelen, waar ze in 
Engeland een akelige stuip van zullen krijgen. 
Jjj gaat naar burgemeester Oud en je beweegt 
hem naar Engeland over te steken, jy, als illegaal 
werker, gaat met hem mee. Als je zover bent, 
kom je maar eens terug. Heil Hitier". 
Het contact is spoedig gelegd. Voor een man als 
Van der Waals is zoiets maar een koud kunstje, 
Cranendonk noemt hij zich nu (één van de plm. 
twintig namen, die hij heeft gevoerd en waarvan 
de illustere naam: baron Sweerts de Landas Wy- 
borgh wel de meest spectaculaire is). Mr. Oud 
voelt er wel iets voor. Maar Van der Waals laat 
zich door zijn hebzucht verleiden tot een stomme 
fout. Hij vraagt Mr. Oud ƒ 12.000.— gulden voor 
onkosten en zo. Schreieder weet daar niets van. 
De burgemeester betaalt ze, maar krijgt langza- 
merhand argwaan. Hij trekt zich voorzichtig te- 
rug. De arrestatie van Oud wordt geënsceneerd 
om hem vrees aan te jagen. 
„Mijnheer Oud, het wordt hier te gevaarlijk voor 
u", waarschuwt Van de Waals als de burgemees- 
ter kort daarop weer wordt vrijgelaten. Doch Mr. 
Oud blijft bjj zijn besluit, hij gaat niet. Maar Van 
der Waals steekt het geld in eigen zak. 
Via zijn secretaresse, waar Van der Waals een 
„yerhoudinkje" mee heeft, hoort Schreieder van 
de buit. Woest is hij erover. Die kerel is onbe- 
trouwbaar, een gemeen sujet. Dat geld moet op 
de tafel komen. Maar als hij zijn pupil er om 
vraagt zegt deze dat het — hoe bestaat het — 
juist in de afgelopen nacht is gestolen. Schreieder 
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Als van der 
Waals voor 
de vierde 
maal in het 
huwelijk 
treedt.... 
De bruid, te 
goeder trouw, 
kent hem 
slechts als 
illegaal 
werker. 

proeft het bedrog, maar hij kan niets zeggen, 
Alleen ziet hij ervan af Van der Waals naar En- 
geland te sturen. De man zou in staat zijn zijn 
diensten duur aan de Engelse inlichtingencen- 
trale te verkopen. Bovendien blijkt het in de loop 
van de tqd niet meer zo noodzakelijk te zijn. Er 
worden andere agenten gearresteerd. 

Londen interneert eigen agenten. 
Medio '42 beschikt de SD over zes verschil- 

lende radiografische verbindingen met En- 
geland. En Engeland vermoedt niets. Trouw wor- 
den de wapenzendingen en agentendroppings aan- 
gekondigd en de SD vangt alles op. In 1943 be- 
vindt zich een vijftigtal agenten in Duitse ge- 
vangenschap. Op 29 Augustus 1943 weten twee 
agenten uit Haaren te ontvluchten. 
De Duitsers maken zich er niet zo ongerust over. 
Laat ze maar gaan. Ze zullen Engeland seinen, 
dat het onbetrouwbare kerels zijn, die na aan- 
komst in Engeland direct moeten worden geïn- 
terneerd. Inderdaad worden beiden, de agenten 
Daurlein en Ubbing, in Engeland tot het voorjaar 
van 1944 geïnterneerd  Dan worden de door 
hen gegeven waarschuwingen bevestigd door an- 
dere teruggekeerde agenten en wordt Engeland 
— eindelijk — wat huiverig voor de bijna fantas- 
tisch goed sluitende organisatie van de Neder- 
landse „illegale inlichtingendienst". De contacten 
worden allengs verbroken of van onnut voor de 
SD. 
Het aandeel van Van der Waals in dit „Spiel" 
is nog niet precies vastgesteld, maar dat hij er 
een grote rol in heeft gespeeld, staat vast. Overi- 
gens heeft hij in die tijd ook zijn meer grove ver- 
raderswerk niet verwaarloosd. Zo bewerkte hy 
op 1 Mei 1943 de arrestatie van bijna alle voor- 
aanstaande leden van het Nationale Comité, w.o. 
de oud-ministers Van Dijk en Verschuur, de ka- 
merleden Schouten, RUtgers, Joekes en Vorrink. 
Toen hij op een gegeven moment teveel boter op 
zijn hoofd kreeg, liet hij zich vermoorden  in 
de krant. De moord was slechts in scène gezet 
door de SD en Van der Waals koos onder een 
nieuwe naam een ander werkterrein. 

Van der Waals als Canadees agent. 
Tot de bevrijding bleef hij zyn verderfelijke ac- 

tiviteit ontwikkelen. Hij maakte de inkomst 
der geallieerde te Zuidlaren mee. Hoera roepend 
stond hij langs de weg en niemand zwaaide 
enthousiaster met het rood-wit-blauwe vlaggetje 
dan Van der Waals. 
Hg bood zqn diensten aan aan de Canadian Field 
Securety Service. „Oké", knauwde een Canadese 
majoor onverschillig, „we'U have it". Eerst na 
maanden werd hy ontmaskerd, terwyi hy werk- 
zaam was te Beriyn en kreeg hy de plaats, die 
hem toekwam: de cel: 
Vandaag zal over zijn wandaden worden geoor- 
deeld. Tgdens het vooronderzoek beriep hy zich 
erop in opdracht van geallieerde diensten te heb- 
ben gewerkt. Het klinkt onwaarschyniyk, maar 
in de wereld van de spionnage is welhaast alles 
mogelijk. 
De rechtzitting zal leren wat daar van waar is. 

TOON. 
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Een lid van een sabotage ploeg, ergens in het 
Noorden van ons land. vertelt hier met eigen 
woorden, hoe hij de bevrijding en wat daaraan 
voorafging, beleefde. 

iy // - 

Hlot door Willem van Tuinen. 

Donderdagmiddag voelden wg, dat het hier 
spoedig zou aflopen. De Moffen trokken 
massaal terug en het front, een wel extra 

elastisch front, lag enkele uren achter de bosjes 
en de oude rivier in het Zuiden. Wij hingen die 
middag veel in de kamer om en rhaakten wat 
ruzie over de orders, die ons wèl of niét gegeven 
werden. 
Wij mochten niet eens meer saboteren. Misschien 
was dat wel om de ongelukkigen in de kleine, 
gele gevangenis, te sparen of omdat er niet te 
veel vernield mocht worden; er werd beweerd dat 
de Maquis in Frankrijk zóveel de lucht in had 
laten vliegen, dat de Tommies er meer last dan 
gemak van hadden. Wij konden dit allemaal best 
begrepen, maar ze hadden zoiets vooruit toch wel 
kunnen raden. Waarom hadden ze dan saboteurs 
van ons gemaakt? Jarenlang hadden wij op onze 
kansen gewacht en nu die er lagen, waren twee 
nachten toch wel wat kort. Of zou de staf ons 
hier wat laten omhangen, hier achteraf, zodat 
straks de tanks voorbij zouden rollen en wij er 
haastig achteraan mochten rennen? 
Die staf kon naar de maan vliegen! Waarvoor 
hadden we eigenlijk een staf? Wij konden het 
zelf beter. Alleen de „verpleging" was geweldig 
geregeld, maar wij zaten hier toch niet om ons 
dik te eten. Och man, ze hadden nooit geen staf 
moeten vormen. Het was om je dood te lachen, 
die gewichtigdoenerij met al die rangen. Waar 
maar enkele mannen bijeen waren, werden er 
commandanten, leiders en stafjes benoemd. Daar 
konden ze meteen wat September-artisten in weg- 
werken. Oh, je zou het zien, straks zouden al die 
heren met strepen en banden rondlopen. En dan 
mochten de oude getrouwen voor hen defileren. 
Ze hadden ons allemóél maar tot commandanten 
en stafofficieren moeten bevorderen. Met de on- 
derscheidingen kwam de afgunst, het gecompli- 
ceerde. Het zuivere, het enkelvoudige, het gelijke 
in de strijd, verdween  
Neen, dat was natuurlijk allemaal gedaas! Er 
moesten „gewonen" zijn en „hogen", er moest 
leiding zijn. Zelfs de KP's hadden immers altijd 
leiders gehad. Onze commandanten waren trou- 
wens best en onze staf ook. Moest je ze eens horen 
over sommige andere districten. Nee, wij hadden 
een „moorddistrict". Als ze ons nu maar wat lie- 
ten doen. Zouden wq niet naar het front kunnen 
gaan? W^j wilden hier absoluut niet blijven han- 
gen! 

Zo zaten wij heerlijk te kankeren en prezen 
ondertussen de „verpleging". De zon stond 

onnatuurlijk fel en warm boven de bosjes, het 
was één glinstering van verse, sterke kleuren, 
groen en rood en vlammend geel. En tussen en in 
de wallen stond alles in bloei. In de kamer wacht- 
ten wij. De walm van de tabak kringelde naar 
de zolder, de kachel stond verwaarloosd in as en 
vuil, aan de muren hingen de portretten van def- 
tige, stijve boerenmensen. In de bedstede lag een 
commandant slaperig rond te kijken en te luiste- 
ren, een groezelige hand hing over de rand van 
het bed, om dit niet onder de sigarettenas te 
morsen. In de schemerige hoeken lagen er een 
paar op de vloer te snurken; glimmende wapens 
stonden ordeloos tegen de muur. Aan de tafel za- 
ten ze te kletsen en te eten. De zorgelozen! Een 
bende was het, een heerlijke, een prachtbende! 
Eén keek door een venster omhoog naar een- 
zame vlieger, die speurend rondvloog. 
„Een Mof". 
„De laatste! Om de condoleance's aan de Führer 
ever te brengen". 
„Neen, het is geen Mof. Die heeft geen jagers 
meer. Deze zoekt naar onze trein, de dode trein!". 
„Misschien hebben alleen wtj een trein, wie weet. 
Dat schip hadden wij ook nog moeten inpikken, 
jongens. Waarom, hebben wjj dat eigenlijk niet 
overvallen?" 

„De leiding!" 
„Wéér die leiding'. Het was anders de moeite 
waard geweest, die boot te nemen. Dat had mooi 
kunnen worden: een trein, een schip, en straks, 
misschien nog een tank, een echte tank!" 
„Klets niet, vent, dat ding blijft wel liggen, hoor. 
Vanmorgen stroopten die lui hier de boerderijen 
nog af om boter en melk. Nee, dat ding ontsnapt 
niet meer". 
„Nou, en toch was het prachtig geweest " 
„Och kerel, wij zijn geen roversbende. Wat wou 
jij eigenlijk met die rotboot?" 
;,Nou, de eer en zo". 
De anderen grijnsden. „De eer, zegt ie! Die eer 
van ons duurt één week, of twee, met of zonder 
boot. En dan mogen wij de boel inleveren en 
kunnen we naar moeder gaan. De eer! De oude- 
ren, de slimmerikken, diè nemen de eer en 
meteen hun oude stellingen." 
„Wel, dan zijn wij tenminste vrij!" 
„Vrij? Waarin?" 

Zo, half slaperig ruzieden wij wat, omdat er 
anders niets te doen was. De zon was naar 

het Westen verschoven en stond nu boven de 
polderdijk, waar het soms glinsterde van wapens 
en helmen. Achter de boswal lag er één die 
Moffen door de Franse verrekijker op te nemen. 
Wij waren eigenlijk trots op dat ding. Geen en- 
kele groep had zo'n ding, vast niet. En in elk 
geval zo'n beste niet. 's Morgens hadden wij om 
beurten de schooiende Moffen bespied, toen ze 
dicht bij waren. Het béte van hun botte gezichten 
onder de belachelijk grote helmen, hadden wij 
duidelijk kunnen zien. Wat een vee, die Moffen. 
Bah, wat een mensen! Hadden wij er de brens 
maar op leeg mogen laten ratelen! 
Waarom waren er vannacht eigenlijk geen wa- 
pens neergekomen op het afwerpterreln ? Wilden 
de Tommies het nu zonder onze hulp klaren? 

dat er in de buurt van zo'n paaltje een KP ge- 
vestigd was en dat het cijfer het nummer van 
de groep was. Dit moest streng geheim blijven. 
Nu, hij geloofde het prompt. Maar een paar we- 
ken later vroeg hq mij naar die bordjes met ste- 
kelvarkens en dennenappels er op geschilderd; 
jullie weten wel, die Moffenbordjes. Ik leuterde 
toen wat over geheime aanwijzingen voor ons, 
maar hij heette het mij liegen. Nu gelooft hij niets 
meer van mü, dat van die KP niet en al het an- 
dere ook niet. Ik ben de gunst kwijt, en prachtig 
©p tijd hier terecht gekomen. Een mooie mop, 
hè!" 
„Een rotmop; hoe lang heb je daar over ge- 
daan?" - m 
„Vertel jij dan één die beter is!" 
De andere probeerde het, en allemaal vergaten 
wij een poosje, waarvoor we hier eigenlijk zaten. 
Daags tevoren hadden we ook zo gezeten, min- 
der talrijk trouwens, en toen waren enkelen „los" 
gekomen. Ze hadden hun echte namen verteld en 
hun woonplaats en wat ze zo al uitgespookt had- 
den. Even later waren ze er zelf ietwat van ge- 
schrokken. En nu werd het niet meer aangeroerd. 
Het was nog niet verantwoord om je bloot te ge- 
ven. En Wij mochten dan soms gek en roekeloos 
te werk gaan, ons verleden en onze namen bleven 
„top-secret!" 

Zo ging de middag voorbij. 1" de oude kamer 
hing de stank van olie en benzine en éen ge- 

smoorde kachel, de lucht van bezweette kleren 
en de walm van slechte tabak. En daar waren de 
bundels zonlicht, die de zwevende stofjes opvin- 
gen, die vreemde figuren toverden in de half- 
donkere hoeken. 
Wat een leven! 
Het werd weer nacht. Er'waren nóg geen orders 
bekend gemaakt en wij waren nu echt ontevre- 
den. Alles verzamelde zich in de kamer, zelfs de 
wachten liepen in en uit, om te horen wat er 
stond te gebeuren. Twee „para's" met zwarte 
snorretjes zaten glimlachend naar de zenuwach- 
tig-drukke gesprekken te luisteren. Ze hadden 
waarschijnlijk nog wel eens iets anders gehoord! 
De commandanten waren wat verlegen met de 
situatie en werden soms korzelig. Dit moest niet 
te lang duren, het was eigenlijk een wat klein ge- 
doe. En dat in zo'n tijd! Voordat ik mij zelf in 

toen een eind langs 
de Rijksstraatweg 

„Para's" !) waren er afgeworpen, zeiden sommi- 
gen. Natuurlijk een smoesje, een doekje voor het 
bloeden. 
Eén begon er te vertellen: „Ik lig bü een boer, 
een reuze kerel, maar niet al te snugger. Onlangs 
vroeg hü mü wat die paaltjes betekenden met de 
letters KP en een eüfer, die hier en daar aan de 
weg staan. Natuurlijk heb ik hem wüs gemaakt 

de debatten en speculaties betrok, ging ik naar 
buiten en nam een wacht over. De nacht was 
weer goed, hier was alles weer mooi en zuiver. De 
fazanten riepen weer, de dennen neurieden een 
vreemd lied, geruchten uit het Zuiden dreven over 
mü heen. Het zou spoedig afgelopen zün. De Tom- 
mies bleven niet meer hangen. Misschien nog één 
nacht en één dag en dan  Ik trilde als een 
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riet. Zo had ik in het kamp getrild, als wij fan- 
taseerden hoe de Tommies door de poort zouden 
marcheren, onder die vervloekte vlaggen door. 
Hoe wij dan uit alle beklemming en druk zou- 
den springen. Oh, als alle schaduwen wegvielen! 
Alle schaduwen? Of zouden sommige dan juist 
dichter en donkerder worden? Het had nog zo 
lang geduurd en in al die kampen waren ze zo 
wreed. Niet aan denken, niet aan denken, dit 
werd zeker de laatste nacht. 
Wat rommelde het daar weer! 

Het wérd de laatste nacht. Tegen twaalven 
kwamen de gevechtsgroepen het laantje af- 

zakken en bleven voor ons hol staan. In de kamer 
waren een bende „hogen" aan het confereren. Het 
zag er naar uit, dat het nu menens werd. Even 
later moesten wij alle wapens ophalen en om ons 
lichaam sjorren. Achter ons stelden de anderen 
zich op. Wjj zouden dus naar de Engelsen gaan! 
Met iets van weemoed keken wjj achterom naar 
de schuur met het puntdak en naar het oude huis 
waar „muoike" nu weer alleen zou achterblijven 
in de holle kamer. Er bleef iets hangen onder die 
zolder en het wrakke dak, dat wij niet konden 
meenemen. Maar vóór ons lag de weg naar de 
vrijheid! 
Fluisterend werden er commando's doorgegeven. 
Toen zette de lange sliert zich in beweging. Het 
werd een avontuurlijke reis. Eerst langs een pol- 
derdijk, toen met een praam over een riviertje, 
dan door het drassige land, dwars over de spoor- 
lijn, weer door weiland, toen een eind langs de 
Rijksstraatweg — het gevaarlijkste gedeelte! — 
en afbuigend naar het Oosten, de weilanden weer 
in. Bij een boerderij werd halt gehouden om uit te 
rusten en nieuwe orders te krijgen. Het was een 
zware tocht geweest door de natte weilanden, met 
al die rommel op je rug en met bovendien die 
militaire poespas van „dekken" en „ganzepas", 
waar wij de draak mee staken. Maar toch waren 
wij er trots op, dat wij door een front gebroken 
waren, dat wij in frontgebied zo maar een rivier, 
een spoorlijn en een grote weg waren overgesto- 
ken. Ik geloof niet, dat wij beseften dat wij nu 
eigenlijk al vrij waren. We zaten nog midden in 
de spanning van een illegale operatie. Het was 
nog donker, wij waren zeer voorzichtig en had- 
den de wapens nog op scherp. Neen, wij voelden 
het nog niet, dachten er in elk geval nog niet 
aan. — De commandant vertelde ons het doel. In 
het dorpje achter "de rivier zaten, dat was zo goed 
als zeker, enkele Canadesen met tanks, die be- 
hoefte hadden aan infanterie. Wij waren infan- 
terie, dus Het kon nog wel gevaarlijk worden, 
want de Canadezen schoten 's nachts op alles wat 

bewoog. En des te meer, nu er vlak bjj het dorp 
nog Moffen zaten. Daarom moest de sabotage- 
groep maar voorop marcheren, als „kogelvanger". 
Waren wij halverwege het dorp, dan moesten wij 
het Wilhelmus en „It's a long way" zingen. De 
sabotage-groep was voor geen kleintje vervaard, 
dacht hij. 
Wij probeerden onverschillig te blijven, maar kon- 
vyen het toch waarlijk niet helpen dat wij straal- 
eigenwijs langs de anderen naar voren liepen. Die 
commandant was een reuze vent, van zo eentje 
namen wij een „ganzepas" er op toe. 
En zo marcheerden wij aan de kop, toen het sein 
gegeven werd en de stoet in beweging kwam. 
Eerst ging het v^eer langs een slecht pad, maar 
spoedig kwamen wij op een kale weg, die recht 
naar het dorp liep, dat achter de rivier lag. 

Ti et begon nu licht te worden. Het fragiele licht 
van een Aprilmorgen, van een bevrijdingsmor- 

gen. Dit was hetzelfde licht dat tussen de dennen 
en de keuken door over het appèl-terrein viel, 
wanneer we stonden te huiveren en te Ijjden op 
het vroege appèl. Dit was hetzelfde licht, dat 
bleke gevangenen voor het laatst hadden gezien 
wanneer ze tegen al die koude muren in Europa 
hadden gestaan. Dit was de vervulling! 
Halverwege het dorp begonnen wij te zingen. 
Eerst schuw, langzamerhand voller, tenslotte fors 
en machtig, niet meer tegen te houden. De vry- 
heid zélf stroomde over dit land. Het rolde, rólde 
over de velden. En toen aan het einde van de weg 
een man In een vieze, gele overall de brug om- 
hoog trok en iemand zei: „It 's oké" en onze voe- 
ten daverden over het brugdek, toen waren wij 
vrij! Vrij ! 

i) Parachutisten. 

ZIENDE BLIND 
4fr 

„Nieuw Nederland" maakt de balans op van de 
aantallen der communistische partijleden in 57 
landen. Het totaal is 19.6 mlllioen op 1800 milli- 
oen en de percentages zijn b.v. voor Nederland 
0.6, voor Frankrijk 3, voor Amerika 0.05, voor 
Xsjecho-Slowakije 9.8, voor Polen 4, voor Rus- 
land 3 enz. 
Kleine aantallen dus en daarom meent het blad 
te kunnen opmerken, dat, als men deze aantallen 
beziet, er weinig vrees behoeft te bestaan voor 
de gedachte, dat de wereld binnenkort de com- 
munistische ideologie zal aanhangen. 
Men zou zo zeggen, waar maken we ons bezorgd 
over. 
Nu, bijvoorbeeld, geachte steller van deze opmer- 
king, over het feit, dat ondanks deze geringe 
aanhang 9 van de 24 vermelde Europese landen 
door de communistische ideologie beheerst wor- 
den. 
En, bijvoorbeeld, over het feit, dat in de 16 an- 
dere, vrije, landen reeds 16.6 millioen communis- 
ten zijn. 
En, bijvoorbeeld, over het feit, dat 9.8% det 
Tsjecho-Slowaken het bestond een revolutie t« 
doen slagen. 
En, bijvoorbeeld, over het feit, dat 8% der Rus- 
sen geheel Rusland ringeloort. 
Men moet zijn blik niet richten op de getallen 
van hen, die communist zijn, men moet zijn blik 

richten op de getallen van hen, die niets zijn. 
En men moet op het kritieke moment zijn hoop 
niet bouwen op duizend of tienduizend mannen, 
die tezamen een hoop zand vormen, maar op tien 
kerels, die ergens in geloven en gedisciplineerd 
zijn, die tezamen een rots vormen. Dat doen de 
communisten ook en zo slagen zij met luttele 
procenten  
Onze vrees en onze hoop hebben het anker slecht 
liggen, als het in de getallen ligt. 
3% communisten is niet veel. 80% bladeren in 
de wind is minder, 't is n.1. niets. Dat is gewon- 
nen spel voor de 3%. Tenzij er nog een paar pro- 
cent zjjn met een beginsel. 
De wereld wordt, naar de mens gesproken, be- 
heerst door een paar procent, dat het niet te 
vermoeiend vindt om een beginsel te hebben en 
ernaar te leven. En als dat niet allemaal commu- 
nisten zijn, wel dan kan er nog hoop zijn. Dan is 
er met name hoop, als die anderen weten, dat 
ten slotte Christus regeert en dat zjj die Hem 
vrezen en op Hem hopen niet beschaamd zullen 
worden. 
80% bladeren is niets. 3% communisten is ern- 
•tig. Enkele procenten Christenen is verblijdend. 
Het regiment van Christus is beslissend. 
Hat weet N. N. natuurlijk ook. Maar waarom 
•pereert het dan zó met getallen? 

DE WET BUITENGEWOON 
PENSIOEN 1940-19451) 

Wij hebben na in enkele artikelen over het 
ontstaan en over de inhoud van deze wet ge- 
schreven; het slotartikel handelt over de werk- 
zaamheden, die aan de praktische uitvoering 
zijn verbonden. 

WERKZAAMHEDEN. 

Er komt heel wat bij kijken voordat een pensioen is 
verleend. Nog afgescheiden van de vele verwachte 
en onverwachte moeilijkheden, die zich vooral in het 
beginstadium voordoen en die de te vplgen gedragslijn 
nog al eens wijzigen. Ook wanneer het werk meer 
vaste vorm krijgt blijft de procedure nog veelomvat- 
tend. Zie hier de gang van zaken. 
Het begin moet zijn de aanvrage op een daartoe be- 
stemd formulier. De meeste aanvragen komen bij de 
Buitengewone Pensioenraad via de Stichting en zijn 
dan meteen al voorzien van de benodigde bescheiden. 
Een enkele aanvraag gaat direct naar de Raad en 
wordt dan door deze aan de Stichting ter behandeling 
gegeven. 
Het eerste document dat daarna vereist is, is de 
verklaring van de Stichting, dat betrokkene of degene, 
aan wiens overlijden het recht op pensioen wordt 
ontleend, een deelnemer aan het verzet is geweest en 
dat noch hij, noch, de aanvragers zich in Nederlands 
nationale zin onwaardig hebben gedragen. Hiertoe 
wordt een door het plaatselijk bestuur van de Stich- 
ting ondertekend rapport ingezonden betreffende de 
illegale werkzaamheden van betrokkene. Deze ver- 
klaring wordt voorgelegd aan een Hoofdbestuurs Com- 
missie. Deze Commissies, thans 6 in getal, zijn samen- 
gesteld uit 1 Hoofdbestuurslid en 2 deskundigen (nota- 
rissen, juristen c.d.). Zij beoordelen uitsluitend de 
vraag of het gerapporteerde is te beschouwen als „deel- 
name aan het binnenlands verzet" en of de waardig- 
heidsverklaring aanwezig is. Bevinden zij een en 
ander in orde dan geven zij de illegaliteitsverklaring 
af. (Weigert de Commissie de verklaring af te geven 
dan staat beroep open bij de Centrale Hoofdbestuurs 
Commissie). 
De vraag van het verband tussen verzet en invalidi- 
teit c.q. dood of vermissing is ter beoordeling aan ^le 
Buitengewone Pensioenraad. 
Hoewel zulks niet door de Wet aan de Stichting 
opgedragen is, heeft de Stichting op zich genomen 
ook de andere benodigde documenten te verzorgen, 
te weten: 
de gegevens van de Burgelijke Stand, van de Inspec- 
tie der Belastingen en de stukken betrekking hebbend 
op het vroeger inkomen en het herleid inkomen, zo- 
nodig op verschillende peiljaren betrekking hebbend. 
Deze laatste gegevens worden al naar gelang de kost- 
winner zelfstandig was of werknemer, bijeengegaard 
uit boeken en bescheiden of uit gegevens van de 
werkgever. Het G.A.B., de vakbonden e.d. worden 
hierbij veelvuldig geraadpleegd. 
De financiële gegevens worden verwerkt in het z.g. 
pensioengrondslagformulier, een soort van belasting- 
aangifte-formulier. Dit wordt door betrokkene onder- 
tekend en doorgezonden met .de rest van het dossier 
naar het pensioengrondslagbureau, als hoedanig een 
afdeling van Centraal Beheer fungeert. Dit bureau 
berekent aan de hand van de gegevens de grondslag, 
dus het inkomen dat de kostwinner per 29 September 
1947 zou hebben verdiend. Is ook dit gebeurd, dan 
gaat bet hele dossier naar de Buitengewone Pensioen- 
raad, die daarop de beslissing neemt omtrent de 
hoogte van het gave pensioen, alsmede omtrentv de 
eventuele aftrek wegens inkomsten uit anderen hoofde. 
Deze laatste worden bepaald aan de hand van de 
gegevens der belastinginspectie, zodat de pensioenge- 
rechtigden hiervan geen extra last ondervinden. 
Tegen de beslissingen van de Buitengewone Pensioen- 
raad is beroep mogelijk. 

i) Ontleend aan een geschrift van '40—'45. 

'40—'45 is met een eigen blad uitgekomen. 
Een blad, speciaal bestemd voor haar mede- 
werkers door het gehele land. 
Wij geloven, dat aan een dergelijk orgaan 
behoefte bestond. 
In deze rubriek werd reeds meermalen 
gewezen op de noodzaak om de band tassen 
'40—'45 en haar medewerkers nauwer aan te 
halen. Door de uitgave van dit blad, dat gratis 
wordt verspreid, zal ongetwijfeld aan deze 
noodzaak tegemoet worden gekomen. Wij wen- 
sen '40—'45 veel succes met deze nieuwe ge- 
richte activiteit. 

  



Men Is aardig op weg zijn ge- 
moedsrust te verliezen. De 

•nrust om de dingen, die komen gaan, 
knaagt aan de ziel. 
Een merkwaardige onrust overigens. 
Niet zo één, die ons in de activiteit 
jaagt, maar één, die ons in onze acti- 
viteit verlamt. Die onrust werkt naar 
binnen als een verdovingsmiddel en 
omdat ze een uitlaat moet hebben, 
maakt ze de mensen tot een troep 
kwetterende mussen. 
Zo verschraalt het volle leven, het le- 
ven van moed en ondernemen, tot de 
sleur in het eigene, tot het doelloos 
stappen over het vreemde, tot het 
surrogaatleven in allerlei vermaak. 
Ergens in otls bedreigen de komende 
dingen het kleine geluk, Ja, bij velen 
wordt dat reeds gesmoord door de 
onzekerheid. 
Z« komt het leven in de mist van het 
tijdelijk. berusten. 
Niemand zal ontkennen, dat voor die 
sfeèr van lijdelijk berusten in een 
tijd van onrust en onzekerheid vele 
oorzaken zijn. 
Moeders lopen rond met de zorg om 
hun zonen, die zij reeds in een nieuwe 
oorlog gemengd zien. Zakenmensen 
zien ieder initiatief en elke poging tot 
activiteit stranden in papiermassa's 
en zij voelen zich verlamd door onze- 
kerheid om de toekomst. 
Middenstanders weten nauwelijks het 
hoofd boven water te houden; ook 
voor hen is het beeld der toekomst 
een dreigend spook voor ieder on- 
dernemen. 
Arbeiders, kantoormensen en kleine 
ambtenaren hebben hun deel in deze 
algemene malaise. Velen van hen 
kunnen zich niet van de noodzakelijk- 
ste levensbehoeften voorzien en hun 
berusting is in de stemming, dat in 
de naaste toekomst iedere poging tot 
verbetering Van hun levenspeil tot 
vruchteloosheid gedoemd is, dat er 
hoogstens geen achteruitgang zal 
zijn. 
Een mens moet een perspectief heb- 
ben in het leven. Er moeten kansen 
en mogelijkheden zijh, waarvoor hij 
risico's wil nemen in het besef, dat 
zo'n risico de kiem der vooruitgang 
in zich bergt. Maar welk perspectief 
is er in het nabije leven, als het leven 
veraf het kleine geluk ieder ogenblik 
dreigt te overspoelen? 

Het nabije leven, dat is het leven 
in mijn straatje, in mijn huis, mijn 

vereniging, mijn kerk, mijn werk- 
plaats. Het leven veraf, dat is het 

DE VRIJHEID 

leven in de wereldpolitiek en in de 
wereld-economie. 
Dat is het terrein, waar het gemene 
regeert, zegt men. Wie wil er oor- 
log. Niemand immers? Dan moet het 
wel onverantwoordelijke gemeenheid 
zijn, die daarboven regeert en oorlo- 
gen ontketent, alsof het voetbalwed- 
strijden waren? 
Ik wil intussen beweren, dat de poli- 
tiek net zo gemeen is, als de mensen 
die er zich mee bemoeien. En indien 
wij als kleine burgers van Nederland 
denken minder gemeen te zijn, dan is 
de gang der politiek onze schuld- 
vraag of beter, onze nalatigheid, 
want het is onze onthouding, die de 
politiek maakt tot wat zij is. 
Ontstellend is, zelfs in het ontwikkel- 
de Nederland, het gemak, waarmee 
men de politiek veroordeelt en tegelij- 
kertijd zich van iedere verantwoor- 
delijkheid afmaakt. Is Nederland dan 
geen democratische staat?' Moet de 
democratie dan in een museum op- 
geborgen worden? Niemand, die in 
zo'n geestesgesteldheid het recht 
meent te hebben de politiek te ver- 
oordelen, ontkomt aan een veroorde- 
ling van zijn eigen houding. Zijn oor- 
deel werkt als een boemerang. 
Wij moeten met enthousiasme en in- 
stemming aan de politiek doen en 
ons een zelfstandig oordeel in poli- 
tieke zaken eigen maken. Dat zijn we 
aan de democratie verplicht. Wie er 
zich aan onttrekt, is een gezapige 
egoïst, die rijp is en ons volk rijpt 
maakt voor de dictatuur. De toekomst 
van onze volksvrijheden, van onze de- 
mocratie, staat en valt met de belang- 
stelling voor de politiek van de Ne- 
derlandse burger. Het recht in een 
democratisch land te wonen en daar 
vrij te zijn, verbeurt hij, die zijn plicht 
te dien aanzien verzaakt, zijn plicht 
om politiek geïnteresseerd mee te 
leven. 

D, at is het eerste. En nu blijft de 
vraag, of de politiek werkelijk ge- 
meen is. Zo is het veel te simpel ge- 
steld. Het leven — en zo ook de po- 
litiek — wordt beheerst door begin- 
selen. En wat resulteert uit een 
strijd dier beginselen, bepaalt de 
koers. 

Het communistische beginsel is niet 
gemeen en brengt niet door deze ver- 
onderstelde gemeenheid ellende over 
de wereld; het is gode-vijandig en 
vervangt de souvereiniteit van Chris- 
tus door de absolute macht van een 
mens. Daardoor moet het de volkeren 
knechten, de vrijheid roven en de leu- 
gen bijvallen. Het is een zaak van be- 
ginsel, dat de communisten handelen, 
zoals üj doen. 
En wie zich niet voldoende realiseert 
wat de democratie is, waartoe de 
vrijheid verplicht, die zal het volk 
halverwege op de weg van het com- 
munisme voeren. Als politieke leiders 
door een verkeerd inzicht of beginsel 
zich er niet meer bewust van zijn, 
dat zij op het fundament staan van 
een politiek bewust volk, dat zij ge- 
controleerd moeten worden door me- 
destanders en tegenstanders, dat zij 
dienen af te dalen naar een beschei- 
dener plaats door de overwinning van 
hun tegenstanders, dan tasten zij de 
wortel der vrijheid aan, dan hebben 
zij een weg betreden, waarop het z.g. 
gemene gaat domineren; een weg, 
waarop volksmisleiding en voldongen 
feiten de stokken zijn, die een kreu- 
pele democratie naar de dwangstaat 
doen strompelen. En zulks uit begin- 
selloosheid. 
De hoge roeping van politici is, de 
openhartigheid tegenover het volk, 
het luisteren naar de opinie van dat 
volk, het bewustzijn, dat de uitspraak 
van dit volk hun thermometer is: 
sieraden aan de kroon der democratie. 
Onze hoge roeping is, de hartelijke 
deelname aan hun arbeid, de bewust- 
wording van een politiek beginsel, de 
ordeiyke beïnvloeding van het poli- 
tiek bestel. Wie deze wapens laat 
roesten is rijp voor Siberië en heeft 
zijn enkele reis daarheen alleen nog 
niet gekregen, omdat anderen zo wel- 
willend zijn voor hem aan politiek te 
doen en de democratie te waarborgen. 

Jemand zal beweren, dat we met dit 
betoog toch nog niet uit de narig- 

heid zijn, dat de Russische dreiging 
zodoende nog niet geliquideerd is. 
Toegegeven, maar het gaat voor al- 
les om onze eigen verantwoordelijk- 
heid. Als wij niets kunnen verande- 

ren aan het communistisch geweld, 
omdat we Stalin niet onder contróle 
hebben, dan is dat, voor het ogenblik 
althans, niet onze verantwoordelijk- 
heid, maar die van de Russen, die hun 
juk moeten afwerpen. Wp voor ons 
zullen ons althans met betrekking tot 
onze eigen politieke taak geen verwijt 
mogen maken. 
Wij moeten ons opmaken om de vrjj- 
heid van ons volk, van onze kinderen 
te verdedigen, en dat tegenover ieder, 
die ons dit bezit wil roven. Wij moe- 
ten ons geestelijk voorbereiden. 
Wëlk een bezit, die vrijheid! Ja, er is 
nog veel te genieten, zelfs voor hen, 
die in zorgelijke omstandigheden le- 
ven. Geen armoede kan zo schrijnend 
zijn als de slavernij. 
Dit inzicht was de oorsprong van ons 
volksbestaan, toen Willem van 
Oranje zei: „Wat loon heb ik te ver- 
wachten na mqn langdurige diensten 
en de bijkans volslagen schipbreuk 
van mijn werelds vermogen, tenzij 
dan de roem, van wellicht ten koste 
van mijn leven U de vrijheid verwor- 
ven te hebben". Dit inzicht moet ook 
het onze zijn. Niet alleen omdat het 
een voorrecht is, maar allereerst, om- 
dat de vrijheid een opdracht is, die 
God ons in dit leven geeft. 
Bij alles wat ons verontrust en ver- 
lamt, moet ons leven de vreugde weer 
leren kennen en proeven van de vrij- 
heid van elke dag. Want vrijheid is 
niet slechts vrij zijn van dwang en dic- 
tatuur, maar 't is ook vrij zijn om 
onze verantwoordelykheid te dragen, 
zelf te beslissen, zelf te stuwen in 
het leven naar eigen levensovertui- 
ging en daarvoor zonodig een offer te 
brengen. 

Geniet van Uw vrijheid en wordt U 
haar waarde bewust. Dat zal rijp ma- 
ken om de aanval op die vrijheid af te 
slaan met alle middelen, waarover we 
beschikken. Zij moet ons zo vervullen, 
dat we thans niet rusten voor we de 
dwalende communisten thuis gebracht 
hebben, dat we straks, als de strigd 
onverhoopt zou losbranden, niet rus- 
ten, voordat onze laatste revolver, 
onze laatste hamer, onze laatste pen 
versleten is, voordat onze handen 
machteloos zijn geworden. 
En zelfs dan zal men ons diep in ons 
hart nog. niet van de vrijheid kunnen 
beroven, want „de garde sterft, zjj 
geeft zich niet over". 

H. v. R. 

é 
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Geachte Redactie, 
Hoewel Ik mij met de (Strekking van Uw hoofdartikel ..Drie ja- 
ren later" volkomen verenigen kan, zijn et m.i. twee bewerin- 
gen, die om rectificatie vragen, waarvoor ik U beleefd verroek 
mij plaatsruimte te willen toestaan. 

(Het betreft hier het hoofdartikel uit De 
Zwerver No. 10-van 12 Maart '48. Red.). 

1. „Benesj, een man van hoog aanzien in geheel de 
wereld, heeft met hen gecapituleerd." 

Dit is onjuist en iemand, die de gehele Duitse bezetting in ons 
land zelf heeft meegemaakt, zou in dit geval hoogstens het meer 
toepasselijke woord ..zwichten" gebruikt hebben. Hoe Benesj 
precies gehandeld heeft en waarom, weten wij nog niet. Wij 
kennen de juiste gang van zaken in Tsjccho-Slowakijc te wei- 
nig. doch de persoon van Benesj te goed. om hem het verwijt 
van capituleren te maken. Dat men hem practisch op dood spoor 
gerangeerd heeft, laat zich veronderstellen, maar toch behoeft 
niet verwacht te worden, dat hij zich volledig en blijvend heeft 
laten uitrangeren. Veeleer mogen wij aannemen, dat Benesj. of- 
schoon onder druk, bewust een handeling heeft verricht, die nog 
niet afgelopen is. Deze bekwame diplomaat zal nog van zich 
laten horen en op een andere wijze dan Masaryk zulks helaas 
meende te moeten doen! Blijkens zijn uitlatingen en daden sinds 
de bevrijding van zijn land was Benesj voorstander van een 
nauw contact met Rusland, hoewel hij de relaties met het Wes- 
ten, dat rijn land op een critiek moment in de steek had ge- 
laten, niet verwaarloosde. Deze politiek was in overeenstem- 
ming met de volkswil. Een eindoordeel over de laatste daden 
van Benesj kan thans nog niet uitgesproken worden. Zou de 
historie Benesj ooit schuldig oordelen, dan is het Westen aan 
deze tragiek zeker mede schuIcHgl 

2. „Engeland en Frankrijk handelden naïef, maar 
met een goed geweten." 

Deze dubbele bewering is in flagrante strijd met de feiten en 
doet slechts deze zelfde naievetcit vermoeden bij de schrijver 
ervan. Wie slechts de moeite neemt de te Neurenberg onder ede 
bevestigde onthullingen van Gisevius te lezen in diens boek ..Bis 
zum bittern Ende" betreffende München 1938 kan constateren, 
dat de verantwoordelijke personen in Frankrijk en Engeland toen 
geenszins naief waren, maar deels onwillig deels onmachtig tot 
een positief optreden. Bijgevolg was het goede geweten van de 
Franse en Engelse regeerders in 1938 dan ook uiterst quaesticus! 
Dit veranderde pas toen Churchill de leiding op zich nam. Ook 
is helaas duidelijk gebleken, dat resoluties, moties en overeen- 
komsten krachteloos en nutteloos zijn, indien hun enige activiteit 
beperkt blijft tot papierverspilling. Te laat kwam men tot de 
conclusie, dat er te vee.1 geschreven en gepraat' en te weinig 
gehandeld was. Deze zelfde weg dreigen wij thans weer op te 
gaan! Maar dat is dan geen naicveteit, doch onwil, onmacht, 
onkunde, ongeloof óf vrees! De wereld vraagt om positieve 
daden op korte termijn! ' 
U dankend voor de verleende plaatsruimte, teken • ik. 

Hoogachtend, 
/ M. v. ZUIDEN, Enschede. 

COMMENTAAR. 
Met een nadere inlichting heeft de inzender de redac- 
tie er nog op* gewezen, dat „capituleren" is; zich op 
een verdrag overgeven, terwijl het door hem aanbe- 
volen „zwichten", toegeven of wijken voor een over- 
macht is. 
Ongetwijfeld is Benesj dus gezwicht, maar wij zien 
niet in, dat hij zich niet tevens op een „verdrag over- 
gegeven" heeft (wat in de practijk altijd tegenover 
een overmacht zal zijn). Dit verdrag is n.1. zijn aan- 
blijven als president bij een communistisch regime. 
Wat de tweede opmerking betreft, willen we althans 
dit staande houden, dat Engeland en Frankrijk geen 
voordeel zochten voor zichzelf in de overeenkomst 
van München. Dat was hun goed geweten. En ver- 
der waren zij naief in de veronderstelling, dat Hitier 
door de overeenkomst ook maar in enigerlei opzicht 
zijn plannen had gewijzigd. " RED. 
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in de laatste oorlogswinter de BS ergens in het cen- 
trum van het land een tweetal deserterende Georgiërs 
opving, hen ontwapende en hen vervolgens in een 
hol onder de grond stopte; 
de boer op wiens erf dit hol zich bevond, zich ge- 
noodzaakt zag de gehele dag met een hooivork in 
de buurt te blijven, daar zijn Russische gasten niet 
met hun woning tevreden waren en telkens wilden 
„opduiken" om zich bij de „partisanen" te voegen, 
iets, dat gezien hun Aziatisch uiterlijk, beslist gevaar- 
lijk zou zijn geweest: 
deze twee ongewapende, maar nog in Duits uniform 
geklede mannen, in een onbewaakt ogenblik er tóch 
vandoor zijn gegaan: 
de boer deze ontsnapping zeer ontdaan kwam melden, 
waarmee de knuppel in het hoenderhok werd gesme- 
ten, daar allen ernstig rekening hielden met verraad: 
een dag en een nacht in angstige spanning werd 
doorgebracht, welke spanning de volgende dag om- 
sloeg in ontzetting en verbazing toen de vluchtelin- 
gen op klaarlichte dag terugkeerden, voorzien van 
koppels en karabijnen; 
de heren op eigen gelegenheid oorlog hadden gevoerd 
en - zelf ongewapend - kans hadden gezien s avonds 
in het donker enkele Duitsers te ontwapenen; 
zij behalve de wapens ook een motor met zijspan 
buitmaakten, waarmee zij een toertje zijn gaan ma- 
ken naar een stad in de omgeving; 
van die dag af een gewettigd vermoeden bestond, dat 
zij bij een volgende escapade kans zouden zien in een 
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„En bleef als Hollander je woord gestand, 
Verbeten vechtend voor dit kleine land". 

(Uil: Gedenckclanck 1940-1944.) 

X. 

r 

BERNARD G. KOK ..Bart" 
Reserve-Kapitein 

Geboren 30 Juni 1917. Gestorven 15 Maart 1948. 
Geboren — Gestorven. Het is het ontroerende -wekelijkse refrein van 

deze In Memoriam-pagina, dit keer van toepassing op mijn vriend „Bart". 
Ontroerend, omdat het de korte levensgeschiedenis betreft van 'n vriend, 

een man, die — als ieder onzer — leefde in zijn gezin, in zijn werk, die ook 
zorgen en vreugden had, die ook nederlagen en overwinningen heeft ge- 
kend, die ook verwachtingen koesterde van dit leven, die zijn dromen en 
idealen had over de toekomst, en die — bij dit alles — plotseling, op jeugdige 
leeftijd, door God van zijn post wordt afgelost. 
Het is me een droevige taak op deze plaats enkele korte woorden aan het 
leven van Bart te mogen wijden. 
De plaatsruimte is te beperkt om uitvoerig stil te staan bij alles, wat er in 
de 30 jaren van zijn leven is voorgevallen. Ik meen ook in de geest van 
Bart zelf te handelen, wanneer ik dit alles achterwege laat. 't Ging Bart 
niet -om wat hij deed; daar was hij te bescheiden voor. Van belang was 
slechts de vraag naar de achtergrond, naar het hoe en waarom van zijn 
daden. En daar mag ik dan misschien iets van zeggen. 
Ik heb onwillekeurig moeten denken aan de regels van een bekend verzets- 
gedicht 

„Die 't leven in de waagschaal stelt. 
Omdat t medogenloos geweten 
Geen rust hem liet, die heeft gekweten 
Zich van de taak, door God gesteld." 

Deze woorden zijn treffend van toepassing op het leven van Bart. Inderdaad; 
hij heeft zich rusteloos gekweten van de hem door God gestelde' taak. 
En die taak vervulde hij in dienst van zijn vaderland. Als dit ooit van iemand 
gezegd kan worden, dan is het we! van Bart. Met volkomen wegcijferen van 
zichzelf, heeft hij zich geheel gegeven. Moedwillig en in het volle bewustzijn 
van wat hij deed, heeft hij zich verteerd in de dienst van zijn vaderland en 
in de strijd om de vrijheid. 
Als een held zonder vrees; als een ridder zonder blaam. 
Het overtuigend bewijs daarvan vinden wij in zijn houding en activiteit ge- 
durende de oorlogsdagen van Mei 1940 en de daarop volgende lange jaren 
van bezetting. 
Bart heeft gevochten van 10 Mei 1940 af tot de bevrijding in 1945 toe. De 
capitulatie op 15 Mei 1940 betekende voor hem slechts het verwisselen van 
zijn uniform voor het burgercostuum In zijn hart bleef hij echter officier. 
In wezen behoorde hij tot die mensen, die van de eerste dag der bezetting af 
wisten, dat er maar één weg was, de weg van het verzet. De strijd moest 
worden aangebonden tegen de vijand, diens ideologie en voorschriften. Een 
compromis was eenvoudig uitgesloten. 
Bart heeft de consequenties van zijn overtuiging ten volle aanvaard. Zijn 
weg voerde hem daarbij van het leger in het verzet: van het verzet in de 
gevangenis; hieruit ontslagen andermaal in het verzet: van het verzet naar 
de bevrijding, van de bevrijding naar Indië. 
Bij het wapengeweld in 1940 bleef hij gespaard, niettegenstaande zijn ge- 
vaarlijke post in de IJssellinie. 
In het verzet is hij bewaard gebleven, niettegenstaande zijn voortdurende 
moedige opofferingen. 
Uit gevangenschap redde God hem, ondanks grote gevaren. 
In Indië neemt God hem — na een eenzaam ziekbed — tot Zich, ver van 
zijn vrouw, zijn familie, zijn vrienden. 
Een mens kan deze dingen niet begrijpen. Plotseling, onder omstandigheden 
en op ogenblikken, dat men het allerminst zou verwachten, wordt een mensen- 
leven afgesneden. 
Indien ergens, dan dringen zich toch zeker hier gedachtenassociaties op aan 
het beeld, dat David van het menselijk leven geeft in Psalm 103: 

„De dagen des mensen zijn als het gras; gelijk een bloem des velds, 
alzo bloeit hij. Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer." 

Wanneer wij het sterven van onze vriend overpeinzen, maakt deze con- 
frontatie met de vergankelijkheid van het leven, ons voor een ogenblik stil. 
Voor een ogenblik! Want door deze stilte heen weerklinkt het jubelwoord 
uit dezelfde psalm — een woord, dat de familie tot troost moge strekken —: 

„Maar de goedertierenheid des HEEREN is van eeuwigheid en tot 
eeuwigheid!" 

Dan mogen wij een man, een vader, een zoon, een vriend verliezen, maar 
dan kunnen we toch, dwars door de harde werkelijkheid van dit afscheid 
heen, belijden: 

„Wat God doet, dat is welgedaan." 
Ik ben dankbaar, dat God ons vrienden heeft doen zijn. 
Ik houd Bart in eerbiedige nagedachtenis. „FRITS". 

- 

FRANS KNAAPEN 
Reserve-Majoor 

Iedere dag weer opnieuw herinnerden ons de in de couranten voor- 
komende overlijdensberichten er aan, dat het in Nederlands-Indië 
bittere ernst was. Toen- de soldaten weggingen met het enige en 

zuivere doel in Indië hun krachten te geven voor een goede zaak, 
dachten wij er nog niet zo ernstig over, wij realiseerden ons nog niet 
de grote vraag, wie van dezen terug zouden keren en wie niet. Later 
werd dit anders. Velen van de stoottrocpers, van degenen, die het 
ontstaan van het nieuwe regiment door hun inzet werkelijkheid deden 
worden, hebben het grootste offer, het offer van hun leven als tol voor 
de zaak waarvoor ze gingen, moeten brengen. 
Het is een pijnlijke gedachte deze kerels, die wij tot onze beste vrienden 
rekenden, nimmer terug te zullen zien. Wij zouden nog zo graag eens 
met hen hebben gesproken over hun belevenissen, over onze zorgen, over 
onze vreugden. Wij hadden hen zo graag weer naast ons gehad in de 
toekomst om schouder aan schouder op te trekken in de strijd, die ons 
ook in de bezettingsjaren zo nauw bond. Doch hoe anders is het met 
een aantal hunner gelopen dan wij zo gaarne hadden gezien. 
Wanneer ik dit schrijf denk ik in het bijzonder aan ons aller vriend en 
strijdmakker, Frans Knaapen. Hij, een van de besten, de trouwstcn, de 
dappersten, wij zullen hem niet meer zien. Op 25 October 1947 overleed 
hij tengevolge van bekomen verwondingen te Praboemoelith — Zuid 
Sumatra — Temidden van zijn jongens, waarvoor hij leefde, waarvoor 
hij werkte en met wie hij, als het nodig was, gestreden heeft, moest hij 
het hoogste wat wij hier op aarde in dienst van een edele zaak geven 
kunnen, offeren, om waar te maken zijn devies: „Voor God, Koningin 
en Vaderland wil ik alles inzetten, als het moet ook mijn leven. 
Immer heeft hij dit devies in practijk gebracht, niet het minst gedurende 
de bezettingsjaren. 
De woorden var^ de in Mei 1942 gefusilleerde verzetsman Jaap Sickinga 
vormden ongetwijfeld ook de uitdrukking van zijn gedachten: 

Laat het goed zijn geweest, onze daden, 
— of misschien ook verkeerd — 
voor hoger doel ons te offeren 
hebben wij tenminste geleerd. 
Is dit niet de zin van het leven 
— en misschien ook van den dood 
te leeren ons zeiven te geven 
in aller nood? 

Hij stond bekend als een uitstekend illegaal werker. Van het begin der be- 
zetting af stond hem duidelijk voor ogen wat van hem als Nederlander 
werd gevraagd. Aanvankelijk deed hij zijn werk zelfstandig zonder zich 
te begeven op het terrein der grote organisaties. Natuurlijk kwam hij 
op een gegeven moment met LO en de LKP in aanraking en ook op 
dit gebied heeft hij zeker zijn sporen verdiend. Sabotagewerk trok hem, 
strijdersnatuur als hij bezat, het meeste aan. Tijdens de spoorwegsabotage 
in begin September 1944 verrichtte hij prima werk. In de laatste maanden 
nam hij een zeer waardevolle plaats in bij de in Eindhoven in het leven 
geroepen P.A.N. organisatie. Na de bevrijding werd hij een belangrijken- 
voorvechter van het Regiment Stoottroepen. Als stoottroeper is hij ge- 
vallen. 
Op 6 November 1947 hebben wij hier in Nederland bij de te Eindhoven 
gehouden militaire uitvaartdienst hem de laatste eer bewezen. Misschien 
wel toen voor het eerst hebben wij ons gerealiseerd, dat wij een aantal 
van onze beste vrienden nimmer terug zullen zien. 
Frans, onze trouwe vriend, is van ons heengegaan. God riep hem bij 
de vervulling van zijn plicht. Wij zijn bqdroefd, dat wij hem niet meer 
in ons midden zullen begroeten. Maar ook dankbaar zijn wij voor alles, 
wat hij voor ons deed en wat wij van hem mochten leren. Wij zullen 
niet licht vergeten'hoe hij zich steeds heeft ingezet voor de goede zaak. 
Niet alleen dat wij het niet licht zullen vergeten, wij zullen ook trachten 
te leven volgens hef ideaal, dat hij zich imsier heeft gesteld, het ideaal; 
anderen te dienen. 
Wij, oud-illegale collega's, wij missen in hem een goede vriend; zijn jon- 
gens in Indië zullen hem als soldaten-vader ontberen, zijn collega's in 
Indië verloren een trouwe kameraad en zijn commandanten zagen zich 
weggenomen een hoogst betrouwbare en kundige compagnies-commandant. 
Frans Knaapen was een van Neerlands grote soldaten. 
Die hem kennen zullen dankbaar aan hem terug denken. 
Hij ruste in vrede. „SJEF" 

ei gen veRliezen; één öoóe. 
't Is maar één regel in de krant, 't Staat er ergens weggedrongen in de schaduw van de grote koppen op de voorpagina. • 
Nel van Vliet slaat haar sportzusters in Holland-Michigan, 100,000 voetbalsupporters bezoeken het Stadion, en daartussen 
verscholen, dat ene regeltje: Eigen verliezen: één dode. 
De lezer, die gulzig kolöm na kolom inslokt, merkt nauwelijks iets van de wrange smaak van dat ene berichtje. Een keer 
flink slikken en het is weg. Bovendien, men went er aan. Na vier, vijf keer zo iets te hebben opgenomen, is men er ongevoe- 
lig voor geworden en verder constateert men slechts; „Zo, maar één dode, 't valt nogal mee" of „sjonge, zeven doden, nog 
geen koek en ei daar in Indië. 
Hoeveel lezers zouden er zijn, die zich iets van die ontzaglijke wereld van leed en verdriet realiseren, die schuil gaat achter 
die ene regel? Hoeveel lezers zouden er zijn, die bij de gedachte aan een klein wit kruis op het graf van een Nederlandse 
soldaat ergens in de wijde Oost, zich een ogenblik ontroerd los weten te maken van Nel van Vliet en het Stadion? 
Het zijn er maar weinigen. Tot die weinigen willen wij vandaag behoren. 

£ 
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BOOMAARS-PUYENBROEK 

LOUIS BOOMAARS 

PRINS HENDRIKSTRAAT 151 - BREDA 
Tel, K 1600—8152 Post Ginncken LO.-legitimatic no. 8992 

VERHUIZEN HET BEST" 

A- J- PUYENBROEK 

BERGE NOP ZOOM - 
BURGEM. MATHONSTRAAT 7 

Telefoon 1072 
LO.'legitimatie do. 7955 

FAMILIEBERICHTEN 

Jo van Koeverden 
en 

Olga van Koeverdcn-Hudig 
geven met vreugde kennis van de geboorte 
van hun Dochter, die bi] het H. Doopsel 
de namen ontving 

Emma Clara Wilhelmina 
Buren (Gld.1, 6 April 1948 

Enige kennisgeving. 

Hartelijk dank aan alle Zwerver - vrienden 
voor gelukwensen bij geboorte 

Hendrik Jan 
H, Haan 
W. E. Haan-Kok 

Wagenborgen, 12 April 1948. 

D.V. 19 April a.s. hopen onze geliefde 
nuders 

D. S. Algra 
(f. van der Velde) 

en 
J. Algra-Boonstra 

hun 25-farige echtvereniging te herdenken. 
Hun dankbare kinderen. 

Geen receptie 
Ttjnje (Fr.), April 1948. 
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Geeit „De Zwerver' aan één van Uw kennissen ter in- 
zage en laat hem (haar) onderstaande bon ingevuld 
zenden aan de administratie van „De Zwerver", Prins 
Hendrikkade 152, Amsterdam. Degenen, die een proef- 
nummer ontvingen kunnen deze bon voor zichzelf be- 
nutten. 
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De Zwerver in de Tropen! 
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De ontzettende ambtenarij en bu- 
reaucratie van de na-oorlogse pe- 
riode schijnen althans dit goede 

teweeg te brengen, dat ons volk, door 
schade wijs geworden, weer oog gaat 
krijgen voor de betekenis der zelfstan- 
digheid van provinciën en gemeenten. 
Het overgrote deel van ons volk is 
zich echter niet bewust waar de schoen 
eigenlijk wringt. Bij „the man in the 
Street" uit zich zijn gevoelen, dat er iets 
misgaat, in een voortdurende ergernis 
en een kankeren over de befaamde his- 
torie van het kastje en het muurtje; 
het is hem ten enenmale onmogelijk weg- 
wijs te worden in het net van ambte- 
lijke diensten, instellingen, bureaux, 
commissies van advies en commissies 
van bijstand, die zich met zijn zaken be- 
moeien; hij ziet, dat tal van overheids- 
instanties zich met van alles en npg 
wat bemoeien, en is zeer vaak terecht 
verre van tevreden over de resultaten. 
Toch is hij geen liberaal. Hij kan heel 
goed billijken, dat de overheid orde op 
zaken stelt, maar opgedane ervaringen 
hebben hem een grondige afschuw be- 
zorgd van alles wat hij samenvat onder 
„Den Haag". Dit „Den Haag" heeft 
hem het gevoel gegeven niet zelf orde 
te mogen stellen op zaken, die hij als 
zijn eigene beschouwt, en die — naar 
zijn eerlijke overtuiging —- in provin- 
ciaal of regionaal verband beter zou- 
den kunnen geregeld worden dan dat 
dit het geval is bij uitvoering vanuit 
het bestuurlijke landcentrum. 
Hij voelt zich gegriefd, doordat diverse 
overheidswerken in de randprovinciën 
niet met dezelfde voortvarendheid wor- 
den uitgevoerd als in het Westen; hij 
merkt op, dat zij, die het dichtst bij 
het Haagse vuur zitten, zich het best 
warmen en ziet, dat Den Haag voor 
zijn provincie niet dezelfde belangstel- 
ling en zorg heeft als voor de weste- 
lijke provinciën. 
Maar zolang het hierbij blijft, levert 
dit alles geen winst op, dringt hij niet 
tot de kern van de zaak door, maar 
wordt alleen onaangenaam getroffen door 
de slechte gevolgen. 
Zijn critiek wordt eerst vruchtbaar, 
wanneer hij dieper doordringt, het kwaad 
in zijn oorzaken blootlegt, en gaat be- 
seffen, dat de ambtenarij, de bureau- 
cratie. de achterstelling van bepaalde 
streekbelangen en de aanverwante an- 
dere mistoestanden, allen gevolgen zijn 
van de aantasting der zelfstandigheid 
van ' de provinciën en gemeenten. Het 
wordt hem dan tevens duidelijk, dat 
deze aantasting ernstige schade be- 
rokkent aan het goed functionneren 
van het gehele overheidsapparaat en 
aan het algemeen belang: enerzijds wor- 
den aldus immers de organen van het 
centrale gezag overbelast met taken, 
waarvoor deze niet berekend zijn en 
die niet de hunne zijn, anderzijds wor- 
den aldus de provinciën en gemeenten 
in hun zelfverantwoordelijkheid en zelf- 
werkzaamheid besnoeid en worden hun 
taken ontnomen die bij hen thuis horen 
en door hen het best behartigd kunnen 
worden. 
Tal van voor ons volk uiterst belang- 
rijke zaken gaan hopeloos vastlopen in 
een systeem van eindeloos doorgevoerde 
centralisatie en bureaucratie, dat ener- 
zijds de provinciën meer en meer ineen 
doet schrompelen tot administratief-tech- 
nische onderdelen van de staat en dat 
het anderzijds noodzakelijk maakt het 
centrale bestuursapparaat verder uit te 
bouwen. 
Deze uitbouw van het centrale ba- 
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In het kader van de artikelenreeks betreffende onze staatsinrichting, publiceren 
wij hierbij — van de hand van één onzer redacteuren — een interessante en 
actuele bijdrage, handelend over de provinciale en gemeentelijke autonomie. 

stuursapparaat maakt het op haar beurt 
weer nodig steeds meer ambtenaren 
voor de centrale bureaux te recruteren 
uit de westelijke provinciën. 
De opvattingen der randprovinciën ko- 
men aldus alweer minder tot hun recht. 
Men gaat alles stroef-ambtelijk behan- 
delen, zonder rekening te houden met 
de locale sfeer, zonder de gewestelijke 
eigenaard en belangen ook maar te 
kennen. De vertegenwoordigers der „bui- 
tengewesten" krijgen steeds moeilijker 
entree en ondervinden steeds minder be- 
grip bij al de in het Westen gelegen 
ei^ door „westerlingen" bevolkte bu- 
reaux met „westerse" opvattingen. 
Vooral de Haagse diensten en bureaux 
op de nieuwere terreinen van overheids- 
zorg, waar de centralisatie het sterkst 
is doorgevoerd, hebben in dit opzicht 
in de „buitengewesten" niet al te veel 
vertrouwen. Het lijkt haast overbodig 

het voorbeeld van de wederopbouw uit- 
drukkelijk te vermelden. 

*** 
TAeze gang van zaken heeft reacties 
■•-^opgeroepen. Men is zich weer gaan 
realiseren, dat onze algemene-Neder- 
landse cultuur is opgebouwd uit gewes- 
telijke eigenwaarden, met eigen histori- 
sche, culturele godsdienstige en econo- 
mische aspecten, dat bescherming van 
dit gewestelijk eigene niets te maken 
heeft met eng provincialisme, en geen 
afbreuk doet aan onze volkseenheid, die 
immers uiteraard een eenheid in en door 
verscheidenheid is. Men gaat wat meer 
en meer regionalistisch denken. Men rea- 
liseert zich weer, dat onze provinciën 
een gewestelijke eigenaard, een eigen 
doel, een eigen provinciaal welzijn en 
een eigen huishouding hebben. Men er- 
kent kortom, dat onze provinciën histo- 
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Foto Merkclbach. 
Ter gelegenheid van Haar 50'jarig regeringsjubileum, zijn van H.M. de Koningin enkele 
officiële foto's vervaardigd. 
Wij prijzen ons gelukkig de eerste van deze foto's voor onze lezers te kunnen 
publiceren. 

risch en feitelijk meer zijn dan alleen 
administratieve onderdelen van de staat. 
Voor het regionalisme zijn zij bestand' 
delen van het rijk, eenheden, die ener- 
zijds de vervolmaking van haar eigen 
bestaan vinden in haar-deel-zijn van het 
rijk, anderzijds in en door die vervol- 
making bijdragen tot de groei en bloei 
van dat rijk. 
De reactie van het regionalisme of de 
groeiende centralisatie en bureaucratie 
is gezond en kan wezenlijk bijdragen tot 
het vinden van een beter evenwicht 
tussen centralisatie en decentralisatie. 
Het regionalisme is gezond, juist om- 
dat het uiteraard een toestand van even- 
wicht tussen twee uitersten beoogt. 
Zolang het echt regionalisme blijft, kan 
het de rijkseenheid niet schaden, inte- 
gendeel alleen versterken. 

* * * 

De groeiende centralisatie en bureau- 
cratie hebben echter ook een reactie 

opgeroepen, die de rijkseenheid wèl 
kan schaden. 
Wij bedoelen hier het stelsel, dat wordt 
aangediend met de benaming federalis-» 
me en dat onlangs in de beweging 
„Friesland Vrij" zijn vertegenwoordiger 
gevonden heeft. 
Deze Friese beweging staat een staats- 
rechterlijke verhouding van Friesland 
met het Nederlandse rijk voor, waarin 
Friesland eigen belastingen heft, eigen 
financiën beheert, zijn eigen overheden, 
ambtenaren, rechters en politie kiest of 
benoemt, en waarin de zelfstandigheid 
van Friesland alleen beperkt wordt 
door een hartelijke samenwerking in fe- 
deratieve zin met de overige delen van 
het rijk. 
Nu wordt de soep nooit zo heet gegeten 
als ze opgediend wordt en zijn ook de 
goed-vaderlandse bedoelingen van de 
leden dier Friese beweging voor ons 
boven iedere twijfel verheven, maar dit 
neemt niet weg, dat dit federalistisch 
streven voor ons toch niet door de beu- 
gel kan. Dit streven schiet zijn doel 
voorbij en brengt het regionalisme in 
discrediet. Wij menen een waarschuwing 
hier niet achterwege te mogen laten. 
Die waarschuwing geldt echter niet 
eenzijdig de Friese beweging. Die be- 
weging dreigt weliswaar het evenwicht 
tussen centralisatie en decentralisatie in 
de ene richting te verbreken, maar 
„Den Haag" dreigt dat evenwicht 
steeds verder in de andere richting te 
verbreken. 
De waarheid ligt ook hier weer in het 
midden. 
Bovendien argumenteert de Friese Bond 
niet geheel ten onrechte, dat een sterk 
centraal gezag, dat weet, dat regeren 
iets anders is dan administreren, be- 
sturen iets anders dan bedillen, gezags- 
uitoefening iets anders dan krentenwege- 
rij, niet zo bang zal behoeven te zijn 
voor het opkomend streven naar meer 
provinciale zelfstandigheid. Zulk een 
centraal gezag, dat zich van eigen, 
beperkte taak goed bewust is, zal niet 
huiverig behoeven te zijn om meer vrij- 
heid toe te kennen aan de gewesten. 
Een sterk centraal gezag voelt zich 
immers tegen eventuele moeilijkheden 
opgewassen. Het durft aan zijn kinde- 
ren, de provincies, dezelfde vrijheid van 
handelen te laten als de vader, die zijn 
gezag en macht voldoende groot weet 
om zich de luxe te permitteren zijn vol- 
wassen kinderen in gepaste vrijheid op 
te voeden. 
Wederzijds begrip voor de feitelijke si- 
tuatie is geboden. 

FONS- 



RECLASSERING 

Pas op voor een vijfde stand van de 

politieke delinquent in de samenleving. 

Afdoende geestelijke en sociale hulp sta voorop. 

IC eren we nu, met de wetenschap van alles, wat we 
" in onze vorige artikelen hebben ontvouwd, naar 
ons eigen land terug. In ons eerste artikel hebben we 
onze bezorgdheid kenbaar gemaakt voor het ontstaan 
en de permanentie Van een intellectueel proletariaat, 
van deze in wezen gevaarlijke vijfde stand. De samen- 
stellende delen van die vijfde stand in Nederland 
zijn van andere herkomst, dan die we in Duitsland 
of Oostenrijk vaststelden. Hier dreigen ze gerecru- 
teerd te worden uit de klasse van intellectuele en 
half intellectuele politieke delinquenten, die wegens 
hun gedragingen tijdens de bezetting uit hun ambt, be- 

roep of bedrijf zijn verwijderd en daardoor 
maatschappelijk gedeclasseerd en in kom- 
mervolle omstandigheden terecht gekomen 
zijn. 

Geenszins willen wij nu beweren, dat zij daarom al- 
leen een verkeerde richting zullen uitgaan, of dat ve- 
len niet hun uiterste best zullen doen om behoorlijke 
mensen te blijven en zich verder als goede Nederlan- 
ders te gedragen. Wij kennen. echter zo langzamer- 
hand de wereld en de menselijke zwakheid. Wij we- 

Slot 

DE JONGE STEM 

Geachte Redactie, 
Toen enige weken geleden in Uw blad de rubriek ..De Jonge Stem" werd 
geopend, was ik, ongetwijfeld met veie anderen blij. De schrijver van het 
eerste artikel heeft gevoeld, wat er in ons dikwijls omgaat. Het gevoel 
alleen te staan, is typisch in deze tijd. Was er tijdens de bezetting je 
vertrouwde kring van medewerkers en medewerksters, waarmee je kon 
bomen, nu is dat weg. Sporadisch ontmoet je nog bekenden, maar de mees- 
ten zijn ovef , binnen- en buitenland- uitgezwermd. In een vreemde stad, in 
een vreemd milieu, denk je dan terug aan het voorbije. Met zijn angst 
en met zijn intense vriendschap. 
Zou het niet mogelijk zijn, dat U als redactie een poging deed dit ver- 
loren gegane contact te herstellen? Onderlinge correspondentie,wbijv., (hoe- 
wel een mode-artikel) zou misschien, hiervoor dienstbaar kunnen zijn. Het 
zich eens uitspreken tegenover anderen kan van groot belang zijn. Het 
eerste artikel in Uw rubriek ,,De Jonge Stem" beweert dat terecht. 
Bijgaand een stukje met een beschouwing van mij. 

Hoogachtend, 
G. M. VAN KAAM. 

(Noot: De redactie meent d.m.v. ,,De Zwerver", en niet minder door 
deze rubriek, reeds een belangrijke bijdrage tot het bestendigen van net 
onderling contact te leveren.) 

♦ * * 
„Triomf volgt het lijden, van hen, die wettig strijden." 
Jawel, een prachtige spreuk (van Vondel), maar wat is die 
„triomf" en hoe weet ik, dat mijn strijd wettig is? 
Om bij het laatste te beginnen, natuurlijk, wij allen trachten 
strijdend door het leven te gaan.' De categorie gemakzuchtigen, 
geestelijke renteniers, telt voor ons toch niet mee? Neen, wij 
durven de strijd wel aan, maar, en dit is het vermoeiende, het 
steeds terugkerende, die strijd met wettige middelen te voeren 
is zo moeilijk. Je kunt met alle kracht uit zuivere motieven iets 
nastreven en dan loopt hel toch verkeerd. 
„Men" aanvaardt je goede bedoelingen niet. „Men" lacht om 
je, noemt je een dwaas en zegt: „Kerel, wees verstandig en 
volg een andere weg." 
Het gevaar die andere weg te kiezen is dan groot. Je komt 
voor de vraag te staan of het wel zo erg is de adviezen van 
die anderen op te volgen. Waarom zou je je kansen voorbij 
laten gaan? Is het leven iets anders dan een geduw en gedrang 
om de beste plaatsen en het meeste vermaak? Wie rekent met 
de zwakken? Toch zeker niemand. 
Slechts „volwaardigen" hebben betekenis voor het leven, de 
zieken en ongelukkigen zijn een dissonant. Ja, het is de macht 
van de sterkste, die schijnbaar het gehele leven beheerst. 
Toch, wanneer je ondanks alles doorzet, zul je „triomferen". 
Want dat triomferen houdt niet in: een goede baan, veel 
geluk, gezondheid en voorspoed. Het is de overwinning op 
het kwade in jezelf en het zien van de zin van alle leven, n.1. 
God te eren in alles. Je kunt dan lachen om die dwaze men- 
sen, dringend, schoppend, stompend, al het andere wegtrap- 
pend, om eigen eer en grootheid te vermeerderen. Je ziet dan 
je taak, een dienende, of je nu kerngezond of jaren ziek bent. 
De maatschappij wordt niet alleen gebouwd en geleid door de 
„top-figuren". In je eigen kring, heel eenvoudig en verborgen, 
daar ligt jouw taak en datsr kun je nuttig zijn. 
A. Roland Holst schreef: 

Ik zal de aren niet meer zien, 
noch binden ooit de volle schoven, 
maar doe mij in Uw oogst geloven, 
waarvoor ik dien. 

Wanneer je tot dat besef bent gekomen, dan is je leven niet 
zonder moeilijkheden. Zeker niet. De strijd blijft. Maar capitu- 
leer niet. Zoek het niet fh een roes van het een of ander om 
te vergeten, wat in je leven niet tot een oplossing schijnt te 
kunnen komen. Durf eerlijk te zijn tegenover jezelf en anderen 
en je zult ervaren; 
„Triomf volgt het lijden, van hen, die wettig strijden." G. 

ten, wat geestelijke en materiële nood betekenen en 
denken daarbij aan de stelling van de wijze Thomas 
van Kempen, dat voor beoefening van de deugd een 
zekere mate van welstand nodig is. Het geldt nog 
altijd: „Eerst leven en dan redeneren!" 
Nu moeten we eerlijk zijn en zeggen; Als men nu 
eenmaal deze mensen, zwaar gehandicapt door de hun 
opgelegde maatregelen en straffen, toegestaan heeft, 
weer in de Nederlandse samenleving terug te keren, 
dan impliceert dat tevens, dat men die mensen ook de 
mogelijkheid moet schenken, als behoorlijke Neder- 
landers te kunnen leven. 
Wie daaromtrent nog weerbarstige gevoelens koestert, 
komt aan werkelijkheidszin tekort. Dat juist mag van 
de voormalige illegaliteit niet verwacht worden, die 
juist door haar hoog begrip voor de belangen van 
land en volk gedreven, het pad der toenmaals onwet- 
tige wettelijkheden verliet, maar die nu, juist uit dat 
hoge begrip levend, zich, meer dan de gemiddelde Ne- 
derlander, verantwoordelijk weet voor het wel en wee 
van het Vaderland. 
Een onzer grootste bekommernissen is, toe te zien, 

dat de vrijgelaten politieke delinquenten 
niet zullen vervallen in hun vroegere 
dwalingen en zich niet opnieuw zul- 
len aaneensluiten tot het nastreven van 
hun veroordeelde en veroordelenswaar- 
dige vroegere doelstellingen. Bij herha- 
ling reeds heeft men gemeend vast te 
moeten stellen, dat politieke delinquen- 
ten veelvuldig eikaars gezelschap zoe- 
ken. Voor zover dit met geen boze 
plannen geschiedt, is het begrijpelijk, 
omdat zij in hun toestand en in een sa- 
menleving waarin zij hun plaats nog 
niet hebben hervonden, hulp en steun 
bij elkander zoeken. Deze mensen nu 
tijdig de helpende hand te biedefa; zie- 
daar een zaak van Christenplicht en 
algemeen belang. Dit was het ook wat 
onze voorzitter bedoelde te zeggeif in 
zijn rede. 

■RJaar hoe? Hoe kan men redelijk en 
•'■"zakelijk en zonder valse overdrij- 
ving die hulp verlenen? 
In ons eerste artikel hebben wij reeds 
erop gewezen, dat krachtens onze per- 
soonlijke ervaring de Stichting Toe- 
zicht Politieke Delinquenten met haar 
huidige bestaansvorm, taak, hulpmid- 
delen en bezetting in de zorg van de 
hier besproken politieke delinquenten 
te kort moeten schieten. Zou men dit 
als theorie bestrijden, dan behoeven 
we slechts naar de practijk te verwij- 
zen. 
Wij weten uit eigen ervaring maar al 
te zeer, in welk een labiele toestand 
tal van gezinnen van deze soort poli- 
tieke delinquenten leven, waar soms 
tot op dit ogenblik elke hulp o[ mede- 
werking van de Stichting o[ wie ook 
ontbroken heeft. De Gerechtigheid 
heeft in onze Christelijke Staat de 
Barmhartigheid als tweelingzuster. Zij 
gaan tezamen, zij moeten tezamen gaan. 
Na boete moet de heroprichting volgen. 
Wij vervullen onze rechterlijke plichten 
niet, om de barmhartigheidsplichten te 
verwaarlozen. 
Moet er dan, zo zal men vragen, weer 
een nieuwe instelling of commissie ko- 
men, die zich met dit speciale probleem 
moet bezighouden? 
Verre van daar. Wij zouden geen betere 
organisatorische vorm voor deze speciale 
delinquentenzorg kunnen uitdenken, dan 
de Stichting Toezicht Politieke Delinquen- 
ten, maar wel is het nodig, dat aan deze 
Stichting de geëigende bevoegdheden en 
middelen worden verstrekt om met af- 
doend succes te kunnen optreden en dat 
aan de Stichting personen worden toege- 
voegd, die door hun positie en hun rela- 
ties in onze samenleving bij uitstek bij 
machte zijn, hun bemiddeling te verlenen. 
Ten andere; het is dringend nodig, bij 
het grote publiek en dan vooral bij hen, 
binnen wier bereik het ligt om daadwer- 
kelijk iets te doen (leidende ambtena- 
ren, werkgevers enz.) het juiste begrip 

WERp§DI 

TWEE STAKINGEN. 
De communisten, aldus lezen wij in „De Groene", 
eisen voor zich de eer op de Februari-staking van 
1941 te hebben georganiseerd. Iq, de leiding van 
die staking, het massale antwoord van de Am- 
sterdamse arbeiders op Duitse gruweldaden, heb- 
ben zij inderdaad een belangrijk aandeel gehad. 
In de afgelopen week hebben de communisten op 
alle mogelijke manieren, behalve door het openlijk 
uitspreken van het woord „staking", geprobeerd 
de Amsterdamse arbeiders het werk te doen neer- 
leggen uit protest tegen het behandelen in de ge- 
meenteraad van een motie, waarin de twee com- 
munistische wethouders werden uitgenodigd hun 
functie neer te leggen. Deze actie is een volslagen 
fiasco geworden. Hier enkele honderden, daar 
enige tientallen gingen niet aa.n het werk. In het 
totaal van het stadsbeeld ging dit verloren. Het 
effect was negatief. 
Conclusie: de arbeiders staken als zij het doel de 
moeite waard vinden. Zij vragen niet in de eerste 
plaats wie de leiding neemt, maar wat die lei- 
ding beoogt en waarheen zij voert. De eer van 
de Februari-staking, èn van de rust op 24 Maart 
j.1. komt in de eerste plaats aan de Amsterdamse 
arbeiders toe. 

•k 
KRUPP. 
Alfred Krupp en 11 directeuren van de Krupp wa- 
penfabrieken zijn door een Amerikaans tribunaal 
voor de berechting van oorlogsmidadigers vrijge- 
sproken van de beschuldiging een aanvalsoorlog 
te hebben beraamd. 
Alle Kruppleiders werden vrijgesproken van de 
twee punten in de aanklacht die luiden, dat zij 
misdaden tegen de vrede hebben begaan en aan 
een samenzwering tegen de vrede hebben deel- 
genomen. 
— In de vervanging in de internationale recht- 
spraak van de normen van goed en kwaad door 
maatstaven, ontleend aan het eigenbelang der be- 
rechtende instanties, demonstreert zich een ernstig 
cultureel en geestelijk verval. 

* 
ONNEDERLANDS. 
In het weekblad „In de Waagschaal" schrijft Ds. 
J. R. Wolfensberger: „Het grootste gevaar, dat 
de wereld en de kerk en ons allen bedreigen kan, 
is de wereldlijke macht van christendom en kerk. 
Dat gevaar staat levensgroot voor ons in de ac- 
tiviteit van de R.K. kerk contra het opdriflgend 
communisme. Men versta ons goed, wij willen 
niet beweren, dat het in de openlijke weerstand 
van de R.K. kerk enkel gaat om haar machtspo- 
sitie. De opperherder ontwaart terecht het geeste- 
lijke gevaar voor zijn kudde, nu het tegen troon 
en altaar gaat. Maar de stedehouder van Christus 
heeft de aardse stee te houden en is o.i. daarop 
te veel bedacht, terwijl hij te weinig de middelen 
van slecht allooi versmaadt. Wij zeggen dit als 
critiek op Rome, en dat met te meer reden, om- 
dat de protestanten zich al te vlot laten inscha- 
kelen. En er zijn innerlijke bindingen tussen we- 
reldlijke en geestelijke totalitaire machten." 
— Wij achten dergelijke anti-papistische stukjes 
beslist on-Nederlands. Schrijver is kennelijk zelfs 
liever Turks dan Paaps. In een strijd tussen het 
Christendom en de machten die alles wat Chris- 
telijk is trachten te vernietigen, kan hij niet de 
kracht opbrengen de naastenliefde in de verhou- 
ding tussen de diverse Christelijke gezindten te 
doen zegevieren over geloofsverschillen en ge- 
voeligheden. 
Zijn verdachtmaking, dat er innerlijke bindingen 
tussen wereldlijke en geestelijke totalitaire mach- 
ten bestaan getuigt bovendien van getrek aan 
werkelijkheidszin. 

voor de noodzakelijkheid van de zo spoedig mogelijke 
liquidatie van dit speciale delinquentenprobleem te 
kweken. Zou het niet een machtige stoot in de goede 
richting zijn, wanneer de goed-willende oud-illega- 
liteit daar nu eens de schouders onder zette? 
Wij willen geen mal-contenten zijn, en zoeken geen 
verzet tegen de door de wettelijke organen geno- 
men beslissingen, zo zei Mr. H. B. S. Holla het op 
diezelfde Februari-Zaterdagmiddag in 's-Hertogen- 
bosch. 
Welnu, de overheid heeft het initiatief genomen. De 
oud-illegaliteit, geleid door het beginsel der Chris- 
telijke naastenliefde en ziende het grote gevaar van 
een vijfde stand en de van de zijde der communisten 
gedane pogingen om deze mensen onder hun rode 
vanen te brengen, wil daarbij zijn een steun aan 
de wettige regering, zoals zij dat steeds is geweest, 
mei zuivere beginselen en ware Vaderlandse zin, 
trouw aan Oranje en eigen volk. 

C. H. 



VRAAGGESPREK op hei Secreiariaai van de Nationale 

Demobilisatie-Raad met de Heer Mr. C. BROUWER. 

JA zw&cf, 

de meuetd 

tand 

MIJNE VRIENDEN, 

Ónze bockhandeiaar is een voorKomcna man. /vuya gereea 
tot hulp, met een onafscheidelijke glimlach en gul met siga- 
retten. Daarom houden wij van deze meas. Alleen weten wc niet 
helemaal zeker of hij ook zo over ons denkt, aangezien onze 
boekenkasten gevuld zijn met recensie-exemplaren, waaraan geen 
boekhandelaar ooit een cent verdiende. Maar wellicht telt het 
materiële bij hem niet zo zwïiar. Hij is een idealist, die de men- 
sen graaj goede lectuur verkoopt. Ge weet niet half hoeveel in- 
vloed een boekhandelaar op de geestelijke ontwikkeling van een 
volk kan uitoefenen. Meer dan predikanten, politie of journalisten. 
Hij leest en beoordeelt, veroordeelt en prijst aan wat er aan 
geestelijk voedsel van de drukpers komt. Hij bepaalt of het tot 
't neusje van de zalm gerekend mag worden of in de lorrcmand 
thuishoort. Hij kiest voor z'n klanten — natuurlijk zo duur moge- 
lijk; dat is z'n goed recht. Geen geld — geen Zwitsers. Geen 
spijs des geestes zonder het slijk der aarde. 
Laat me U ditmaal enkele staaltjes mogen vertellen van de wijze 
correcties, welke mijn vriend de boekhandelaar in de verlangens 
van zijn klanten weet aan te brengen. 

* 
Twee bakvisjes verlangen een liefdesroman. Maar ze zijn nog 
meer wit — dan bakvis en onze vriend vindt het verstandig wat 
vaderlijke censuur toe te passen. ,.Er is weinig spannends op 't ^ 
ogenblik" zegt hij cn wil hen diplomatiek overschakelen op de 
afdeling ..meisjesboeken". 1 

De bakvisjes spartelen echter tegen. Ze hebben in de étalage toch 
wel iets zien liggen, dat geschikt leek. 
Wat of dat dan wel was? — Hoe was *t ook weer? — Kijk u 
zelf maar eens. Daar links staat het. 
Toen heeft onze boekhandelaar het even heel moeilijk gehad met 
zichzelf, want de meisjes wezen hem het bock: ..Tussen Ja en 
Neen" van Prof. Schilder aan. i 

* 
, Een ander maal moest hij een heer terecht helpen, die het bock: 
- ..Links van de Tafel" van hem eiste. 

Nu is onze vriend rcchts-georiënteerd. maar als hij ,,Links van 1 

de Tafel" kende zou hij het eerlijk wel geleverd hebben. Maar 
hij kende het niet. Nooit gezien en nooit van gehoord. De klant 
stond echter z'n mannetje cn hield koppig vol. Tenslotte werden 
ze het er over eens. dat het wel ,*De Tafelincks" zou moeten zijn. 
En toen herinnerde de klant zich weer, dat hij, om de titel goed 
te kunnen onthouden, er ..Links van de tafel" van gemaakt had. 

y. 
Nu blijven wij niét gaarne achter bij onze vriend de boekhande- 
laar noch in het lanceren van sterke verhalen, noch in waar- 
heidsliefde. Daarom maakten wij hem deelgenoot van .onze erva- 
ringen. toen een lezer ons eens vroeg (nog voor. onze ..Zwerver"- 
tijd) het boek ,.Tante Luus' Kwelling" te willen recenseren. 
We hebben toen links en rechts gespeurd, ja, zelfs de vereniging 
tot rheumatiekbestrijding opgebeld om inlichtingen en ontdekten 
tenslotte, dat een bespreking van het boek ..Tantallus-kwelling" 
de vrager» wel tevreden zou stellen. 
Mijn vrouw had het hele gesprek gehoord. En, telkens als onze 
schaterende lach opklonk, bleef ze wat schaapachtig voor zich 
uit zitten staren. Geen spiertje van een lach op haar gezicht- 
Nou, da's nic leuk waar? 
Tenslotte zei ze: ,.Jc moest nu in die rubriek van je in ,.De 
Zwerver" eens een echt leuk mopje vertellen. Iets uit het leven 
gegrepen en niet van die gezochte dingen." 
..Hè. ja," zeiden we. ..Vertel op. Laten we dit keer de rollen 
eens omdraaien. Anders tap ik de moppen cn strijk jij de cen- 
ten op. Dit keer zal ik me over de centen ontfermen en Iaat jij 
de mensen een? echt gul (niet zo benepen als anders) lachen." 

♦ 
M n vrouw vertelde dan. dat ze weer eens een vertwijfelde poging 
gedaan had om een dienstbode te verlokken haar zorgen te delen, 
't Leek dit keer niet zo gek. Ze kwam, samen met haar moeder, 
eens poolshoogte nemen. Zoiets is bemoedigend. Er zit iets dege- 
lijks, iets van vóór 50 jaren in als moeder meekomt om te 
kijken waar de dochter belandt. 
Ze hield van kinderen, o. ja, heel veel -zelfs. En, och, het geld 
daar keken ze' ook niet in de eerste plaats naar. ,,Een lief 
kamertje krijg je, kind", zei moeder tot de maagd. Toen begon 
er iets te zingen in het hart van m'n echtvriendin, 't Zou dit- 
maal wel lukken. Ze bracht de laatste artillerie in stelling. 
,,We hebben de grote was buitenshuis," pochte ze. En daarmee 
verloor ze de strijd. ..Dat is geen behandeling, die U m'n dochter 
wilt .aandoen", brieste de moeder. ,,Ze komt niet bij een me- 
vrouw. die haar de was buitenshuis wil laten doen. Wij doen 
't altijd in de keuken. Ga mee, Maricl" 

  Achet&e KCuii  

De Belgische posterijen stellen gedurende twee 
maanden (van 5 April tot 5 Juni) een serie post- 
zegels beschikbaar ten. bate van de wederopbouw 
van de Achelse kluis. Er zijn onderhandelingen 
gaande om de zegels ook in ons land verkrijgbaar 
te stellen. 
Men zal zich ons vervolgverhaal over de „Stille 
helden in de Achelse Kluis" nog herinneren. 
Een nadere aanbeveling tot het kopen van deze 
zegels, om daarmee een bijdrage te leveren voor 
de opbouw van dit klooster, achten wij daarom 
niet meer noodzakelijk. 

jCJef 'zal onze meeste lezers bekend zijn, dat er in 
■* ■» ons land bestaat een Nationale Demobilisatie 
Raad, waarin Overheidsinstanties en particulier ini- 
tiatief met elkaar samenwerken. Hoe moeten wij ons 
deze samenwerking voorstellen? — 

— Allereerst beoogt deze samenwerking het 
voorkomen van doublures. Daar talloze in- 
stanties op demobilisatiegebied actief zijn, ligt 
het voor de hand, dat er een lichaam is, dat 
regelend en corrigerend optreedt. Als zodanig 
fungeert de Nationale Demobilisatie Raad. — 

— Betreft dit corrigerend optreden van de Nationale 
Demobilisatie Raad alleen de verhouding van Over- 
heid en particulier initiatief of kan de Nationale 
Demobilisatie Raad ook ingrijpen wanneer op demo- 
bilisatiegebied werkzame Overheidsinstanties langs 
elkaar heenwerken? — 

— Ook in het laatste geval kan de Nationale 
Demobilisatie Raad optreden. Dit optreden is 
echter beperkt; het kan niet verder gaan dan 
het uitbrengen van een met redenen omkleed 
advies aan de Ministerraad. — 

— Maar heeft de pas benoemde Directeur Demobili- 
satie*) dan geen sterkere bevoegdheden? — 

•— Ja, zolang het kwesties betreft binnen het raam 
van het Ministerie van Oorlog. Maar buiten dit 
Ministerie is ook zijn bevoegdheid beperkt. — 

— Wij veronderstellen, dat de Nationale Demobili- 
satie Raad meer is dan een „regelende factor" in het 
demobilisatiegeheel. Is het juist dat de Nationale 
Demobilisatie Raad zijn vertakkingen heeft over 
heel Nederland? — 

— Dit is juist. De demobilisatie zal eerst 
slagen, wanneer iedere streek er een eer in stelt 
om terugkerenden bij hun overgang naar de bur- 
germaatschappij metterdaad te helpen. Streeks- 
gewijze dienen de op dit terrein werkzame 
krachten gebundeld te zijn. In sommige provin- 
cies heeft deze bundeling plaats gehad in een 
provinciale Demobilisatie Raad; in andere pro- 
vincies heeft de bundeling niet in provinciaal 
verband plaats gehad, maar vervullen enige gro- 
tere gemeenten de rol van streekcentrum van de 
omliggende streek. Het is de taak van deze De- 
mobilisatieraden en plaatselijke comités om een 
daadwerkelijke belangstelling van de bevolking 
en van de werkgevers uit de streek voor de te- 
rugkerenden te wekken en levendig fe houden. — 

•— U legt dus sterk de nadruk op de zelfwerk- 
zaamheid van iedere streek, maar wordt deze niet 
voor een deel overbodig door de service, die demo- 
biliserende militairen reeds ontvangen op centrale 
punten, zoals het Demobilisatie-centrum Huis ter 
Heide? — 

— U moet onderscheid maken tussen twee din- 
gen: de administratieve afwikkeling van de man 
als militair, en de wederinschakeling van de „af- 
gewikkelde" militair in de burgermaatschappij. 
Het eerste komt voor rekening van de met af- 
wikkeling belaste militaire instanties. 
Het laatste is voor rekening van de streek, die 
de man als burger opneemt. 
Zelfwerkzaamheid van elke streek is daarom zo 
belangrijk in deze tijd, omdat de mogelijkheid 
van arbeid en van huisvesting nauw met elkaar 
samenhangen. — 

— Behoort de ontvangst der terugkerenden tot de 
taak der plaatselijke comités? — 

— Zeker,, maar het is niet de belangrijkste taak. 
Een goede ontvangst verliest veel van haar 
waarde, wanneer er niet hulp bij het vinden 
van een passend beroep en bij de huisvesting mee 
gepaard gaat. En daarnaast zijn er zoveel klei- 
ne dingen, die — wanneer er op vlotte wijze 
aan tegemoet gekomen wordt — de terugkeer 
van de demobiliserenden in de burgermaat- 
schappij zullen vergemakkelijken. — 

— Bundelt een plaatselijke demobilisatieraad alleen 
het particulier initiatief? — 

— Neen, ook de ambtelijke instanties, voorzover 
aanwezig, maken deel uit van zo'n raad. Een 
goede samenwerking tussen ambtelijke- en parti- 
culiere activiteit kan het geheel op een hoog 
niveau brengen. 
Het Rijksarbeidsbureau b.v. heeft geen contact 
met het gezin, dat een man of zoon terugver- 
wacht, maar een thuisfront of Band Ned.-Indië 
wèl. 
Omgekeerd zullen de thuisfronten op een terrein 
zoals van herscholing gespecialiseerde kennis 
missen, welke het Arbeidsbureau uiteraard bezit. 
Gezamenlijke activiteit bereikt het meest. Zij is 
ook daarom juist, omdat de wederinschakeling 
van terugkerenden in de burgermaatschappij een 
zaak is van ons hele volk; het is een ereplicht 
van hen die achterbleven jegens hen, die zich in 
Indië voor ons land grote offers hebben ge- 
troost. — 

— Komt een plaatselijk demobilisatiecomité pas in 
actie op het ogenblik, dat de terugkerende in Ne- 
derland aan wal stapt? — 

— Dat is niet de bedoeling. Een demobilisatie- 
comité verricht zijn werk eerst goed, wanneer het 
voordat de man terugkeert, zijn aandacht over 
de man heeft laten gaan. Hoe meer voorzorg, 
des te beter! Dit is in het bèlang van de man 

en in het belang van de streek, waarvan het 
hart warm klopt voor demobiliserenden. Wie dit 
toont door een goede voorzorg, zal daarvan ook 
de vruchten plukken. — 

•— Hoe groot is het getal demobiliserenden waar- 
om het hier gaat? — 

— Wij moeten ons instellen op de terugkeer van 
een kleine 100.000 man in een tijdsverloop van 
twee jaar. Streeksgewijze loopt het getal van in 
Indië vertoevende militairen uiteen: het gaat ge- 
middeld om ongeveer één procent van het in- 
wonertal van de streek. — 

— Hebt 11 misschien nog iets toe te voegen aan de 
antwoorden, die U ons gegeven hebt? ■— 

— Uw blad wordt veel gelezen in kringen van 
oud-verzetsmensen, geestverwanten van een 
groot deel van hen, die als oorlogsvrijwilliger 
naar Ned.-Indië zijn gegaan. Een lauwe houding 
tegenover hen, die terugkeren, mag bij Uw le- 
zers niet verondersteld worden. Er is echter 
meer nodig dan begrip alleen. Het komt aan op 
raad èn daad. Het bestaan van een organisatie 
voor het inschakelen van de demobiliserenden in 
de burgermaatschappij is op zichzelf géén waar- 
borg voor het slagen van de demobilisatie. De 
wijze waarop de organisatie werkt z^l beslis- 
send zijn. « 
Uw actieve steun is daarbij onmisbaar. Verste- 
vigt het werk van de plaatselijke demobilisatie- 
comités en versterkt het particulier initiatief van 
thuisfronten en andere organisaties, die zich bij 
het demobilisatiewerk actief betonen! — 

* 
* De heer G. Pruis, in bezettingstijd voorzitter der 
LO., die na de bevrijding ons leger in Indië diende 
en onlangs tot Directeur der Demobilisatie is be- 
noemd. 

™ NI WIN MELDT: 
AAN HET VOLK VAN OMMEN. 

De Jagers, die hier ergens in de bergen zijn uit- 
gestrooid op allerlei gekke plaatsen, waarvan je 
niet snapt, dat daar ook nog mensen willen wo- 
nen, zijn deze week aangenaam verrast. Nu moet 
dit met een streep aan de balk, want het leven 
van een soldaat in Indië is meestal niet overvoerd 
met aangename verrassingen. 
Deze verrassing was de glanzend nieuwe „piko- 
bello" cantinewagen, die het volk van Ommen 
via de NIWIN. naar ons toegestuurd heeft. 
We konden het 
haast niet geloven. 
Daar kwam nu zo'n 
wagen, waarvan de 
kankeraars gezegd 
hadden; „Nou ja, ze- 
rijen er zo'n heetje 
mee voor reclame in 
Holland, maar hier 
zie je ze niet!" Hij 
was er, levensgroot 
en op alle gekke 
plaatsjes, waar een 
jeep met pijn kan 
komen. De beman- 
ning: de korporaal Jan Harte (uit Voorburg) en 
Onno Dorenbosch (uit Leeuwarden) van de 
Dienst Wellfare hebben hem de honderden haar- 
speldbochten doorgesleurd en daar stond-ie dan. 
De klep ging open en er kwam tabak, chocolade, 
kauwgum, pepermunt, schoensmeer en tandpasta 
te voorschijn alsof 't niks was. Gratis pakjes 

'shag van de Grote Weduwe van Nelle en gratis 
limonade. Zonder trucs of dubbele bodem. Op 
de wand stond een vriendelijk wapen en een har- 
telijke wens: 
..'t Giet ow goed, bi'j al wa'j doet". 
't Volk van Ommen. 
We hebben het getracht uit te spreken, maar 
het ging niet best, want wij komen niet uit Om- 
men. Wij zijn er zelfs nooit geweest maar we 
weten nu al, dat het er goed wonen moet zijn. 
Dat er hartelijke mensen moeten wonen. 
Ommen is nu niet bepaald een wereldstad, maar 
ze hebben het toch maar gefixt om ons deze oase- 
achtige automobiel te sturen. Met een echte har- 
telijke wens erop, zoals een Oramense Vader zijn 
zoon meegeeft als ie naar Jan Oost gaat. Dat is 
fijn en we zijn er dankbaar voor en we willen 
graag dat het Volk van Ommen dat weet. 
De wagen is prachtig en hij komt hier prima van 
pas. Behalve voor de lekkere zware shag en de 
kauwgummie, zijn we dankbaar voor dat harte- 
lijke woord op de zijkant geschilderd. Men noemt 
dat geloof ik „de morele steun van het Vader- 
land" en de Jager boven in de prut zegt „ver- 
draaid fijn van die Ommenaren". 
En dit is dan de hartelijke dank van alle Jagers 
aan het volk van Ommen dat zo sympathiek blijk 
heeft gegeven mee te leven met ons en dat ons 
leven in Indië weer even een goud randje ge- 
geven heeft. f. VAN GEEMERT, 

R.A.O. off. 3 R. Jagers. 

Ofts hart is b» 



ENGELANDVAART 

Dit is het verhaal van de moed en de opoffering 
van een Hollandse jongen, die zich op negen- 
tienjarige leeftijd onttrok aan de beklemming 
van het Duitse regime door naar Engeland ie 
ontvluchten en daarbij bijna de halve wereld- 
bol rondzwierf; die, aangekomen in Engeland,- 
werd opgeleid tot intelligence-agent en na 
afworp jn ons land door de SD werd opge- 
vangen en daarna kans zag, na vele ontberin- 
gen. naar Engeland terug te keren  om daar 
te ivorden opgesloten in een vunze gevange- 
nis. 
Dit is eveneens het beschamende verhaal van 
grove nalatigheid en hautain wanbegrip van 
twijfelachtige figuren op het Londense toneel, 
die meer zorg plachten te besteden aan hun 
rijk-besterde en fraai gegalloneerde unifor- 
men, dan aan het welzijn van de hun toever- 
trouwde mensenlevens  

Het begin. 
„Verroest", bromde Ben van den Heuvel, leerling 
van de zeevaartschool te Delfzijl, toen hg het 
ineengefrommelde papiertje had gelezen, dat 
tijdens een lesuur plotseling over zijn bank neer- 
huppelde, „verroest " Hij tuurde eens uit het 
raam, nam bedachtzaam zijn potlood en krab- 
belde iets op het platgestreken papiertje. Zijn 
verraste uitroep gold de inhoud van het pasont- 
vangen briefje, want daarin'las hij: „Beste Ben- 
nie, ga je mee naar Engeland? Kees." Dat was 
duidelijk. Het krabbeltje was ook duidelijk, want 
het beduidde een onvoorwaardelijk: ja. Dat „ja" 
werd de hefboom die v. d. 
Heuvel reeds enkele dagen 
later in aanraking deed ko- ' 
men met de politie, welk 
„ja" hem een paar maan- 
den later deed belanden in 
een Zweedse gevangenis, 
vervolgens negen maanden 
in een Hollandse bajes 
(zonder gajes), toen enkele 
weken in een Spaanse cel, 
om, dank zg nog steeds 
hetzelfde „ja", tenslotte te 
worden geïnterneerd in een 
der meest beruchte gevangenissen van Londen. 

Drie maal is eens zeemans recht. 
Het bevalt de avontuurlijk aangelegde Van den 
Heuvel niet meer op de zeevaartschool. Hg heeft 
geen zin meer om zich nog dik te maken over 
kruispeilingen en logarithmen ,terwijl er rondom 
hem een oorlog woedtr die alle voorheen aan- 
vaarde normen doet wankelen en die verhoudin- 
gen schept, waarin scholen en levensposities nog 
maar van zeer ondergeschikt belang schijnen te 
zijn. 
Samen met zijn vriend Kees besluit hij tot een 
poging om ih Engeland te komen, waartoe zij 
aanmonsteren op een Groninger coaster, die 
op Scandinavië vaart. De eerste keer hebben ze 
pech, want Kees' vader komt op het laatste 
moment achter zoonliefs snode plannen en laat 
beiden door „de sterke arm" van boord halen. 
Van den Heuvel wordt tevens van school ver- 
wijderd wegens „wangedrag". 
„Da's dat," constateert hij opgewekt en monstert 
prompt opnieuw aan op een andere coaster. Dan 
tracht Neptunus in eigen persoon hem de over- 
tocht te beletten want in een storm slaat het 
schip voor Finland op de rotsen, zodat Van den 
Heuvel ten tweede male naar het moederland 
terugkeert. „Drie maal," zo herinnert zich de 
vastbesloten jongeman, „is eens zeemans goed 
recht. Laat ik het nog maar een keertje pro- 
beren." Tegen zoveel doorzettingsvermogen leg- 
gen zelfs de natuurelementen het af en Van 
den Heuvel bereikt veilig en wel het Zweedse 
vasteland, helaas, om subiet in een cachot te 
worden opgesloten wegens gebrek aan de nodige 
papieren. Voor het eerst van zijn leven blijkt 
hem dan het nut van goede consuls, want op een 
telefoontje wordt hij, dank zij des Hollandsen 
consuls bemoeiingen, naar Stockholm gestuurd, 
waar hem, in afwachting van visa, een zeer ge- 
rieflgke kamer wordt aangeboden. Hij maakt er 
kennis met een andere jonge Hollander, die de- 
zelfde aspiraties blijkt te hebben als hijzelf. Als 
de vereiste papieren gereed zgn gekomen, gaan 
ze op stap. Via Rusland, Perzië en Irak zullen 
ze naar Basra, een haveft aan de Perzische golf, 
reizen, vanwaar een schip hen naar Brits-Indië 
zal brengen, om dan vandaar met de boot naar 
Engeland over te steken. Het is wel niet direct 
de kortste weg, maar waarschijnlijk de zekerste. 
Het eerste deel van de reis, naar Moskou, wordt 
per vliegtuig afgelegd. De Russische hoofdstad 

Het proces Van der Waals plaatst het 
beruchte England-Spiel van de SD. in 
het middelpunt van de belangstelling. Wij 
geven hier enkele interessante en weinig 
bekende bijzonderheden uit de geschiede- 
nis van dat England-Spiel. Slechts de 
namen zijn- gewijzigd, de rest is histo- 

SLACHTOFFER VAN ENGLAND- 
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biedt weinig aanlokkelijks. Het leven is er van 
een grauwe triestheid, terwijl de twee Westerse 
„kapitalisten" overal stuiten op een troebel wan- 
trouwen. Hun gangen worden bespionneerd tot 
in de 'onwelriekende kamers van het hun toe- 
gewezen gore hotel en het is een opluchting als 
het reisbureau hun, na veel chicanes', de nodige 
spoorkaartjes voor Bakoe, een grote oliehaven 
aan de Kaspische Zee, verschaft. De reis duurt 
drie dagen en drie nachten en is van een sle- 
pende eentonigheid. Slechts de gids (tevens 
spion) brengt nu en dan, wat afwisseling door 
tranerige verhalen over een verloren liefde, maar 
overigens is de man niet kwaad. Bakoe geeft 
enkele prettige dagen. Een nieuw toegewezen 
gids inviteert hen zelfs op een brok sight-seeing 
per auto. Verder gaat het daarop weer: Teheran 
is het doel. Eerst een stuk met een bootje, het 
laatste eind per auto. Abdul is hun chauffeur. 
Hij blijkt een komiek manneke te zijn, die de 
geniepigste haarspeldbochten losjes-weg „neemt" 
op de manier van een steile-wandrijder in een 
circus. Overal lopen schapen op de weg en daar 
heeft Abdul een hekel aan. Als ze niet vlug ge- 
noeg aan de kant gaan, komt Abdul tierend en 
razend uit zijn oude Ford vandaan, geeft de 
onthutste schaapherder een paar ferme klappen 
om de oren om dan met een triomfantelijk ge- 
zicht de Disney-Ford weer „op stoot" te brengen. 

Helaas, na vijf uren rijden 
vliegt de auto loeiend in 
brand. Ternauwernood zien 
de passagiers nog kans hun 
bagage uit de vlammen te 
redden. Abdul rent als een 
waanzinnige om het snel- 
wegkwijnende vehikel heen, 
terwijl hij hevig gesticule- 
rend aan een ieder vertelt 
hoe groot deze strop wel 
voor hem is. De reizigers 
zoeken een soort hotelletje 
op om te overnachten en 

vragen zich met een angstig hart af hoe ze ooit 
uit dit achterland in Teheran moeten komen. Wie 
beschrijft echter hun oprechte verbazing als de 
trouwe Abdul 's anderen morgens, compleet met 
auto, voor de deur van het hotel op het gezel- 
schap staat te wachten. Het is weer een Ford, 
maar zo mogelijk nog zieliger dan zijn overleden 
voorganger. Het ding rookt en stinkt, het knet- 
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maakt daar kennis met de kapitein van het 
Nederlandse schip „De Bloemersdijk" van de 
Holland-Amerikalijn, die bereid wordt gevonden 
om hem als stuurmansleerling mee te nemen naar 
Albion. Hij moet nog even een omwegje maken 
over Zuid Afrika en Canada, maar dat is voor de 
jonge globetrotter geen bezwaar. 

Engeland. 
Aangekomen in Engeland wordt hij na do 
„checking" ingedeeld bij de Koninklijke Marine. 
Na een trip naar Amerika en Brits Indië wordt 
hij geplaatst op het Netherlands Naval College 
om opgeleid te worden tot officier. Hg maakt 
er kennis met enkele hoge officieren, die hem 
voorstellen om als intelligence-agent naar Ne- 
derland terug te keren. Dat is een kolfje naar 
zijn hand. Met veel ambitie ondergaat hij de 
vereiste opleiding, die zowel de physieke als de 
mentale training betreft. Dan breekt het ogen- 
blik aan, waarop hij zal worden geparachuteerd. 
Tegelijk met hem zal de sergeant Van Zanten 
worden ingezet. 
De vertrekdatum is vastgesteld op 29 Novem- 
ber 1942. Op de avond van die dag biedt de 
commandant nog een afscheidsfeestje aan en 
spreekt hun moed in. Om twee uur 's nachts zal 
worden gestart. Met gemengde gevoelens betre- 
den de twee het toestel. Als de motor gaat draaien 
nog enkele handdrukken, enkele raadgevingen 
en  tot ziens. Er is in het toestel een elec- 
trisch verwarmde deken om op te slapen, maar 
van slapen komt niets. Nu en dan drinken ze 
een slok cognac. Dat verwarmt en houdt de 
groeiende spanning binnen aanvaardbare propor- 
ties. Ze komen boven Hollands grondgebied. De 
begeleider gooit nu en dan chocola en pakjes 
thee naar beneden. 

Jumping out! 
Ze moeten nu ongeveer boven Amersfoort zijn. 
Turend boren zich de blikken van de piloot door 
de nacht op zoek naar de afgesproken lichtsig- 
nalen. Dan ineens schieten korte morse-licht- 
flitsen omhoog. Daar moet het zijn. De piloot 
beschrijft een grote cirkel met zijn toestel. Het 
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tert en raast, maar  het rgdt. Behouden 
komen allen in de Perzische hoofdstad aan. Daar 
voegen zich nog meer Hollanders op-doorreis, 
bg hen. Gezamenlijk gaat men per trein naar 
Irak, met een bootje de 'Euphraat af tot aan 
Basra, een plaats in Zuid Irak, aan de Perzische 
Gkilf, vanwaar een passagiersschip hen naar 
Bombay in Brits Indië brengt. Van den Heuvel 

valluik is inmiddels geopend. Boven het luik gaat 
een rood lampje gloeien. Van den Heuvel zit 
gereed voor de sprong. „Action station " 
waarschuwt de onbegewogen stem van de piloot. 
Het rode lampje springt op groen. „Number 
one  Go " kraakt opnieuw de metalen 
stem van de piloot. 
En „number one" gaat  Suizend sliert hg 
door de lucht, totdat de parachute zich klap- 
perend opent. Toch nog met een snelheid van 
dertig kilometer bereikt hg de grond. Hij neemt 
zijn pistool en ontgespt de parachute. Uit het 
donker komt iemand op hem af, die het wacht- 
woord geeft. Van den Heuvel roept het contra- 



woord, waarna men handen schudt en elkaar 
vraagt naar wederzijdse . kennissen in Londen. 
Als ze gaan kijken waar Van Zanten blijft, vin- 
den ze hem hangend in een boom. De parachute 
is blijven steken, zodat „number two" met het 
hoofd naar beneden is komen te hangen. Inmid- 
dels zijn er meer leden van het ontvangstcomité 
bij gekomen en samen verlossen ze de onfortuin- 
lijke springer uit zgn benarde positie. De para- 
chutes worden begraven evenals de meegekomen 
containers met wapens. 
„Geef mij jullie wapens maar," zegt een der 
leden van het comité, „want als de mof ze bij 
jullie vindt ben je stuk." Zonder argwaan doen 
ze het. „Zo en stop nou je handjes maar in deze 
ring  SD." Voordat Van Zanten en Van den 
Heuvel goed beseffen wat er gaande is, staan ze 
geboeid naast elkaar. Ze denken eerst nog aan 
een flauwe grap, maar als van achter een bosje 
een paar Duitse officieren te voorschijn komen 
weten ze, dat het bittere ernst is. Ze zijn ver- 
raden  zonder meer in een val geworpen. Het 
is niet te begrijpen en als in een droom nemen 

drie dikke tralies met een tussenruimte van on- 
geveer twdntig centimeter. Daar moeten ze door- 
heen. Eenmaal op de gang kunnen ze naar de 
WC. vluchten, van waaruit nog eens gelijksoor- 
tige tralies moeten worden gepasseerd. Als ze 
van de jute onderdekken onder het matras repen 
snijden kunnen ze daarvan een touw knopen, lang 
genoeg om zich van de WC uit — drie-hoog — 
naar beneden te laten zakken. Dan nog een paar 
prikkeldraadversperringen en een gracht nemen 
en het is gepiept. 
De vastgestelde Zaterdagavond breekt aan. De 
bewaker brengt het eten rond en moet zich 
daarbij begeven naar het andere einde van de 
halve-maanvormige gang. Dat is het moment. 
Daarbij geholpen door hun celgenoot wurmen ze 
zich, zo goed als naakt, door de smalle openin- 
gen tussen de tralies. Het gelukt, waarna het 
bundeltje kleren wordt nagegooid. Vliegensvlug 
sluipen ze naar de WC. Het touw wordt bevestigd 
en achter elkaar roetsen ze naar beneden. Dan 
nog een snelle ren naar het prikkeldraad, dwars 
er overheen, nog een duik in het koude water 
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ze plaats in de gereed staande auto, die hen naar 
Scheveningen brengt. Het spel is al uit voordat 
het is begonnen. 

Vlucht uit Haaren. 
Na verschillende verhoren, waarbij blijkt, dat 
de Duitsers meer weten dan zijzelf, worden ze 
naar Haaren vervoerd. Via de waterleidingbuizen 
van zijn cel komt Van den Heuvel in verbinding 
met enkele collega's en van hen verneemt hij in 
morse het hele trieste verhaal. Het ontzet hem, 
de angst voor de gevolgen van dit „Spiel" 
groeit allengs aan tot een obsessie in hem: hier- 
aan moet een einde worden gemaakt. Londen, 
dat nog steeds voortgaat in goed vertrouwen 
agenten uit te sturen, moet worden gewaar- 
schuwd. Zo spoedig mogelijk. Hij overlegt met 

, zijn kameraden en stelt voor een ontvluchtings- 
poging te wagen. Gekkenwerk, vinden zij het, 
vluchten is onmogelijk. Maar Van den Heuvel 
laat het pl^.n niet los. Wel verdraaid, hij is toch 
niet de hele wereld rondgezworven om een plaats- 
je in een kloostercel toegewezen te krijgen? Dan 
had hij beter direct een kaartje enkele reis Delf- 
zijl-Haaren kunnen nemen. Samen met zijn buur- 
man-cellist, de sergeant Steenbeek overlegt hij 
een plan. Het lijkt niet onuitvoerbaar, maar, toe- 
gegeven .uiterst riskant. Op 6en Zaterdagavond 
zal een poging worden gewaagd, want dan is er 
weinig bewaking. Boven de celdeur bevinden zich 

RECTIFICATIE. 
In ons artikel „Ziende Blind" in „De Zwerver" 
van vorige week, komt een fout voor. De vijftien 
vrije landen van Europa tellen 4.5 millioen com- 
munistische partijleden en niet 16.5 millioen, zoals 
abusievelijk in het artikel staat. 

(Vervolg van pag. 6). Hoe lang nog? 

blijven, niet blijven. Zullen we veront- 
waardigd doen, of zullen we er zand 
over doen. Hoe mager, hoe uitgemolken. 
We moeten niet verontwaardigd doen. 
we moeten verontwaardigd zijn. Veront- 
waardigd, om de smaad ons volk, om de 
smaad, de overweldigende meerderheid 
van getrouwen in Indië, om de smaad, 
de overheid aangedaan. 
Voelt men dat niet meer, interesseert het 
ons jn wezen niet meer, gaan we maar 
weer door met marchanderen, omdat de 
moed tot handelen ontbreekt? 
Ach, wat is dit alles triest; hoe wordt 
onze volkskracht gesloopt, hoe wordt 
ons moedig leger moreel op de proef ge- 
steld door al dit aarzelen, schipperen, 
struikelen, strompelen. 
Er is maar één troost in dit alles: Dat 
wc op ieder moment nog moed kunnen 
vatten en #an de weg van aarzeling en 
compromis terug kunnen keren. 
Maar hoe kmg nog, hoe lang nog? 

U, v. R. 

van de gracht en  het bijna onmogelijke is 
gebeurd: ze zijn, na negen maanden te hebben 
„gezeten", vrij, heerlijk vrjj. Via een pastoor 
komen ze terecht bij de heer Van Dijk, een oud- 
inspecteur van politie, die hen, verdienstelijk 
illegaal werker als hij is, belooft zo' spoedig mo- 
gelijk naar Zwitserland te helpen. Na twee 
maanden zijn de valse paspoorten klaar, terwijl 
een broer van Van den Heuvel een bedrag vhn 
Frs. 12.000 fourneert tot dekking van alle moge- 
lijke behoeften onderweg. Geholpen door smok- 
kelaars komen beiden behouden in Zwitserland 
aan, waar direct, via de Nederlandse en Engelse 
legaties, Londen in kennis wordt gesteld van de 
geslaagde ontsnapping en het échec in Neder- 
land. „Kom spoedig over," seint Londen terug, 
„maar op eigen gelegenheid wegens gebrek aan 
vliegtuigverbinding." Dat is gemakkelijk gezegd, 
maar nog niet volbracht, want dè tocht over de 
Pyreneeën is zeer zwaar. Toch gaan ze weer op 
weg, vergezeld van een twintigtal andere Enge- 
landvaarders en onder leiding van twee gidsen. 
Tocht over de Pyreneeën. 
Dwars door de bergen voert het illegale pad. 
Reeds na een paar uren lopen moet de begane 
weg worden verlaten. Er ligt sneeuw en alsof 
het nog niet zwaar genoeg is, begint het lang- 
zaam te regenen. Van den Heuvel en Steenbeek, 
die sterk zijn verzwakt gedurende hun gevangen- 
schap, mobiliseren alle krachten waarover ze 
nog beschikken, maar ze zijn ontoereikend. Na 
twaalf uren onafgebroken ploeteren tegen steeds 
steilere en hogere bergen kunnen ze niet meer 
en moeten enkele uren rusten in een berghut. 
Maar ze moéten verder. De nieuwe bergschoenen 
die ze in Bern hebben gekocht, worden steeds 
knellender en schuren de voeten kapot. En ze 
zijn nog bij lange na niet op de helft van de reis. 
Ze hebben het gevoel alsof de voeten bloederige 
vleesklompen zijn geworden, terwijl de vorst, hen 
bijna doet bevriezen. Na drie dagen is het voed- 
sel op en tot overmaat van ramp raken de 
gidsen aan het dwalen. Het is niet meer om uit 
te houden en moedeloos, totaal uitgeput, laat 
Van den Heuvel zich in de sneeuw vallen. Hij 
kan niet meer, hier wil hij sterven, maar een 
pittige Franse kapitein slaat hem met een berg- 
stok op zijn rug en laat hem een halve liter 
cognac drinken. Vooruit, vooruit, niet opgeven, 
doorzetten. Na vijf dagen van bittere ellende be- 
reiken allen, doodgelukkig, de Spaanse grens. 
Weer is het een gevangenis, waarin Van den 
Heuvel en Steenbeek van hun moeizame tocht 
moeten uitrusten. Gelukkig duurt dit arrest niet 
lang. Via Madrid worden zij langs illegale ver- 
bindingen op transport gesteld naar Engeland. 

Met dank voor de bewezen 
diensten... weer in de gevangenis. 
Als het vliegtuig in Engeland is geland wacht de 
grootste teleurstelling, die deze moedige kerels 
kon worden bereid. Inplaats van hartelijk ont- 

1 vangen te worden, inplaats van goed te worden 
onthaald, is er een „ontvangstcommissie" van 
de politie, die hen subiet naar de gevangenis 
doet verhuizen. Uit afgenomen verhoren blijkt, 
dat de Secret Service hen beschouwt als Duitse 
spionnen en geen ontkenningen mogen baten. 
Voor alle veiligheid worden ze zelfs opgeborgen 
in een der meest beruchte gevangenissen van 
Londen. Verbinding met de eigen Nederlandse 
commandant wordt niet toegestaan. Ze schrijven 
brieven naar Prins Bernhard, naar H.M. de Ko- 
ningin, naar de Ministerraad...... zonder resul- 
taat. In arren moede besluiten ze om dan in 
vredesnaam maar weer een poging te wagen om 
uit te breken. Doclï ziet, Londen ontwaakt, zij 
het ook schuchter als een dotterbloem. De Hol- 

landse commandant, een kerels-kerel (vanwege 
zijn vele sterren), een ouwe vechtjas (met pen- 
nemes) ziet kans om zich een ogenblik uit de 
soos los te wrikken en laat zich per Super de 
Lux naar de gevangenis deinen. „Zo, kaerels, zijn 
jullie weer terug? Nou, dat is fijn, zag, fijn! 
Jammer van die gevangenis, maar enfin, het is 
gebeurd. Het is ons gebleken, dat jullie onschul- 
dig zijn. Proficiat hè, proficiat." Dat is alles. 
Geen woord van dank, geen woord  
Waardering? „Och ja, we habbe allemael een 
zwaere dobber gehad, nietwaar, jullie in Hol- 
land en wij hier in good old England  
huhuhuhuhu " 
Waardering? Steenbeek wordt teruggesteld in 
de rang van korporaal, want de sergeantsrang 
was slechts tijdelijk. 
Van den Heuvel wordt in „opdringerige" over- 
weging gegeven aan H.M. de Koningin om ont- 
slag als officier te vragen  hetgeen door de 
betrokken minister genadiglijk" wordt verleend. 
Waardering? Na de bevrijding krijgt Van den 
Heuvel een  rekening thuis gezonden voor 
ten behoeve van hem gemaakte onkosten door 
het Nederlandse consulaat te Bern. 
Waardering? Van den Heuvel vraagt ten behoe- 
ve . van zijn broer vergoeding van de aan hem 
voorgeschoten gelden tot een bedrag van Frs. 
12.000. Drie jaren moet hij er op wachten, dan 
wordt het bedrag, o wonder, uitgekeerd. 
Waardering? Van den Heuvel schrijft na de 
bevrijding aan Prins Bernhard of het misschien 
mogelijk is hem aan een baan te helpen. De 
Prins doet zijn best, maar och, wat doet een 
Prins tegen Haagse onwil ? Kort daarop ont- 
vangt Van den Heuvel een oproep uit Den Haag. 
Als hij zin heeft kan hij een baantje bij de 
politie krijgen  Daarvoor heeft hij wijselijk 
bedankt. Gelukkig wist een aantal verenigde 
scheepvaartmaatschappijen zijn verdiensten beter 
te waarderen door hem een verantwoordelijke 
positie aan te bieden ter behartiging van, hun 
belangen aan de Perzische Golf. 
Deze twee, zij hebben het leven behouden, neen, 
niet dank zij de houding van hun commandanten 
maar ondanks de aftandse seniliteit, ondanks de 
would.-be intelligence van deze zielige potentaten. 
Dat hun hoofden niet zijn gevallen, zoals die 
van een vijftigtal hunner vrienden, danken zij, 
naast God, aan eigen kracht en aan eigen durf. 
Zij praten niet meer over die verschrikkelijke 
tijd, het is voorbij. Ze willen er zelfs liever niet 
meer aan herinnerd worden  op één keer na. 
Dat zal het ogenblik zijn, waarop, de rekening 
ten bedrage van vijftig agenten c.s. zal worden 
gepresenteerd aan het juiste adres. 

TOON. 

UIT DE GOIWN. 

Aan aüe Burgemeesters in ons Vaderland. 
De Interprovinciale Raad van de Gemeenschap 
Oud Illegale Werkers Nederland, gevestigd 
Maastrichtsche weg 125 te 's-Hertogenbosch, 
heeft op zijn vergadering van 21 Februari 1948 
het besluit genomen, een zeer ernstig beroep te 
doen op alle Burgemeesters van ons Vaderland, 
om hunne medewerking en steun te verlenen aan 
het streven van de Gemeenschap Oud Illegale 
Werkers Nederland, dat beoogt aan de herden' 
king van de bevrijding een hoogstaand karakter 
te geven en daardoor te voorkomen, dat deze 
voor ons volk zo gewichtige dagen ontaarden in 
dagen van niets dan jolijt en dans, waaraan alle 
ernst en bezinnig ontbreekt. 
De Gemeenschap doet dit beroep op 11 op de 
volgende gronden: 
le. Zovele van de beste Nederlanders hebben 

voor deze bevrijding hun leven gegeven. De 
eerbied en dankbaarheid eist een ernstige 
bezinning over deze gebrachte offers en de 
beantwoording van de gewetensvraag wat 
wij deden voor hetzelfde doel: een recht' 
vaardig, christelijk en vrij Nederland. 

2e. Voor vele nagelaten betrekkingen zijn deze 
dagen, dagen van verdriet en opnieuw open' 
gescheurde wonden. Een vreugde, gebouwd 
op ernst en dankbaarheid, zal hun geen pijn 
doen. Oppervlakkige vreugde echter zal hun 
pijn verergeren. 

3e. De critieke toestand in de wereld doet op- 
nieuw het monster van de oorlog voor ons 
opdoemen. Dit gevaar moet ons klein maken 
en ons geweten wakker schudden voor de 
vraag, wat wij bijdragen om de vrede te 
winnen. 

4e. De dreiging van het communisme eist gebed 
en inkeer, tot God, opdat Hij ons Vaderland 
en ons Volk voor deze gesel spare. 

De Interprovinciale Raad vertrouwt, dat U en ' 
met U allen die in de viering van onze bevrijding 
zeggenschap hebben, in de geest van het voren' 
staande hun invloed zullen doen gelden. 

Namens de Interprovinciale Raad 
van de G.O.I.W.N. 

Dr. Ir. N. A. J. VOORHOEVE, 
Alg. Voorzitter. 

Dra. A. RAAIJMAAKERS, 
Alg. Secretarla, 



HOE LANG NOG? 

'KTa een lange lijdensweg zijn we dan 
■•■^eindelijk in Djokja gearriveerd. Weet 
U nog, dat de Nederlandse en Neder- 
lands-Indische overheid in 1945 met 
verontwaardiging ieder contact met Soe- 
kamo en de zijnen afwezen; men wilde 
immers geen relatie met de revolutie 
van Japans makelij en uit collaboratie 
geboren? Neen, men verlangde, men 
eiste de vrijlating van vele duizenden uit 
de Japanse concentratiekampen, die de re- 
publiek voor de grap nog wat vasthield. 
Nu. die grap duurt nog voort en we zijn 
toch maar gaan praten, vermoedelijk on- 
der het motto: je kunt nooit weten, hoe 
een koe een haas vangt. 
Strompelend en struikelend zijn we dan 
tenslotte in Djokja aangekomen. Ietwat 
gehavend, • 't zij toegegeven en, om bij 
het beeld te blijven, zo goed als leeg- 
gemolken. We staan zogezegd droog. 
Zeker, 't heeft aan pogingen om de mar- 
telgang te stoppen niet ontbroken. Zwie- 
pend met onze koeienstaart, loeiend vSn 
verontwaardiging hebben we telkenmale 
plechtig verklaard: Nog honderd meter 
en nog één liter, maar dan is 't definitief 
uit. 
Ach, maar Sockarno wist, dat een koe 
niet kan bijten en klauwen, en hij kon 
dus wel accoord gaan  totdat de 
honderd meter en de liter binnen waren. 
De leeuw van het verzet is snel van ge- 
daante verwisseld. Wat in Djokja verle- 
den week arriveerde was de vertegen- 
woordiging van een leeggemolken, kale 
koe. De ontvangst was er dan ook naar. 
Schelden, stenen, stokslagen. 

Welk een schouwspel en welk een 
symptoom. De Nederlands-Indische 

overheid zendt haar vertegenwoordigers 
naar de republiek en bij de receptie op 
het station zet men ze te kijk voor een 
opgezweepte menigte, die, goed getraind 
voor dergelijke feesten, alles spuit, wat 
men erin gepompt heeft, die haar kunst- 
matig gekweekte hartstochten afreageert 
in een scheldpartij en kracht bijzet in de 
mishandeling der Indische vertegenwoor- 

digers van de wettige overheid. 
Niet een willekeurige groep Nederlandse 
onderdanen is -daar gemaltraiteerd, maar 
de Nederlandse overheid zeil. De kroon 
op het werk, het resultaat der gemi- 
humaniteit, het symptoom van de repu- 
blikeinse gezindheid. 
In dit alles is natuurlijk niets nieuws. 
Wie naar Canossa wil gaan, moet ver- 
wachten, dat men hem op zijn knieën wil 
zien komen en dat men hem behandelt 
haar welgevallen. De leeuw, die voor koe 
wilde spelen, mag niet anders verwach- 
ten. 
Nooit heeft de republiek welwillendheid 
en oprechtheid bedoeld. Nooit heeft zij 
gemeend, wat ze zei, nooit heeft zij haar 
verborgen motieven in de discussie ge- 
bracht. Ze wenst geen overeenstemming; 
zij wenst tijd en invloed te winnen: zij 
wenst de koe te melken. Zo is de reuo- 
lutie. zo is zij altijd geweest, zo zal zij 
altijd zijn. 
En zoals het ons vergaat, zo is het al- 
tijd hen vergaan, die pacteerden met de 
revolutie, die een compromis zochten, 
waar. gehandeld moest worden, die de 
revolutie naar haar aard niet begrepen 
en zodoende in haar practijk verkeerd 
interpreteerden. Zo is het de girondij- 
nen vergaan en Kcrensky en Hugenberg 
en Petkow en Masaryk. 
Wat wij wensten was overeenstemming 
door vreedzaam onderhandelen. Wat de 
republiek wenste was liquidatie van het 
Nederlands-Indisch gouvernement, van 
Nederlands invloed ïn Indic door vreed- 
zaam onderhandelen. De methode was 
dezelfde, het doel was nooit hetzelfde. 
Daarom was het overleg doelloos. 
De revolutie baart de chaos of de dic- 
tatuur, beide tot schade van het volk. 
Van de chaos heeft de republiek haar 
deel gehad en zij heeft dat deel nog, of 
beter, de bevolking lijdt er nog steeds 

onder. Dat waren zo de interne moei- 
lijkheden van de republiek. Als zij ze 
sneller overwonnen had, zou ze niet zo 
lankmoedig met ons geweest zijn, zou- 
den wij In Indië reeds lang een museum- 
stuk geweest zijn. 
Maar het incident in Djokja leert ons 
in ieder geval, dat de methoden van de 
dictatuur reeds succesvol in practijk zijn 
gebracht. Het. volk op de straat, ge- 
richte massa-actie, simpele leuzen, mer- 
deka. 

'Voorwaar, een succes voor de dwang- 
staat-propaganda. De communistische 
agitatoren zijn er natuurlijk niet vreemd 
aan. Zij kennen het klappen van de 
zweep, zij weten hoe de massa erop 
danst, het rhythme overneemt en tot 
iedere welomschreven ontwerp van ex- 
plosie is te brengen. 
Aan het eind van onze martelgang staat 
de arena van Djokja, waar onze eer 
te grabbel is gegooid, ons recht met 
scheldwoorden is bevuild en onze roe- 
ping in Indië met hoongelach en Mer- 
dekageschreeuw is beantwoord. 

Dit alles is van een verlammende triest- 
heid; niet omdat geschied is, wat in 

Djokja geschiedde, maar omdat men 
niet wilde inzien, dat zoiets op de ge- 
volgde weg geschieden moest. 
Inzicht! Hoe heeft het de verantwoor- 
delijke instanties in deze drie jaren 
daaraan ontbroken. Maar nog zou alles 
niet verloren geweest zijn, als men dan 
achteraf van de practijk maar had wil- 
len leren, hoe men gedwaald had. Want 
de practijk leerde, daf een overheid die 
de revolutie (in de republiek) als haar 
gelijke behandelt, zichzelf sloopt en de 
volken (onder haar verantwoordelijk- 
heid) door de revolutie, de altijd reac- 
tionnaire revolutie, Iaat knevelen. 
Helaas, toen men begreep, hoe men ge- 
dwaald had, althans inzag, er zo nooit 

te komen, toen ontbrak het aan moed om 
alsnog de plicht tegenover de volkeren 
van Indië na te komen. Sommigen en- 
dosseerden met vreugde de overdracht 
der verantwoordelijkheid aan de UNO; 
anderen voeren voort met het compro- 
mis. 
Moed! Hoe heeft het ons in deze drie 
jaren aan moed ontbroken. De moed, die 
ons volk op zijn weg door de eeuwen 
vergezelde en tot grootheid bracht, die 
van Willem van Oranje tot Koningin 
Wilhelmina ons volk in de beslissende 
ogenblikken bezielde en deed handelen 
naar recht en plicht. 
„Dat ick doch vroom mag blijven" zingt 
ons volkslied de moedigen van onze on- 

r afhankelijkheidsstrijd na. Ja, ja, maar 
men moet het niet alleen zingen. Woor- 
den genoeg deze drie jaren. 
Moed bezielde onze Vorstin, toen zij 
Paul Kruger ontving, ondanks de ergernis 
van het machtige Engeland, de vijand 
van Kruger's land, en dat, terwijl het 
machtige Duitsland niet durfde. 
Moed! Daarvan ^egt Christiaan de Wet: 
„In enig groot werk is de eerste vereiste 
moed". En hij kan dit zeggen, hij, die 
bijna eenzaam stand hield in de boeren- 
oorlog tegen Engeland. Opgejaagd door 
machtige legers, volhardt hij: zijn moed 
is ongeschokt, want hij weet, dat zijn 
zaak, hoe ongelijk de kansen mogen zijn, 
rechtvaardig is. Was het zo niet met ons 
in het verzet; Moed in hef aangezicht 
van een overmachtige vijand, moed tot 
het laatste? 
Maar Indië heeft ons geleerd, dat „'t kan 
verkeren". We weten, dat het onze 
roeping, ons recht en onze plicht is. 
de bevolking te hulp te komen, met de 
republiek en met het opkomend com- 
munisme daarin af te rekenen, 
't Ontbreekt alleen aan moed. 
En nu heeft Djokja ons ontvangen, 
naar zijn aard, naar de aard der revolu- 
tie. Zal het leeuwenhart wakker worden? 
Ach lezer, we zijn aan het knopen tellen 
gegaan. Wel blijven, niet blijven, wel 

(wordt vervolgd op pag. 5l 

KEKBUIS 

Mijne Heren. fur.»ilEKE DELINQUENT. 
Het hoofdartikel in Uw blad van 2 April (Een nieuwe taak, 
red.) geeft mij* aanleiding U onderstaand vriendelijk te verzoeken. 
Uit de inhoud van dit artikel maak ik op dat de schrijver domi- 
né is. Daarom is de uitdrukking ..Christenplicht" alleszins be- 
grijpelijk, maar ik moet Dominé AD vragen die eerst te gebrui- 
ken.^ daar waar zij reeds langer nodig is dan bij de politieke 
delinquenten. Namelijk bij de slachtoffers van die politieke de- 
linquenten, de Joden. 
Deze laatsten worden nog niet geholpen, de door de Duitser" 
en hun medewerkers (de door Dominé AD te helpen politieke 
delinquenten) geroofde bezittingen terug te ontvangen. 
Rechtsherstel, Schade-Enquêtecommissie. Lippmann Rosenthal en 
anderen doen weinig of niets. Als Dominé AD tijd heeft, laat 
hij die dan goed besteden en geen misdadigers helpen zolang 
goede landgenoten nog niet zijn geholpen. 
Dit vraagt U een andere Drentse boer. die toevallig Jood is 
en die U dankt voor de aandacht en voor de eventueel te 
nemen moeite. Met Hoogachting. 
BADHOEVEDORP, 6 April 1948. M. KNORRINGA. 
Commentaar: 
't Spijt me de heer Knorringa te moeten teleurstel- 
len, waar hij meende met een dominee te discus- 
siëren. Ad is geen dominee en zal het wel nooit wor- 
den ook. Maar ook mensen, die geen dominee zijn 
kunnen wel eens van christenplicht spreken. Ad was 
in de bezettingsjaren een eenvoudig burger in de 
Haarlemmermeer en hij woonde in het dorp, waar 
mijnheer Knorringa woont. Hij was daar, behalve 
LO man ook contactman voor het N.S.F. en Vakgroep J. 
en heeft het genoegen gesmaakt verscheidene Jood- 
se landgenoten finantiële bijstand te kunnen bezorgen. 
Mijnheer Knorringa, tijdens de bezetting heeft de ille- 
galiteit getracht zoveel mogelijk voor de Joden te 
doen. Het was de illegaliteit, d e Ned. Volksherstel 
organiseerde en die zich na de bevrijding er meer- 
malen voor spande om getroffen Joodse landgenoten 
weer aan een huis en inboedel te helpen. Ik weet 
wel, dat het lang niet altijd gelukte, zoals het moest, 
maar we probeerden het. Al deze dingen zijn thans 
Regeringstaak. En helaas wordt deze taak niet altijd 
billijk uitgevoerd. Maar de Joden hebben recht op 
schadeloosstelling en kunnen zelf voor hun rechten 
opkomen. Dat recht wordt door de illegaliteit alge- 
meen erkend. 
Maar niet iedere illegale werker ziet in, dat hij uit 
naastenliefde ook de man die „fout" was en dit erkent, 
de helpende hand moet toesteken. 
Daarom is er geen sprake van, dat we de NSB-ers de 
helpende hand zouden willën bicden en de Joden laten 
verkommeren. Integendeel. De slachtoffers van het 
regiem onverschillig of het Joden of Christenen zijn, 
komen bij ons in de eerste plaats, maar de politieke 
delinquent, als hij zijn leven wil beteren, mag door 
ons niet worden voorbijgegaan. Ad. 

katwrjk 
Donderdag, 8 April j.I., 
waren zeer vele figuren 
uit LO- en LKP-kringen 
in de mooie Trouwzaal van 
het Raadhuis te Katwijk 
bijeen ter onthulling van 
een gedenkplaat voor Piet 
Maaskant uit Leiden, die 
bij de overval op het dis- 
tributiekantoor aldaar op 
8 April 1944 sneuvelde 
Mede aanwezig was de 
vader van onze gevallen 
vriend en andere familie- 
leden, terwijl namens het gemeentebestuur een 

wethouder en de gemeentesecretaris de plechtig- 
heid bijwoonden. 
Door de onthulling, die geschiedde door een broer 
van de gevallene, werd het opschrift van de bron- 
zen plaat zichtbaar: 
„Ter berinnering aan de verzetsman Pieter Maas- 
kant, geboren 22 Mei 1914 te Bodegraven^ die bij 
de overval op het distributiekantoor op 8 April 1944 
ter plaatse werd neergeschoten." 
Wethouder H. P. Bloot aanvaardde namens het ge- 
meentebestuur van Katwijk de door Prof. L. O. 
Wenckebach uit Noordwijk gemaakte plaquette en 
verzocht daarna een minuut stilte. 
Na deze plechtigheid, die plaats had in de hall van 
het gebouw, gingen allen weer terug naar de Trouw- 
zaal, waar achtereenvolgens het woord werd ge- 
voerd door Ds H. Post, Geref. Predikant te Rijns- 
burg; een strijdmakker van Piet, de heer H. Steen- 
beek uit Amsterdam, terwijl tot slot de heer G. Maas- 
kant namens de familie sprak. Spreker herinnerde aan 
het tekstwoord, dat uitgesproken werd op Piet's 
graf: „Hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn 
des Heren". 
De heer Maaskant besloot; „Het treft ons, dat gij 
als medestrijders de herinnering bewaard hebt en _ de 
mogelijkheid hebt geschapen deze hulde te brengen". 

smilöe *) 
Dinsdag, 13 April. — Smilde heeft op deze dag. nu 
het drie jaar geleden is dat verschillende Drenjse 
plaatsen werden bevrijd, voor de gevallenen een bij- 
zonder fraai gedenkteken opgericht, dat op deze dag 
voor het Raadhuis onthuld wordt. Blank en smette- 
loos treedt de figuur van de herrezen Nederlandse 
maagd naar voren, als het vlaggedoek, dat het om- 
hulde, door de koeriersters Gonnie Gorter en Kun- 
nie Datema wordt weggetrokken. 
Dr. Chr. Freeve leest de namen van hen aan wie 
dit monument is gewijd. Zestien zijn het er, jongen 
en ouden. 
„We sluiten niet alleen een voorbijgegane periode 
op waardige wijze af", zegt Burgemeester Mr. Dr. 

Berghuis, „dit monument is 
ook een symbool voor de 
toekomst". 
Tevoren had Dr. Freeve 
het monument aan de Ge- 
meente Smildeovergedragen 
Ruurd Janssens sprak na- 
mens '40-'45 over de taak, 
die wij nog hebben ten 
opzichte van de nabestaan- 
den. 
Het monument werd ont- 
worpen door de bekende 
beeldhouwer Wim v. Hoorn. 
Op de tombe beelde hij 

in relief uit de overweldiging van ons land, de 
onderdrukking, de daad van het verzet en het offer 
van het verzet, gevolgd door de bevrijding. Uit deze 
tombe rijst dan de zuil omhoog welke de vrijheid 
van uitingsvormen symboliseert en die de herrezen 
Nederlandse Maagd schraagt.. Deze Maagd plukt 
lentebloesem van een jonge boom en eert daarmede 
degenen, die hun leven als offer gaven. 
Weinig zagén wij nog zoveel belangstelling uit de 
burgerij als bij deze plechtigheid in Smilde. 
*) Op de „In Memoriam"-pagina herdenken wij hen. 
voor wie dit monument is onthuld. 

' elBURQ 
Dinsdag 13 April 1948 is ook voor de inwoners van El- 
burg een historische dag geweest. Toen werd n.1. een 
monument onthuld ter gedachtenis aan de drie doden 
van het Griftkanaal, en aan de twee makkers die 
hun leven lieten in het vreemde, vijandelijke land. 
Niet minder dan 500 Elburgers en vele genodigden 
zagen toe, hoe de fa^ade — met ingevoegd beeld- 
houwwerk en gedenkplaat — langzaam door een paar 
vrienden der gevallenen werd onthuld. Het beeld stelt 
voor een verzetsman in vallende houding. De strij- 
der is blootshoofds en barrevoets; in de hooggeheven 
rechterhand houdt hij hét wapen: de stengun ge- 
klemd. Daaronder staan, naast de namen der geval- 
len strijders aan het Griftkanaal Henk Hulst, Jan 
Lebbink en Niek Rambonnet, die van Aart Kruithof 
en Hendrik van Driessen, die resp. in de kampen 
Neuengamme en Hussum werden vermoord. Henk 
Hulst was de eerst hoofdbezorger van „Strijdend 
Nederland"; Niek Rambonnet was ondercommandant 
van de groep Doornspijk, allen behoorden tot de ver- 
zetsgroep EIburg of onderhielden daarmee regelmatig 
contact. De voormalige districtscommandant van de 
N.B.S. de It. Joh. Vos zei in zijn toespraak dat dit 
gedenkteken een bron van kracht moet zijn voor 't 
jonge geslacht, om het hoogste goed te bewaren 
tegenover alles wat streeft naar onrecht en onder- 
drukking. 
Deze indrukwekkende plechtigheid werd besloten met 
een défilé langs het gedenkteken. 

m BROnS en QRAÏliet 

Nederland herdenkt de gevallenen. 
In dorpen en steden verrijzen gedenktekenen. En 
lang nadat ook wij zijn heengegaan zullen de namen 
van hen, die ons dierbaar waren, in brons en graniet, 
gesneden in eenvoudige houten kruisen en gebeiteld 
op kostbare monumenten, daar staan als een herin- 
nering en een waarschuwing, een blijk van diepe dank 
en een bron van grote kracht. 
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geb. 21-6-17 

J: 

Jan Oosterwijk 
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Hein Oldenkanip 
geb. 29-3-19 

Jan Eleveld 
geb. 9-2-'20 

| 'oen in Mei 1940 het Nederlandse leger moest capituleren, betekende deze overgave geen 
capitulatie van het Nederlandse Volk als zodanig. 

Bij velen werd de geest van het verzet wakker en toen de bezetting langer duurde en de 
maatregelen van de bezetter van ingrijpender aard waren, hield hiermede de ontwikkeling 
van het verzet gelijke tred. 
Ook hier ter plaatse, waar aanvankelijk ieder voor zichzelf werkte, begon men uit te zien 
naar samenwerking en ging men groepen vormen, met als gevolg, dat door verraad reeds 
in begin 1945 de eersten werden gearresteerd. 
Het waren Jan Oosterwijk, Jan Ludwig, J. Boer en anderen. Naar later zou blijken hebben 
genoemde drie het met hun leven moeten betalen. Na een moeilijke gang door verschillende 
gevangenissen en concentratiekampen zijn zij bezweken: Oosterwijk begin 1945 in Dachaü 
en Ludwig Goede Vrijdag 1945 in Milch, Oostenrijk. Alleen Boer heeft na de bevrijding de 
Vaderlandse bodem weer mogen betreden, maar stierf totaal uitgeput in Maastricht. 
Na arrestatie van hun groep, is, het verzet niet verzwakt, maar werd het werk voortgezet 
en uitgebouwd door anderen. 
De schaduwzijde van een goed gefundeerde organisatie had als nadeel, dat wanneer een lid 
of contactman gearresteerd werd, alle middelen door de SD werden toegepast om de hele 
zaak op te rollen. 
Ook A. Tibben, onderwijzer aan de Christelijke School te Hogersmilde, die ondanks zijn 
gezin niet aarzelde zich geheel'te geven, njoest dit ondervinden en werd 31 October 1944 
gearresteerd. 6 November 1944 kwam de SD uit Heerenveen met twee overvalwagens met 
het voornemen acht personen; van wie de namen genoteerd waren, te arresteren. 
Vijf hiervan wisten zich aan hun arrestatie te onttrekken. 
In handen van de SD vielen: W. Bruggink, ambtenaar op de Coöp. Zuivelfabriek te Ho- 
gersmilde, ambtenaar op het D.K. te Diever en de gebroeders M. en H. Janssens, land- 
bouwers te Smilde. 
Na een verblijf van enkele maanden in Heerenveen werden ze via Amersfoort naar Duits- 
land getransporteerd. Het kamp Paderborn te Wöbbelin bij Ludwigslust werd hun gedwon- 
gen verblijfplaats en werd tevens de plaats waar ze hun leven lieten. Marcus Janssens over- 
leed 6 Maart 1944, Herraannus 8 Maart en Willem Bruggink 13 Maart. Van Jo Bosscher is 
de juiste datum niet bekend, maar hij overleed in elk geval voor de bevrijding. 
Weer als gevolg van oprolling werd in begin Januari 1945 gearresteerd de politie-man 
Aafko de Vries, één van de weinige politiemannen, die zijn taak tot en met verstond. AI 
jarenlang werkte hij met de ondergrondse samen. Hij was het, die de door de O.T. aan- 
gelegde verdedigingswerken voor de ID in kaart bracht. Toen de woede der Duitsers naar 
aanleiding van de aanslag op Rauter gekoeld moest worden, werd ook hij 8 Maart 1945 
bij de Woeste Hoeve gefusilleerd. 
Doch de tol die Smilde moest betalen, was nog niet geheel voldaan. 
Wie kent niet de jonge, enthousiaste Jan Eleveld („Frits KP"). Ook hij wist, dat hij een 
soldaat van Christus was en Hem alleen moest dienen. 
Op 8 April 1945 werd hij op wreedaardige wijze door de Landwachters afgemaakt toen hij, 
in gezelschap van een koerier, een belangrijk bericht moest overbrengen. Als gevolg hiervan 
kon het contact tussen twee groepen niet tot stand komen. 
De ene groep werd in de vroege ochtend van 9 April 1945 door Landwachters en Grüne 
Polizei overrompeld en dat kostte Hein Oldenkamp het leven. 
Inmiddels was A. Turksma door de andere groepscommandant met een opdracht naar 
Diever gestuurd. 
Terugtrekkende Duitsers vierden voor het laatst hun lusten bot en Albcrt werd hiervan het 
slachtoffer. Ze schoten hem neer en smeten zijn lijk in een greppel  
We weten, dat we met deze korte beschrijving het werk en de betekenis van deze 12 mannen 
niet ten volle hebben getekend. Eén ding staat voor ons, die ze stuk voor stuk kennen, vast; 
dat ze wisten wat ze deden en bewust hun leven gaven voor Recht en Gerechtigheid. 
Aan ons de plicht om hun afgebroken levenstaak, welke nu na de bevrijding nog niet vol- 
eind is, op te vatten en te strijden in hetzelfde geloof en met dezelfde overgave, die zij 
hebben getoond. 
God trooste en versterke de achtergeblevenen en geve hun de overtuiging, dat de inzet het 
offer waard was, ook al is de uitkomst schijnbaar anders, want: 

Nooit kan 't geloof te veel verwachten, 
Des Heilands woorden zijn gewis. JAN H. 

Hermannus Janssens 
geb. 11-2-'04 

Markus Janssens 
geb. 4-2 '01 

f?-: 

n: 

1 1 <S j 

Jan Ludwig 
geb. 17-11-'18 

Aafko de Vries 
geb. 4-7-'08 

Elders in dit nummer is een verslag opgenomen van de herdenking, die op 13 April jJ. te Smilde plaats vond. bij welke gelegenheid voor de op deze pagina 
gememoreerde illegale werkers een monument werd onthuld. 



FAMILIEBERICHTEN 
De Heere schonk ons tot onze grote blijd- 
schap een dochter, die wij noemden 

. Manna Christina 
B. van den Bergh 
M. M. van den Bergh-Willemscn 

Tiet 14 April 1948. 
Stationsstraat 29 

Tijdelijk: Prinses Beatrixlaan 8, Weesp 

Evert de Groot 
en 

Corry Duiser 
hebben de eer U kennis te geven van hun 
voorgenomen huwelijk, waarvan de -voltrek- 
king zal plaats hebben op Maandag 12 Mei 
a.s. te 14 uur te stadhuize te Baarn. 
Kerkelijke inzegening te 14.30 uur door den 
Wel Eerw. Heer Ds. J. van Kuiken in de 
Ned. Hervormde Kerk, Brink 2 te Baarn. 
Rotterdamschedijk 22a 
Schiedam 
Bremstraat 44 
Baarn 
Toekomstig adres: 
Rotterdamschedijk 22a, Schiedam. 

IZiek militair vraagt 
buitenlandse 
postzegels 

Adres; Sold. H. Prins, Achter- 
diep 15, Nw. Weerdinge (Dr.) 

Hoofdpijn, Kiespijn, Zenuwpijn 

SAHAPIRIN 
> helpt altijd 

B.z.a. oud-illegaal werker als 
CHAUFFEUR 

Voor luxe- of bestelwagen, 
't Liefst Overijsel of Gelderl. 
Br. onder nr. 753 a/h bur. 
v/d blad. 

Jongeman, 28 jaar, zag zich 
gaarne geplaatst als 

# REIZIGER 
of iets dergelijks. 

't Liefst in het Noorden des 
lands. Br. onder nr. 756 a/h 
bur. v/d blad. 

wordt 
de meeste 
aandacht 
besteed aan 
Uw drukwerk! 

CV. DRUKKERI//,,^ RIJNSTREEK" 
)EN V^p(DEN 

LITHO "ZAANLAND1A" 

ZAANDIJK • 

OFFSETDRUK 

* STEENDRUK 

CARTONNAGE 

GRASSO's Machinefabrieken N.V. 

te 's - HERTOGENBOSCH 

❖ 
kunnen voor ■ 
direct plaatsen. 

Enige prima: DRAAIERS „ KOTTERAARS 

MACHINE BANKWERKERS 

Bij gebleken geschiktheid vaste betrekking met goede 
arbeidsvoorwaarden. Gehuwden hebben dit jaar redelijk 
kans op woning. 
Brieven met uitvoerige opgave van opleiding en werkg. 
te richten aan de Afd. Personeel. 

DE GEMEENTE 's-GRAYENHAGE 

heeft dringend behoefte 
aan energieke, 
jeugdige krachten 
voor ADMINISTRA- 
TIEVE en 
TECHNISCHE 
werkzaamheden. ^ 

Indien U een voldoening gevende betrek- 
king zoekt, welke kans biedt op een goede 
toekomst, gaat U dan eens praten bij het 
Bureau voor de Gemeentelijke Personeels- 
voorziening, Waldeck Pyrmontlaan 120, 
's-Gravenbage. 

Voor de administratieve functies is een MULO - oi gelijkwaar- 
dige diploma nodig, terwijl in de technische functies in den regel 
het bezit van het diploma AmbachtsschooLof M.T,S, wordt geëist. 

Houtwarenfabriek P. FLENS, C.V. 
OOSTZAAN 

Kantoor en tabriek,- 
Noordeinde C 12 - Te etoon 347 iK 2984; 
Speciaal adres voor draal en Iraiswerk. 
Vervaardigers van Hulshoudel. artikelen. 
Speelgoederen en Techn. Houtwaren. 
Massa Houtwaren. — Vraagt offerte. 

N 

„Hal werk van Flens 
is altijd naar wans" 

ingevolge poplertoewljilng B.P.P. no. *383, verschijnt deze uitgave wekelijks 
en is de omvang van dit nummer 8 pagina's pagina-ionnaat 29 z *0, 
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| TUSSEN VERRADERS EN SPIONNEN | 

A Het rampzalige England-Spiel (spionage met | 

| ic radio-zenders), het werk van onze Geheime | 

A Dienst in Londen en de sinistere daden van | 

A Anton van der Waals en Joseph Schreieder. | 

Een machtige reportage 

over de Oorlog 

achter de Schermen ƒ 

In zestien dagbladen verscheen een reeks 
van 38 opzienbarende artikolen, geschreven 
door een der best geïnformeerde Neder- 
landse jonrnalisten. Het verhaal over spion- 
nage en conira-spionnage, over verraad en 
verzet werd letterlijk verslonden in meer 
dan 380.000 gezinnen. 

Deze uiterst spannende ' reportages 
zullen binnenkort in boekvorm ver- 
schijnen. 
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HERMAN N GISKES 
....Leider van de Duitse contra 
spionnage in Nederland . . .. 

UIT DE INHOUD: De S.D. heeft 18 maanden radioverbinding met Londen. — Anton v.d. 
Waals, de duivel in mensengedaante — Jacht op schakelaars van vuurmonden. — In 
dienst van Joseph Schreieder. — Eerste successen van een groot verrader. — Burge. 
meester Oud betaalt f 12.000.— voor reis naar Engeland. — Groot plan van S.D. mislukt. — 
Van der Waals draait een Oranjefilm. — Luit Taconis komt per parachute in Neder- 
land; Giskes en Schreieder beginnen het England-Spiel. — Londen seint; „Er dalen 
Donderdag twee geheime agenten". — Onze Geheime Dienst tot medio 1943 tragische 
mislukking. — Stroom van arrestaties en doodvonnissen. — Schreieder spreekt van ver- 
raad in Londen. — Containers met springstoffen en wapens vallen uit de lucht. — Akkie 
speelt gevaarlijk spel. — Bevel om Radio-Kootwijk op te blazen en nieuw bedrog — 
Dokter Kasteln vermoordt Reydon met een S.D.-revolver. — Vijftigste Nederlandse agent 
gevangen; S.D. viert feest. — Huis in Rotterdam voorportaal van de dood. — Natio- 
naal Comité in de val. — Van der Waals organiseert stoottroepen! — Agenten ont- 
vluchten. — Van der Waals als „Baron van Lynden" naar Zweden. - Lafhartige 
moorden. — Het proces-Van der Waals en honderd vraagtekens. 

Een verhaal van ruim 200 pagina's over 
de avonturen van agenten, spionnen en 
verraders, conform de vreselijke wer- 
kelijkheid verteld op grond van onweer- 
legbare feiten. Hat xnerkwaardigs e 
oorlogsdocument, dat ooit verscheen. 
Gebonden uitgave, goed papier, veel 
volstrekt onbekende foto s. Alleen bij 
intekening verkrijgbaar, niet in de 
boekhandel. Oplage zeer beperkt; de 
belangstelling enorm. Prijs f 4,25. 
Verzeker U van een exemplaar. Zend 
direct nevenstaande bon ingevuld (als 
drukwerk) aan Uitg, Kaptein te Pijnacker 
(Z.H.) en stort f4.25 op girorek. 376121 

Aan Uitg. KAPTEIN 

te Pijnacker (Z.H.) 

Ondergetekende verzoekt direct na verschijning 
franco toezending van het boek „Tussen Ver- 
raders en Spionnen" a f 4.25. 

Naam 

Straat      

Gemeente    -*■ 
Zw. 

Geett „De Zwerver' aan één van Uw kennissen ter in- 
zage en laat hem (haar) onderstaande bon ingevuld 
zenden aan de administratie van „De Zwerver", Prins 
Hendrikkade 152, Arasterdam. Degenen, die een proet- 
nummer ontvingen kunnen deze bon voor' zichzelf be- 
nutten. 

Naam ... 

Adres    

Plaats     

Ingang abonnement» 

Provincie... 

* Abonnementsgeld wordt per giro / postwissel / ot bi} 
aanbieding van een postkwitantle betaald. 

Gironummer 109588 t.a.v. LO-LKP-Stichtlng 

*) (Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 

De Zwerver in de Tropen! 

Ik wil meehelpen om dit ideaal te ver- 
wezenlijken en verzoek U daarom een: 

* ZCGpOSt/IlllClltpOSt-abonnement voor; 

(Zeepost f 1.50 - luchtpost f 4.50 per kwartaal.) 
Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel ot btj aan- 
bieding van een postkwitantle betaald. 
De kwitantie moet worden aangeboden aan: 

*) (Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 
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30 April 1948 

De Commissie „Nationale 
Herdenking 1940—'45" 

heeft de goede .gedachte 
gehad, om Burgemeesters 
en plaatselijke Herden- 
kings-commissies te adviseren bij her- 
denkings-plechtigheden op 4 Mei geen 
redevoeringen te houden, doch slechts 
in een „stille tocht" de herinnering en 
de liefde te bewaren voor hen,' die van 
ons zijn heengegaan. 
Die gedachte is goed, want bij de dood 
— ook de heldendood — hoort stilte. 
Alle rumoer onteert en ieder mensen- 
woord schiet tekort. Tekort om naar 
waarde te eren en tekort om naar be- 
hoefte te troosten. 
Och ja, we kunnen wel vermoeden, aan- 
voelen misschien, waarom de dood van 
die vriend zo mooi en zo groots is ge- 
weest — maar toch dacht hij anders, 
toch was het anders. En juist die kleine 
nuance maakt ons woord — het goed be- 
doelde woord — otiecht, onwaar. We 
blijven de levenden, die misschien tot 
de drempel van de dood waren gena- 
derd; maar dé dood. ook van die goede 
bekende, was juist een stap verder en 
anders. 
En om te troosten? — Het is zo moei- 
lijk nagelaten betrekkingen te troosten. 
Woorden — welke woorden dan ook — 
nemen de pijn van de scheiding niet 
weg. U hebt toch zelf ook wel eens bij 
een vrouw, een moeder, een verloofde 
gezeten, toen eindelijk het bericht binnen 
was, dat de verschrikkelijke maar ook 
weer rust-gevende zekerheid bracht? 
Neen, toen zijn het niet Uw woorden 
geweest, die haar tot troost waren. Het 
was juist Uw stilte — Uw niet-praten 
— Uw alleen maar stil er bij zitten; 
want gij, de makker, de deelgenoot, was 
een stuk van hem, die niet terugkeerde. 
Uw persoon en Uw tegenwoordigheid 
bracht iets, een herinnering, een gewoon- 
te, iets heel eigens van hem zelf terug. 
Misschien dat de een of ander hier nog 
eens over kan nadenken, als hij voor 
zich zelf de balans opmaakt over wat 
hij nu eigenlijk doet voor het nog altijd 
blijvende Stichtingswerk. 

** * 
Die gedachte is goed: in stilte her- 

denken. 
Goed voor hen die gingen — die achter- 
bleven — die overbleven. 
In stilte komt een mens ook gemakke- 
lijker tot een gebed. En ook een helden- 
ziel heeft een gebed nodig. Dat is de 
laatste gift, welke wij hem over de gren- 
zen van tijd en eeuwigheid heen nog 
reiken kunnen. Gebed is als gekristalli- 
seerde goedheid. Daar ligt niets onechts, 
niets gewilds en gemaakts in; daarin 
geven we ons zelf, zoals we er eigenlijk 
van binnen uit zien — zoals we denken 
en zoals we willen. En kunnen — want 
alleen gebed heeft een kracht welke al- 
tijd helpt en door geen enkele reactie, 
noch van gelijken noch van hogerstaan- 
den, kan worden verhinderd. Gebed is 
ook aan geen plaats of afstand gebon- 
den. Wat een troostvolle gedachte, want 
zovelen gingen wel heen maar keerden 
nooit weer en hun laatste plaats en 
hun graf bleef ons een geheim. Maar 
ons gebed bereikt hen, want voor God 
bestaan geen verborgenheden. 
In stilte wordt het een goede herden- 
king  ook voor die overbleven. 
Dat zijn wij. Ja „WIJ" — waarom zou- 
den we het niet met een hoofdletter 
schrijven? Wij delen toch immers in 
die herdenking? Niet om geëerd te wor- 
den of te worden geprezen, maar om- 
dat wij toen leefden — echt leefden — 
mooi leefden. Omdat we ondanks alle 
ellende en verdriet en onmacht van- 
daag aan de dag God nog kunnen 
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*.,.aaoJc hen, die achteMemn.... 

< DOOR PASTOOR N. APELDOORN O. P. 

danken, dat Hij toen een tip heeft op- 
gelicht van de sluier, welke zo dikwijls 
en bij vqprtduring over ons mensen- 
leven ligt gespreid. Omdat we toen — 
laat het dan zijn door de harde nood- 
zaak van de tijden gedwongen — de 
moed hadden veel conventie, veel mooi- 
doenerij, veel klatergoud, en vooral veel 
zelfzucht van ons af te schudden en 
alleen maar vast te houden aan het 
innerlijk*'waardevolle. Omdat we weer 
beseften, dat geld en goed wel uiterst 
betrekkelijke dingen zijn, maar dat er 
ware en schone idealen bestaan, waar- 
voor het leven waard ft geleefd èn 
verloren te worden — dat ons Geloof 
in God niet iets is van de kerk of mis- 
schien van ons godsdienstig thuis, doch 
een waarde en een rijkdom, waarvoor 
niet alleen de eerste christenen, maar 
ook moderne christenen een concentra- 
tie-kamp en een nekschot durven trot- 
seren. Èn dan doet het er maar weinig 
aan af. wat we nu precies in die tijd 
hebben gedaan; we hébben gedaan en 
geleefd om en voor iets hogers ■— om 
en voor iets, dat boven de tijd uitgaat 
— om en voor iets, dat volgens Gods 
bedoelingen eeuwigheidswaarde heeft. 
Denkt in de stilte van die herdenking 
maar gerust aan wat Jaap Sickinga 
eens schreef: 

„Laat het goed zijn geweest, onze 
daden, 

— of misschien ook verkeerd — 
voor hoger doel ons te offeren 
hebben wij tenminste geleerd. 
Is dit niet de zin van het leven 
— en misschien ook van den dood 
te leren ons zeiven te geven 
in aller nood." 

Hebben wij tenminste geleerd" — om 
nooit te vergeten, zou ik bij deze 

Herdenking er aan toe willen voegen. 
Want mijmerend in deze stilte kan ik 
niet — en kunt ook U niet — de ge- 
dachten tegenhouden, om vanuit het 
verleden naar het heden over te sprin- 
gen en misschien zelfs naar wat komen 
gaat. Want het is of de oude psalmist on- 
ze dagen voorvoeld heeft toen hij schreef: 
„de ene afgrond roept de andere af- 
grond op". We zijn nog niet veel verder 
gekomen, of het moest zijn, .dat we ge- 
waarschuwd door de afschuwelijke el- 
lende van het overwonnen gevaar op on- 
ze hoede zijn voor de mogelijk nog grote- 
re ellende van de nieuwe bedreiging. Een 
bedreiging, welke zoals de couranten 
ons vertellen de wereld zich eindelijk be- 
wust is geworden. Men congresseert en 
protesteert toch immers .— en in binnen- 
en buitenland worden toch de meest 
doortastende maatregelen genomen, om 
het communistisch gevaar uit de vitale 
delen van ons maatschappelijk leven te 
weren? Men bundelt zich samen en ziet 
over .grenzen heen; Marshall-plan en 
dichterbij gelegen steunpunten kiest men 
als stut in de rug. Maar op een dag 
van herdenken van wat eens is geweest 
en eens werd geleerd, is het geloof in 
de voor goed overwinnende kracht van 
dat alles zo moeilijk. 
Het is de techniek en het zijn de midde- 
len, welke we bezwaarlijk kunnen ont- 
beren als eens de wapens, welke ons 
door de lucht werden gedropt, maar het 
is nog niet het offer, waarin we toen 
hebben gewonnen. Het draagt allemaal 
in zich zo sterk de schijn van een nega- 
tieve bestrijding, waardoor we ons ge- 
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weten in slaap sussen en 
onze rust bewaren. Het is 
alles zo buiten ons om, wel 
in staat om ons in bewon- 
dering te doen slaan voor 

zoveel kracht en durf , doch zonder ons 
zelf innerlijk tot geestdrift te brengen. 
Want. al blijven we er buiten, hoe de 
uitslag zal zijn, wanneer ooit — wat 
God moge verhoeden — het een mili- 
taire krachtmeting zal worden — een 
idee en een geest, een mentaliteit is nog 
nooit door wapengeweld overwonnen. 
Techniek en ook niet de meest geperfec- 
tionneerde strijdmiddelen hebben vat op 
geestelijke waarden en ideologiën. Daar 
zijn andere wapens voor nodig. Een 
mentaliteit bouwt men slechts om door 
er een andere mentaliteit tegenover te 
stellen. En dwaling — ook in een le- 
vensbeschouwing — wordt slechts door 
waarheid overwonnen. 

♦ jjt * . 
Och — het is zo goed in stilte te her- 

denken; vooral nu de tijd ons lang- 
zamerhand op een afstand gaat plaatsen 
van het verleden. „Laat het goed zijn 
geweest, onze daden, — of misschien 
ook verkeerd •—•" de processen en de 
langzaam terugkerende innerlijke rust 
hebben het ons geleerd, dat er bij ons 
dikwijls gemeenschappelijk en nog veel 
meer persoonlijk falen een winst door 
ons is geboekt, waarto'e anders slechts 
weinigen in gestage zelfverloochening 
waren gekomen. We hebben gewonnen 
in het verleden; maar met de plicht om 
het te benutten in het heden. 
Weer wordt er een daad gevraagd van 
ons, die we niet met geld of goed kun- 
nen kopen, doch alleen met een stuk 
van ons leven. En nog wel een stuk, dat 
ons zo kostbaar is, omdat het ligt in dat 
ons zo dierbare „IK". — Weer wordt 
er van ons gevraagd, dat we in een alles 
opofferend idealisme eigen belangen tot 
de ware proporties weten terug te bren- 
gen, en naast eigen persoon ook die on- 
telbare anderen nog weten te staan, voor 
wie we ook hebben te zorgen. Het doet 
er niet toe: hoe — misschien alleen met 
raad, mogelijk ook door de daad —• 
maar in ieder geval: dat hét gebeurt. — 
Weer wordt er gevraagd, dat we God 
niet enkel met de mond zulleh eren, 
doch dat we ernst maken met onze gods- 
dienst. En al zijn er nog verschillen ge- 
noeg onder ons en is de eenheid nog 
steeds één van onze vrome verwachtin- 
gen, hierin gaan we toch minstens sa- 
men, dat ware liefde tot God zich on- 
mogelijk verenigen laat met allerlei 
kwaad in onze gemeenschappelijke of 
persoonlijke daden. 
En wie in een schijnbaar juiste doch 
valse zelfkennis mocht twijfelen aan de 
waarde van zijn eigen kleine persoon, 
moge wel bedenken, dat ieder wereld- 
bedreiging tenslotte door mensen gedra- 
gen wordt. De strijd gaat niet allereerst 
tegen een compacte wal, waartegen al- 
leen velen tezamen iets vermogen, maar 
tegen die en die en die mens, die wel. 
valt te veranderen, wanneer we ten- 
minste ons zelf als inzet durven te ge- 
ven. En eigenlijk wat doet het er toe: 
Uw strijd wordt niet groter en grootser, 
omdat vele anderen naast U staan — 
en Uw plicht vervalt niet, omdat an- 
deren verstek laten gaan- 
Neen, het kan; het verleden is er om 
het te bewijzen. Alleen, het is moeilijker. 
De vijand staat nog niet als overheerser 
in ons eigen thuis en camoufleert zijn 
boosheid nog onder hét mom van zijn 
onmacht. En ook de romantiek — niet 
de drijfveer, maar wel de machtige 
stimulans eens van velen — ontbreekt. 
Maar de noodzaak is er èn de plicht, 
waaraan niet valt te ontkomen. 
Werkelijk, het is goed. om dat alles te 
herdenken. 



KRUIDENIERSPOLITIEK 

Voor éénmaal in de geschiedenis staat het onomstotelijk vast, dat de geallieerden een kruidenierspolitiek bedre- 
ven hebben. Dat was drie jaar geleden in April 1945 toen de Stirlings en Halifaxes laag over de Hollandse 

polders raasden en in het machtige geluid van hun duizenden paarden een belofte klonk. Een belofte en een ver- 
vulling, want in het gedonder van de motoren zong nu geen krijgszang van dood en vernietiging, maar het bevrij- 
dende refrein: Voedsel, voedsel, voedsel voor hongerend Hollandl 
Wie heeft ook weer eens gezegd dat in de laatste maanden voor de bevrijding geheel het Westen bestond uit 
één grote maag? 
In die wanhopige strijd tegen het sluipende monster, de honger, waren alle grenzen weggevallen en bleven 
slechts enkele begrippen over. Een „goeie morgen" werd afgemeten naar het aantal suikerbieten in de pan, een 
„goeie reis" kon slechts bestaan uit niet al te veel pech met gescheurde fietswielen en uit elkaar gerammelde 
frames, een „welterusten" was identiek met een goed met waterige roggepap gevulde maag. Jong en oud, arm 
en rijk, aller stem lag in de wanhopige kreet, die als met grauwe knokige beenderen boven de lage landen ge- 
schreven stond; Honger! 
Tot uit het Oosten de auto's kwamen en op een morgen honderden, duizenden zich samendromden in de straten, 
met vlaggen zwaaiend de daken bevolkten of naar buiten de weiden inrenden om niets te missen van dat schouw- 
spel; vliegtuigen, tientallen grote bommenwerpers en geen mof, die er op schoot! Rustig, doelbewust koersten zij 
naar de afgesproken plaatsen om daar hun kostbare last te laten vallen. 
Weer regent het manna  
Mensen schreeuwen naar de piloten in de toestellen en zwaaien met vlaggen, mensen trekken hun gezicht in een 
grimas, een wanhopige poging om niet te tonen, dat ze huilen als kinderen. 
Met dezelfde routinebeweging, waarmede zij hun tien-tons-bommen boven Berlijn losten, openen daarboven Bill, 
de „bombardeer" van de Lancaster, en zijn collega Johnny in de Stirling hun boramenluikén. Laat maar vallen, 
jongens, die blikken biscuit. Je hebt met je mooiste voltreffer op die schuit in Hamburg nog lang niet zoveel 
succes gehad als met dat blikje worstjes, dat daar op die grote vlakte ploft. En, die hele lading brandbommen, 
die je door 'n stommiteit zo netjes in de Rijn mikte, inplaats van op die fabriek ernaast, is je vergeven met dat 
ene blik chocolade, dat daar juist uit je kist komt rollen. En bij alle stinkende eigenbouw van de wereld, Jimmy, 
die kist met blikjes Players komt ook wel op. Open zijn onze armen om op te vangen wat jullie met een brede 
grijns ons toewerpt en open zijn onze harten, berstensvol van dank  
Brood voor bommen ...... 
Op die dag in April, toen de bevrijding reeds bijna binnen het bereik van onze hunkerende harten was gekomen 
en de Tommies hun kruidenierspolitiek boven West-Nederland bedreven, bloeide in velen voor het eerst sinds 
lange tijd de verwachting 
weer open. Het mateloze 
leed en de oneindige ellen- 
de hadden het leven in hen 
geblust. Hun harten, ver- 
doofd door de pijn, waren 
koud en de doffe berusting 
verlamdh hun kracht. Tot 

op een morgen Bill en 
Johnny, Guy en Reggie 
boven hun lage landen vei 
schenen en zij het voedsel 
zagen vallen als het eerste 
tastbare bewijs van een na- 
bije bevrijding. 

KEES. 

Reünie TE AMERSFOORT 
Woensdag, 21 April j.1. was een aantal verzet- 

ters uit LO-, LKP- en CID-kringen in hotel 
„Birkhoven" te Amersfoort in reünie bijeen. 
Na de gebruikelijke opening volgde een gezellige kof- 
fietafel, die — voorzover dit nog nodig was — het 
ijs tussen de deelnemers brak en hen weer kinderen 
van één groot LO-LKP-CID-gezin deed worden. De 
sprekers vonden des avonds een aandachtig gehoor. 
Ruurd sprak over de Stichting '40—'45, terwijl de 
heer Boellaard een causerie hield over het proces 
Neurenberg. 
Spreker bepaalde zijn gehoor in het bijzonder bij het 
proces tegen de Duitse medici, die hun proefnemin- 
gen uitvoerden op de gevangenen in de concentratie- 
kampen. De lichtbeelden, die vertoond werden, on- 
derstreepten op duidelijke wijze de gruwelijkheden, 
die deze Nazi-monsters op duizenden weerloze men- 
sen hebben bedreven. 
Ook muzikaal is deze avond een succes geworden, 
want de medewerking van het Amersfoortse strijk- 
kwartet werd door allen zeer op prijs gesteld, het- 
geen niet te verwonderen is, daar het gebodene op 
zeer hoog peil stond. 
Deze avond mag met recht een zeer geslaagde bij- 
drage tot het instandhouden van de band tussen de 
leden van de voormalige verzetsorganisaties genoemd 
worden. 

* ** 

Utrecht maakt plannen 
De KP-Utrecht-stad heeft, evenals andere jaren, 

ook nu weer plannen gemaakt voor de komende 
zomer. Vele dames zullen zich de zeer geslaagde uit- 
gaans-dagen herinneren, toen een grote en uitgelaten 
schare KP-vrouwen en -moeders de Loosdrechtse 
plassen bevolkte. 
Ook deze zomer zullen een tweetal dergelijke tochten 
worden georganiseerd en het daarvoor opgestelde 
programma is zeker een briefkaartje aan de secreta- 
ris, de heer Ad Hazevoet, Fred. Hendrikstraat 51 te 
Utrecht, dubbel en dwars waard. 
Woensdag, 18 Augustus a.s. vindt weer een „water- 
dag" plaats op de Loosdrechtse plassen en het pro- 
gramma vermeldt nog eens uitdrukkelijk, dat gezeild 
zal worden in grote boten met een vertrouwde be- 
manning, zodat de enigszins waterschuwen hun angst 
wel kunnen laten „varen". De kosten voor leden 
van de Stichting-KP-Utrecht zijn nihil, niet-leden be- 
talen ƒ 1.50 per persoon. 
Voor hen, die liever aan wal blijven, is op 11 Augus- 
tus d.a.v. een tocht per autobus uitgestippeld, die tot 
einddoel de Oisterwijkse vennen zal hebben. Zij, die 
hieraan deelnemen zullen ook zeker geen spijt hebben 
van hun keuze. De kosten hiervan bedragen voor le- 
den van de Stichting KP-Utrecht ƒ1.50 en voor niet- 
leden ƒ 5.— per persoon. 
„Hoe meer zielen, hoe meer vreugd", is nog altijd van 
kracht en daarom wordt aan bovengenoemd adres 
een stroom van brieven met aanmeldingen (geld in- 
sluiten s.v.p.) of verzoeken om inlichtingen verwacht. 
En nu  tot ziens in Loosdrecht of Oisterwijkl 
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Tot slot bood de heer F. Heuts, namens de geslaagden 
enkele hartelijke woorden aan, die hij vergezeld deed gaan 
van een prachtige schooltas en iets voor de pijp. 

(Brabants blad). 
Ge zult er kunnen inkomen, dat de „bedachte" zeer 
ontroerd was. Hij wist niet wat hij het meest moest 
bewonderen. Uiteindelijk strekte hij de hand uit om 
die aangeboden hartelijke woorden van meer nabij 
te kunnen bewonderen. Maar hij ontstelde zicjit- 
baar, toen hij er geen vat op kon krijgen. Een beetje 
wantrouwig heeft hij toen het ietsje voor de pijp 
en de schooltas maar geaccepteerd. 

Naast eenvoudige gehaktmolens, vleessnijmachines, koelkasten 
en weegschalen treft men ook kunstdarmen aan. 
Een firma maakt er reclame voor de Cotisin-kunstdarm uit 
Praag. Hoe gepcrfectionneerd deze darm is, blijkt wel uit 
het feit, dat hij geleverd kan worden met opdruk van naam 
en adres van de slager. 
En, wat volgens een der aanwezige deskundigen ook van 
belang was, de kunstdarm kan geleverd worden op elke 
gewenste maat! 

(De Waarheid), 
Nu moet ge weten, dat wij nogal eens met onze 
ingewanden sukkelen. Onbeschrijfelijk was dan 
ook onze vreugde, toen men ons dit bericht uit 
„De Waarheid" voorlas. Ons eerste werk was 
onze huisarts z'n congé te geven. En toen zijn 
we op zoek gegaan naar de leverancier van die 
kunstdarm. We moesten eerst wel even wennen 
aan de gedachte, dat de naam en het adres van 
een slager erop zouden staan. Maar goed, daar 
zijn we overheen gestapt. Dan heb je tenslotte 
altijd een adres, waar je verhaal kunt halen als 
er iets hapert. Dat we er uiteindelijk toch maar 
vanaf gezien hebben kwam, doordat we nog tijdig 
ontdekten, dat die kunstdarmen uit Praag kwamen. 
We hebben het bericht nog eens goed gelezen en 
huiverden  gehaktmolens, vleessnijmachines, 
koelkasten en kunstdarmen, allemaal uit Praag. 
Voorlopig doen we het nog met die ouwe, kapi- 
talistisch-plutocratische ingewanden van ons zelf. 
Voor darmen met de naam van Vadertje Stalin 
erop zijn we wat schichtig. 

WEm-jDI 

POT EN KETEL. 
A. Graumans, tijdens de Duitse bezetting hoofdre- 
dacteur van de Gooi- en Eemlander, thans gedetineerd 

, in de strafgevangenis te Leeuwarden is door de 
commissie voor de perszuivering veroordeelt tot ont- 
zetting tot 5 Mei 1960 uit het recht om enige jour- 
nalistieke functie uit te oefenen. „De Waarheid" pu- 
bliceert dit bericht met de opmerking, dat'de hoofd- 
artikelen van Graumans „steeds van een dergelijke 
Nederlands-vijandige gezindheid hebben blijk gege- 
ven, dat het verwonderlijk is, dat deze figuur niet 
voor het leven uit het journalistieke beroep is ge- 
schorst." 
— Je moet maar durven, „Waarheid". De brutalen 
hebben nog steeds de halve wereld en willen de hele 
hebben. 

♦ 
„VOLKSDEMOCRATIE". 
De reactie op de vele moties van wantrouwen tegen 
de communistische wethouders is overal dezelfde: 
een vierkante weigering om af te treden met een be- 
roep op de kiezers. 
— Door aan te blijven bevestigen de communistische 
wethouders de juistheid van het tegen hen uitgespro- 
ken wantrouwen. Zij leggen aldus getuigenis af van 
hun ondemocratische opvattingen. De wethouders zijn 
immers door de gemeenteraad gekozen. Slechts op 
die gemeenteraadsleden-kiezers mogen zij zich be- 
roepen. Zegt die gemeenteraad hun het vertrouwen 
op, dan behoren zij naar democratisch gewoonterecht 
te gaan. 

•* « 
FILM EN PROPAGANDA. 
In onze bioscopen draait sedert enige tijd de Rus- 
sische propagandafilm „De nieuwe Sportparade 
1946—1947", die alle lelijke dingen van Rusland ach- 
ter het ijzeren gordijn laat, ons een Russische heils- 
staat voortovert, en aldus een betere propaganda 
levert voor het Russische communisme dan de CPN 
doet. 
— Zo worden anno 1948 weer toekomstige lichte 
en zware gevallen van landverraad gekweekt. 
Waar blijven de bi) de filmvertoning behaalde win- 
sten? In het gunstigste geval gaan zij in roebels 
naar Rusland. Wij vrezen echter, dat zij weer zullen 
dienen ter financiering van verdere Russische pro- 
paganda door de CPN. 

EEN GIL 

van de Siichiing '40-45 

Is de Stichtingsnood dan zó hoog gerezen? 
"Ja, en op 5 Mei a.s. zal ze het uit-„Gil"lenl 
Dan zullen n.1. in Amsterdam 20.000 exemplaren 
van de „illegale Gil", die tijdens de bezetting als 
antwoord op het gelijknamige NSB-smaadschrift met 
zoveel succes door de illegaliteit werd verspreid en 
die voor deze bijzondere gelegenheid nog eens werd 
herdrukt, worden verkocht. De minimumprijs zal een 
kwartje bedragen, maar niemand zal U boos aankij- 
ken als U wat meer geeft  
En op de tram zullen ook ditmaal weer speciale 
tramkaarten verkrijgbaar zijn. Van beide acties ko- 
men de baten ten goede aan de Stichting '40—'45, 
die — en dat behoeven wij U eigenlijk niet meer te 
vertellen — het hard nodig heeft. 
Op 5 Mei, de dag van de bevrijding wordt het dus: 
Een gil van de Stichting, 
een „Gil" voor de Stichting! 
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BLOEMENDAAL. 
= Op 4 Mei a.s., des avonds om 7 uur, organi- = 
= secrt de Vereniging Oud-Illegale Werkers te = 
= Bloemendaal een Stille Tocht naar de Ere- = 
= begraafplaats aan de Zeeweg te Overveen. = 
= De stoet zal vertrekken van de Brouwerskolk- S 
= weg, hoek Zeeweg. Voordien is er voor be- = 
£ langstcllenden een samenkomst in het gebouw = 
£ Openbare Werken te Overveen, waar Ds £ 
£ Ch. de Beus en Pater G. Tijnagel O.F.M. £ 
£ zullen voorgaan. Aanvang 6 uur. 
| * * * 

VUGHT. 
£ Op het executieveld, waar honderden van onze £ 
£ beste Nederlanders het leven verloren, wordt £ 
£ op 4 Mei. des avonds om 7 uur een doden- £ 
£ herdenking gehouden. Vertrek om 6.45 van £ 
£ het Thomson-Monument. De deelnemers wordt | 
= vriendelijk verzocht bloemen mede te brengen, i 
£ £ 
nmiiiiiimmiiiiiimitiiiiniiiimimiimiiiiiimimiiiimitiiimimimiiiimiif 



Bij velen, die reeds lang 
de hoop hebben opge- 

geven, dat de zuivering en 
de berechting over de ge- 
hele linie streng, snel en 

rechtvaardig zouden worden doorge- 
voerd, is nog lang de stille hoop blijven 
bestaan, dat althans de echte oorlogs- 
misdadigers hun gerechte straf voor al 
hun gruweldaden niet zouden ontlopen. 
Recente publicaties over de resultaten 
van de werkzaamheden der „Netherlands 
War Crimes Commission" hebben deze 
verwachting goeddeels de bodem inge- 
slagen. Er blijkt zelfs twijfel te bestaan 
over de vraag of b.v. Christiansen. de 
man, wiens naam zo vaak op officiële 
mededelingen over executies heeft ge- 
prijkt, zijn verdiende straf zal krijgen. 
In vrijwel alle publicaties , wordt het 
ontbreken van de verwachte resultaten 
van de werkzaamheden van deze „Com- 
mission" zonder meer aan die „Commis- 
sion'^ zelve geweten. 
Wij hebben ons echter afgevraagd of 
het kwaad niet veel dieper gezocht moet 
worden. Ligt de schuld hier werkelijk bij 
een betrekkelijk kleine groep, die in 
Duitsland aan het opsporen is geweest, 
of ligt de schuld in eigen land, daar 
waar ook de schuld van het mislukken 
ener strenge, snelle en rechtvaardige zui- 
vering en berechting ligt? Zijn de in 
Nederland aanwezige justitiële instan- 
ties niet in de eerste plaats ervoor ver- 
antwoordelijk, dat te weinig oorlogs- 
misdadigers zijn en konden worden op- 
gespoord? En in hoeverre moet hier van 
een medeverantwoordelijkheid van ge- 
allieerde bezettingsautoriteiten gesproken 
worden? 
De vraag lijkt zelfs gerechtvaardigd of 
de vrees voor onthullingen van mede- 
verantwoordelijkheid van Nederlanders 
en Nederlandse instanties voor die be- 
vreesde individuën en instanties niet een 
stimulans is geweest om de opsporing 
van oorlogsmisdadigers maar niet al te 
veel hulp te bieden en succes te wensen. 
Wij hadden graag willen beloven nooit 
meer iets te zeggen over het bij bosjes 
vrijlaten van de lichte gevallen, indien 
wij maar de zekerheid hadden mogen 
hebben, dat althans de echte oorlogs- 
misdadigers — al moesten zij uit hooi- 
bergen of aardappelkuilen gehaald wor- 
den — voor Nederlandse rechters zou- 
den verschijnen. Maar zelfs deze zeker- 
heid hebben wij niet, integendeel. Alles 
wijst erop, dat vele notoire oorlogsmis- 
dadigers hun gerechte straf zullen ont- 
lopen door nalatigheid of erger van 
Nederlandse en geallieerde autoriteiten. 
Het gaat echter niet aan de „Nether- 
lands War Crimes Commission" ver- 
antwoordelijk te stellen zonder vooraf- 
gaand onderzoek naar de mate harer 
tekortkomingen, naar de middelen en 
mogelijkheden die haar ten dienste heb- 
ben gestaan en naar de mate van mede- 
verantwoordelijkheid van andere instan- 
ties. 

* 
De grieven, die tegen de „Netherlands 

War Crimes Commission" worden 
geuit, zijn van tweeërlei aard. Men 
schrijft de ontegenzeggelijk betrekkelijk 
geringe resultaten op haar rekening. Men 
verwijt haar verder slordigheid in haar 
administratie, het „organiseren" van 
wapenen, auto's en andere goederen, en 
persoonlijke misdragingen van sommige 
harer individuele leden. 
Beide grieven verdienen serieuze en on- 
partijdige overweging. 

De Engelse benaming voor de Neder- 
landse Commissie Oorlogsmisdaden ver- 
raadt reeds, dat het voorbereiden in 
Duitsland van de berechting van Duitse 
en andere oorlogsmisdadigers als een ge- 
allieerde zaak is gezien en opgezet. De 
„Netherlands War Crimes Commission" 
heeft een sector gevormd van de Geal- 
lieerde War Crimes Commission. Deze 
Geallieerde Missie heeft haar Centrale 
en haar Bureau in Londen gehad, waar 
op verzoek van de Nederlandse en 
andere Missies op grond van een aan- 
klacht en een voorlopig bewijs werd 
beslist over het al dan niet op de op- 
sporingslijst plaatsen van bepaalde na- 
men. 
Eerst als de naam van een verdachte op 
verzoek van Nederland en op verdenking 
van in Nederland begane oorlogsmisdrij- 
ven op de opsporingslijst was geplaatst, 
kon de „Netherlands War Crimes Com- 
mission" haar werk in Duitsland beginnen. 
Zij was aldus op de eerste plaats afhan- 
kelijk van de Centrale Missie in Londen 

OPSPORING EN BERECHTING 

YAH OORLOGSMISDADIGERS 

1 
DOOR TRAAGHEID IN DE OPSPORING EN FORMALISMEN IN DE 
BERECHTING. DREIGEN THANS DE DUITSE OORLOGSMISDADI- 
GERS DIE ZICH TIJDENS DE DUITSE BEZETTING OP ONMENSE- 
LIJKE WIJZE AAN ONS VOLK VERGREPEN HEBBEN, HUN GE- 
RECHTE STRAF TE ONTLOPEN. 
WANNEER VOLK EN REGERING NOG EERBIED HEBBEN VOOR 
DE JN HET VERZET GEVALLENEN EN RESPECT VOOR DE VER- 
ZETSHOUDING DER OVERLEVENDEN. ZIJN ONMIDDELLIJKE EN 
DOELTREFFENDE MAATREGELÈN TER VERSNELLING VAN DE 
BERECHTING DER DUITSE OORLOGSMISDADIGERS IN NEDER- 
LAND GEBODEN. ANDERZIJDS MAG IN DEZEN VAN ONZE GE- 
ALLIEERDE BONDGENOTEN REALITEITSZIN EN BESEF VOOR DE 
ONTSTANE MOEILIJKHEDEN GEVORDERD WORDEN. 
TERMIJNEN VAN ORDE ZIJN, — OOK IN HET INTERNATIONALE 
RECHT -, GESTELD TER WAARBORGING. NIET TER DESTRUCTIE 
VAN HET RECHT. _ * « * 
De laatste berichten, die ons over deze materie hebben bereikt, dragen een 
uitgesproken alarmerend karakter. 
Enkele weken geleden is door de Engelse bezettingsautoriteiten in Duitsland de 
terugvoering naar Duitsland gevorderd van een aantal Duitse oorlogsmisdadigers, 
die reeds in 1946 aan Nederland zijn uitgeleverd, maat ondanks herhaaldelijk 
schriftelijk, mondeling en telefonisch aandringen op snelle berechting, nog steeds 
niet terecht hebben gestaan. Het betreft hier Oberst Pritz pulbriede, de man 
die Putten in brand stak en de S.D.-ers Walter Michiels en Richards Nifsche. 
wier namen in Limburg een zeer bittere klank hebben gekregen. 
De Duitse advocaten, die de behartiging van de belangen van deze oorlogs- 
misdadigers op zich hebben genomen, en die begrijpelijkerwijze alles doen om 
hun cliënten aan de armen der trage Nederlandse Justitie te onttrekken, hebben 
steeds meer aandrang op de Engelse bezettingsautoriteiten in Duitsland uitgeoefend 
om de terugvoering naar Duitsland te verkrijgen. Zij beroepen zich daarbij op re- 
gels van internat, recht, die berechting binnen 6 maanden na uitlevering vorderen. 
Voor deze aandrang zijn de Eng. bezettingsautoriteiten thans gezwicht: zij heb- 
ben de terugvoering naar Duitsl. geëist van de genoemde oorlogsmisdadigers, 
die reeds in 1946 zijn uitgeleverd, maar nog steeds niet hebben terechtgestaan. 
Wanneer aan deze eis tot terugvoering naar Duitsland zal moeten ivorden 
voldaan is het hek natuurlijk van de dam. Dan zullen de Duitse advocaten 
wel op dezelfde manier zorgen, dat alle aan Nederland uitgeleverde Duitse 
oorlogsmisdadigers teruggevoerd moeten worden. 
De traagheid in onze bijzondere rechtspleging en het gebrek aan belangstelling 
van officiële en particuliere zijde voor de werkelijke oorlogsmisdadigers drei- 
gen zich hier op een verschrikkelijke wijze te gaan wreken. De lichte gevallen 
hebben stormen veroorzaakt, de zware gevallen zijn veronachtzaamd en dreigen 
daar thans van te gaan profiteren. Het aantal Duitse oorlogsmisdadigers, dat 
reeds berecht is, kan men op de vingers van één hand tellen. 
Wanneer volk en regering nog eerbied hebben voor de in het verzet gevallenen 
en respect voor de verzetshouding der overlevenden, zijn thans onmiddellijke 
en doeltreffende maatregelen ter versnelling van de rechtspleging door de 
Bijzondere Gerechtshoven geboden. Anderzijds mag van onze geallieerde bond- 
genoten, die thans het souvereine gezag in Duitsland uitoefenen, realiteitszin en 
besef voor de ontstane moeilijkheden gevorderd worden. 
Ook het internationaal recht bezit zijn termijnen van orde slechts ter waarbor- 
ging en nooit ter destructie van het recht. Het zou van een schrikbarend for- 

■ malisme getuigen, wanneer een termijn van orde. gesteld ter waarborging van 
een behoorlijke formele rechtsgang in normale omstandigheden, thans gehan- 
teerd zou worden om de bijzondere berechting van notoire oorlogsmisdadigers 
tt couperen. 

en van het al dan niet op de opsporings- 
lijst voorkomen van bepaalde oorlogsmis- 
dadigers. Inzoverre had de Nederlandse 
Missie dus geen zelfstandige opsporings- 
bevoegdheid. , 

♦ 
AT aar ook in het opsporen van per- 

sonen, die eenmaal op de opspo- 
ringslijst voorkwamen bezat de Neder- 

landse Commissie geen zelfstandigheid. 
In de Britse zóne van Duitsland berust 
het hoogste gezag bij de Britten, in de 
Amerikaanse zóne bij de Amerikanen. 
Deze hoogste gezagsinstanties in Duits- 
land behielden zich de uiteindelijke ver- 
antwoordelijkheid voor inzake de opspo- 
ring, arrestatie en uitlevering van oor- 
logsmisdadigers. Zij stelden hun voor- 
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DE BUNKER VAN SEYSS 

TD egunstigd door hetzelfde stralende lenteweer als drie 
LJjaar geleden, herdacht Apeldoorn dézer dagen het 
moment van zijn bevrijding. Een actieve kern uit de 
groep van medewerkers van '40—'45 had het loffelijk 
initiatief genomen om de schuilburcht van Seyss Inquart, 
ten bate van '40—'45 voor het publiek toegankelijk 
te doen zijn. 

De voorzitter der bunkercommissie, de heer M. D. KIcisen, bracht in een korte 
toespraak allen danle, die eraan hebbejj medegewerkt de bunker terug te bren- 
gen in de toestand, waarin Seyss Inquart hem achterliet, waarop hij vervolgens 
het woord gaf aan de Burgemeester van Apeldoorn, Mr. A. L. des Tombes. 
Met een zeer toepasselijke vergelijking tussen deze duistere, totaal verborgen 
ondergrondse bunker in de onmiddellijke nabijheid van het witte, voor ieder 
zichtbare, zonnige paleis van onze geëerbiedigde vorstin,'begon deze zijn toe- 
spraak. Welk een opvallende symbolische tegenstelling in de verblijfplaatsen 
van het hoofd der Duitse satanische bezettingsmacht en van het Koninklijk 
hoofd der wettige Nederlandse regering. 
Moge uit deze ellendige bunker, gebouwd om ons te knechten, tenslotte door 
middel zijner exploitatie, als bron van inkomsten voor de Stichting 1940—1945, 
zonlicht voortkomen voor de nagelaten betrekkingen der dapperen, die in de 
strijd tegen de vijand moesten vallen. 
Hierna sprak de heer Gerritsen nog een enkel woord over de zware taak van 
•40-'45. 
Op een kussen, bewerkt met linten in de Apeldoornse kleuren; rood en geel, 
werd vervolgens door een klein meisje de sleutel van de bunker aan de Bur- 
gemeester aangeboden. Met déze sleutel werd de bunker plechtig door de Bur- 
gemeester geopend. 
Moge men, onder de stroom van belangstellenden, die deze zomer in de koele 
gewelven der bunker zullen afdalen, vele lezer» van „De Zwerver" tellen. 

waarden aan de diverse 
landelijke Commissies en 
lieten niet doe, dat deze 
op eigen gezag gingen 
optrec en. 

Deze inmenging van de Britse en Ame- 
rikaanse bezettingsautoriteiten in Duits- 
land in de werkzaamheden van de 
„Netherlands War Crimes Commission" 
heeft de resultaten der Nederlandse 
Commissie ongetwijfeld sterk gedrukt 
Deze bezettingsautoriteiten hebbëh met 
name geëist, dat de uit te leveren ge- 
tuigen binnen 60 dagen weer terug zou- 
den zijn en de schuldigen binnen 6 
maanden berecht zouden zijn. 
Inzake de uitlevering van getuigen heb- 
ben zij voorts als voorwaarden gesteld, 
dat deze getuigen ook werkelijk als ge- 
tuigen behandeld zouden worden en niet 
als verdachten op water en brood cellu- 
lair zouden worden opgesloten. Zij heb- 
ben verder de ondertekening van eea 
vrijwilligheidsverklaring door de getui- 
gen als voorwaarde gesteld en het daar- 
mede onmogelijk gemaakt getuigen tegen 
hun wil naar Nederland te voeren. 
Het is begrijpelijk, dat het ontbreken 
van de bevoegdheid om getuigen tegen 
hun wil naar Nederland te voeren, de 
berechting van Duitse oorlogsmisdadi- 
gers in Nederland ernstig heeft belem- 
merd. Het ontbreken van deze bevoegd- 
heid heeft immers practisch ten gevolge, 
dat alleen die getuigen bereid zijn naar 
Nederland te komen, die niet bevreesd 
behoeven te zijn van getuige tot ver- 
dachte te worden. Het heeft verder ten 
gevolge, dat alleen ontlastende getuigen 
bereid gevonden worden te getuigen, 
ten gunste van hun landgenoten. Het 
heeft tenslotte ten gevolge, dat vele ge- 
tuigen hun bereidverklaring afhankelijk 
stellen van waarborgen voor hun be- 
handeling in vrijheid als getuige; en 
ook deze waarborg kon de Nederlandse 
Commissie, gezien de practijk, niet bie- 
den; Duitse getuigen werden immers als 
regel in Nederland als verdachten be- 
handeld en opgesloten. Daar en voorzo- 
ver de Nederlandse Commissie de ge- 
vraagde waarborgen niet kon bieden, 
werd de uitlevering door de geallieerde 
bezettingsautoriteiten geweigerd. Het 
ontbreken dezer waarborgen kan uiter- 
aard niet aan de Commissie worden 
geweten. 
Onder deze omstandigheden was de 
enige oplossing geweest: het zenden van 
een Nederlandse commissie naar Duits- 
land met bevoegdheid getuigen en ver- 
dachten ter plaatse te horen, de berech- 
ting in Nederland aldus reeds in Duits- 
land voor te bereiden, en op deze wijze 
de voorwaarden te scheppen, dat aan 
de eisen der Engelsen en Amerikanen 
inzake een snelle terugkeer der uitge- 
leverde getuigen en een snelle berechting 
der uitgeleverde verdachten zou kunnen 
worden voldaan. Wie deze oplossing niet 
gezien heeft of aan hare verwerkelijking 
niet serieus heeft medegewerkt, is mede 
verantwoordelijk voor de slechte resul- 
taten van de opsporing door de „Nether- 
lands War Crimes Commission". 

* 
Het tweede verwijt aan het adres der 

„Commission" betreft slordigheid in 
haar administratie, het „organiseren" van 
wapens, auto's en andere goederen, en 
persoonlijke misdragingen van sommige 
harer individuele leden. 
Persoonlijke misdragingen eisen uiteraard 
persoonlijke berechting en treffen niet 
de „Commission" als zodanig. Het ver- 
wijt van slordige administratie en van 
het „organiseren" van goederen treft 
uiteraard wel de „Commission". 
Maar ook hierin moeten wij ons de vraag 
naar de medeverantwoordelijkheid van 
Nederlandse en geallieerde instantie» 
stellen en de dingen durven bezien in 
het licht van de omstandigheden, waarin 
zij werden bedreven. 
De Nederlandse Commissie is in de 
eerste dagen ha de bevrijding naar Duits- 
land gezonden zonder voldoende perso- 
neel, materiaal en financiën. Toezicht 
op haar doen en laten was uiteraard 
uitgesloten. Zij trof in Duitsland een 
complete chaos aan; geen bevolkings- 
registers, ontelbare kampen, strijd tussen 
diverse geallieerde bezettingsinstantie» 
enz. enz. Onder die omstandigheden 
moest zij haar werk verrichten: onvol- 
doende steun vanuit het Vaderland, on- 
voldoende medewerking in het bezette 
Duitsland, en zeer onvolledige bevoegd- 
heden. 
Onder die omstandigheden heeft zij haar 

(Wordt vervolgd op pag. 6). 



De tragiek van een losgeslagen mensenleven 

G leek en ingevallen is zijn kond-brutale ratten kop, met daarin zijn [letse maar [el-glurendegluip- 
■Lyoogjes die uitdagend de rechtzaal rondschichtigen. Onophoudelijk knipperen zijn oogleden, eni- 
ge beweging in een overigens strak was-achiig gezicht. In strakke lijn liggen de dunne vijandige 
lippen stijf aaneengesloten, de bovenlip sterk naar voren gewelfd en zelfs als hij spreekt — een be- 
schaafde zachte stern*— wijken de lippen bijna niet vaneen. 
Et ligt iets onwezenlijks over die tronie, iets wat uitgesproken onaangenaam aandoet en dat nog 
wordt geaccentueerd door hef glad van het voorhoofd weggekamde donkerblonde sluik-haar. 

-J 

„Hoe hebben ze de vent ooit 
kunnen vertrouwen!" 

Dat gezicht, dat vreemd-eigenaardige gezicht. 
Vijf dagen lang heb ik het geobserveerd, mij 
telkens afvragend wat het toch is, dat dit ge- 

zicht zo n bijzondere uitdrukking verleent. 
Ik weet het niet. Misschien is het juist wel het uit- 
drukkingloze, de „leegte" ervan, welke mij voortdu- 
rend troffen. 
Trouwens niet alleen mij. 
Toen Van der Waals gedurende een van de zittings- 
dagen de zaal werd binnengeleid, geboeid tussen twee 
parketwachters, hoorde ik een vrouw achter mij ge- 
jaagd fluisteren: „Maar hoe is het in vredesnaam 
mogelijk, dat onze jongens die kerel ooit hebben kun- 
nen vertrouwen. Wat een afgrijselijk gezicht heeft 
die man." 
Vrouwelijk-onlogische intuitie? 
Het kan zijn, maar de vraag, die hier werd gesteld, 
is in de loop van het proces menigmaal gesteld. 
Het is waar, het gezicht van Van der Waals biedt 
een treffende bevestiging voor de juistheid van de 
theorieën van Lavater, die het verband aan trachtte 
te tonen tussen iemands uiterlijk en innerlijk. 
Hoe heeft men deze man met dat onbetrouwbaar 
„smoel ' ooit kunnen vertrouwen? 
Ik heb het gevraagd aan enkele slachtoffers van de 
verdachte, die als getuige ter zitting aanwezig wa- 
ren. 
„Hij is anders geworden," vertelden zij, „zijn uiter- 
lijk is beslist ongunstiger dan enkele jaren geleden. 
Toen was hij altijd keurig gekleed en zag hij er wer- 
kelijk gesoigneerd uit. Hij was een dandy met zijn 
snorretje. Verder had hij zijn stem mee. Beschaafd en 
welluidend. Bovendien was hij een vlot causeur. Ove- 
rigens, direct vertrouwen wekte hij ook weer niet. 
Maar ja, hij had altijd zulke goede introducties, dat 
je hem eenvoudig niet had kunnen weren, zelfs niet 
al had hij er uitgezien als nu." 

Van der Waals, prototype van 
de massa-mens. 

p en vraag, die waarschijnlijk nog meer mensen 
■'—'heeft bezig gehouden is die naar de psychologi- 

sche achtergrond van zijn afschuwwekkende manipu- 
laties. Tot op de balcons van de tra'm hoorde ik de 
mensen er naar gissen. Maar bij gissen bleef het.'Hoe 
kan het ook anders. Deze man, die tot dat de oor- 
log uitbrak nimmer met de strafrechter irf aanraking 
is geweest, die uit een fatsoenlijk burgermilieu kwam, 
die ogenschijnlijk geen andere aspiraties had dan dui- 
zenden andere Rotterdammers: met hard werken de 
kost te verdienen, deze man onderscheidde zich lange 
tijd in niets van zijn medeburgers. Hij had zijn vrien- 
den, hij had zijn kennissen, hij kon lachen om een 
goed geslaagde mop en hij trachtte te leven naar de 
regels van het spel, zoals die eenmaal waren aange- 
nomen door de kleurloze massa, waarvan hij een on- 
beduidend onderdeel uitmaakte. Hij week niet teveel 
uit naar rechts (vanwege zijn linker buurman), hij 
week niet teveel uit naar links (vanwege zijn rech- 
ter buurman), kortom: hij deed wat niet kwaad was 
in de ogen des middelmatigen mensen. Natuurlijk had 
hij zijn slechte zijden, maar niemand had er ooit 
serieus een beroep op gedaan, zodat ze verborgen 
bleven in de duistere afgronden der ziel. 
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Enkele impressiés met betrekking 

tot het proces Van der Waals. 

Dit is Van der Waals in één van zijn 
vele vermommingen .... 

Toen kwam de oorlog. 
Donderend vlogen de vliegtuigen over de stad Rot- 
terdam, laaiend schoten de gierende granaten omlaag, 
vernietigend alles wat in de loop der eeuwen zo 
moeizaam en vol toegewijde zorg was opgebouwd, 
vernietigend ook het laatste houvast van mensen zo- 
als Van der Waals, het gammele houvast, die de ver- 
molmde conventies de massa boden. 
Hoevelen waren er niet (en ze zijn er trouwens nog 
en ze zullen er altijd blijven), die het verbodene na- 
lieten om het „wat zullen'de mensen ervan zeggen" 
en die het gebodene deden uit dezelfde overwegingen, 
Hoevelen warerr er niet (en ze zijn er trouwens nog 
en ze zullen er altijd blijven), die op de plaats waar 
een geweten behoort te zetelen, slechts een loze ruim- 
te bezaten, een soort rommelkamer van de geest, waar 
goed en kwaad op onoordeelkundige wijze door aller- 
lei „opvoeders" en dank zij gebrekkige systemen 
maar zijn neergesmeten. 
En toen de obrlog kwam en op de boeldag van de 
menselijke geest de Duitsers het meeste boden voor 
het laagste en slechtste, toen verkwijnden de ver- 
brokkelde maatstaven van voorheen en werd tot 
goed verklaard wat vroeger voor kwaad gold en wat 
vroeger kwaad was werd toen goed. 

De Duitsers deden een goed bod op\de „rommel" 
van Van der Waals' armoedige geest en hij stelde 
zijn slechtste eigenschappen met graagte te hunner 
beschikking. 0 
Zo hoog was dat bod, deft het hem verblindde en 
het hem de enig juiste visie op het leven en zijn waar- 
den voorgoed deed verliezen. 
Van der Waals stond op zijn kop terwijl hij in de 
waan werd gebracht, dat de wereld op zijn kop 
stond. 
Het leven van Van der Waals laat de diepe tragiek 
zien van de mens, die eigenwillige maatstaven schept 
in plaats van zich te houden aan de van God ver- 
ordineerde. 
En nog hebben in het leven van deze ongelukkige de 
oude eeuwiggeldende waarden niet hun betekenis 
gekregen. 
Nog is het hem niet duidelijk geworden het verschil 
tussen wat, volgens Gods Recht, goed is en wat 
kwaad. 
Telkens weer bleek dit in de loop van het proces. 
Hoe durfde hij anders de verterende blikken van Ver- 
schillende zijner slachtoffers, die nu als getuige op- 
traden brutaalweg te doorstaan zonder zijn ogen ook 
maar een moment beschaamd neer te slaan? 
Hoe kon hij anders volkomen onberoerd blijven zit- 

ten toen een vrouw, geroofd van haar zoon door 
zijn schuld, met een door tranen verstikte stem ver- 
telde, dat zij haar zoon tegen zijn zin, maar op drin- 
gend advies van Van der Waals, in een richting had 
gedreven, die, naar later bleek, regelrecht voerde in 
de armen van de dood? 
Waar haalde hij anders de gruwzame moed vandaan 
pm de meest ernstige beschuldigingen toe te geven 
met een gezicht, waarop enkel uitdaging te lezen 
stond? 
„Kerel", heeft een politieman hem toegeroepen, toen 
hij gedurende het vooronderzoek rijen van getuigen- 
slachtoffers met een onbewogen gezicht ter confron- 
tatie aan zijn cel voorbij liet gaan, „kerel, heb je dan 
geen gevoel, ben je dan van steen, heb je dan in het 
geheel geen spijt van de ellende die je hebt aange- 
richt?" 
„Ja, zei hij, „ik heb er spijt van maar ik laat het 
niet zien." 
Ik ben zo vrij te geloven dat hij er geen spijt van 
heeft. Als er een gevoel van spijt in deze man is, 
dan is het vanwege de ernstige gevolgen, die zijn 
daden tenslotte voor hem zelf hebben opgeleverd. 
Grotere draagwijdte kan zeker niet aan zijn „berouw" 
worden toegekend. Deze man, hij is volkomen gewe- 
tenloos, zonder gevoel. 
Hoe kan men trouwens anders verwachten bij een 
man, die rustig met de kinderen speelde van slacht- 
offers, door hem de dood ingejaagd, die woorden 
van troost en bemoediging sprak tot vrouwen, wier 
man hij pas had laten arresteren, terwij] hij zich het 
eten, door die vrouwen voorgezet, goed liet smaken, 
zoals Mevrouw Dobbe, een der getuigen, vertelde, 
en die er de door hem zelf aan het wankelen gebrach- 
te moed van illegale „collega's" weer in speelde door 
bij voorkeur het Engelse volkslied op de piano ten 
gehore te brengen. 
Uit heel zijn houding gedurende het proces bleek 
telkens weer, dat hij zich niet schuldig gevoelt. 
Royaal, zonder enig betekenend verweer, gaf hij de 
ernstigste beschuldigingen toe, kennelijk van oordeel, 
dat men hem toch geen dinges aan kan rekenen, die 
hij onder oorlogsomstandigheden heeft gedaan. Het 
y^as toch een sportieve strijd tussen SD en illegali- 
teit? Welnu, hij stond samen met Schreieder, zijn 
chef, aan de ene kant, de illegaliteit stond aan de 
andere. Was dat niet zijn goed recht? Klaarblijkelijk 
snapt hij niet waarom Schreieder als getuige naast 
hem zit, zelfs door het Hof met enige onderschei- 
ding wordt behandeld, terwijl men hem als verdachte 
het liefst naar de galg zou willen sturen. Droeg 
Schreieder dan geen veel grotere verantwoordelijk- 
heid dan hij? Hij snapt het niet en verongelijkt keek 
hij soms de zaal rond, 

Schreieder, de getuige. 
T~\e man, die het wel snapte, was Schreieder, de 

'jp het oog oubollig aandoende, gemoedelijke 
Beier. Klein van stuk is hij, weldoorvoed, met een 
gezicht, dat geleend zou kunnen zijn van een recla- 
meplaat voor een bierbrouwerij. Zijn uiterlijk blaakt 
van zelfvoldaanheid en niemand in de zaal is meer 
overtuigd van zijn belangrijkheid dan hijzelf. Had hij 

Joseph Schreieder, KriminaUDirector. 

Dc foto's, die voor deze reportage werden gebruikt, zijn 
ontleend aan het binnenkort verschonende boek ..Tussen 
Verraders en Spionnen" (uitg. Kaptcin te Pijnacker) waarin 
de problemen rond het England-Spiel en het werk van 
Schreieder en Van der Waals uitvoerig worden behandeld. 
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Van der Waals, aliasDr. Ir. Van der Veen, 
op de dag van één van zijn huwelijken 

die overtuiging trouwens bij het begin der zitting nog 
niet gehad, hij zou die zeker in de loop van het pro- 
ces hebben gekregen. Tientallen malen per dag werd 
hij voor het hekje geroepen, hetzij om een getuigenis 
te bevestigen, hetzij om één van Van der Waals, 
kleingeestige leugens te on*enu\ven. Bovendien werd 
hem niet de lof onthouden, die het Hof meende hem 
nu en dan als knap vakman te moeten toezwaaien. 
„Dat deze man de hem opgedragen taak als Duitser 
zo goed mogelijk heeft verricht, daarbij gebruik ma- 
kende van de fouten, die aan de overkant zijn ge- 
maakt, was zijn goed recht, zo ongeveer drukte de 
procureur-fiscaal zich eens uit, „slechts zal ter zijner 
tijd beoordeeld moeten worden hoe hij het heeft ge- 
daan." 
Uit wat ter terechtzitting zowel door verschillende 
getuigen (o.a. door Koos Vorrink) als door Schreie- 
der • zelf werd verklaard viel op te maken, dat het 
„hoe" meer voor dan tegen hem pleit. Ik had bo- 
vendien het voorrecht met enkele agenten te spreken, 
die indertijd van Engeland uit naar ons land zijn ge- 
komen en die daarbij door Schreieder werden ge- 
arresteerd. 
„Dat wij nog leven," zo vertelden zij-, „danken wij 
uitsluitend aan Schreieder. De behandeling was steeds 
zeer correct. Gedurende onze gevangenschap in Haa- 
ren ontvingen wij dank zij zijn bemoeiingen volop te 
eten, te roken en te lezen. Eventuele klachten, zelfs 
de geringste, werden door hem persoonlijk behan- 
deld en altijd met de grootste objectiviteit, zelfs wan- 
neer die klachten waren gericht tegen onze bewakers. 
Dat wij tenslotte in de woelige Septemberdagen naar 
Duitse concentratiekampen werden gezonden, waar 
bijna al onze collega's zijn omgekomen, was beslist 
tegen zijn wil, maar in die tijd reikte zijn macht 
blijkbaar niet ver genoeg meer om ons van de gru- 
welijke verschrikkingen van het concentratiekamp te 
redden." 

Hei pleidooi, 
TDezien in het licht van deze verklaringen zou men 
■'-'bijna geneigd zijn geloof te hechten aan wat Van 

der Waals zijn verdediger, Mr. van der Starp, in 
zijn pleidooi liet zeggen, ware het niet, dat dit op 
vermoeiend-zenuwachtige wijze voorgedragen plei- 
dooi zo gebukt ging onder een vracht direct aanwijs- 
bare onwaarschijnlijkheden, dat een redelijk denkend 
mens er medelijdend zijn hoofd over zou schudden, 
Schreieder zou, volgens verklaringen van Van der 
Waals, gezegd hebben te werken in het belang van 
de Engelse Geheime Dienst en in die hoedanigheid 
gebruik hebben gemaakt van Van der Waals om 
dienst te doen als penetratie-agent, aldus het betoog 
van de verdediger. 
Tenslotte zou het dus hierop neerkomen, dat, zelfs 
al had Schreieder Van der Waals maar iets op de 
mouw gespeld, deze toch te goeder trouw zou heb- 
ben gehandeld, in de mening verkerend, dat hij werk- 
te in het belang van de geallieerde oorlogvoering. En 
al die gemaakte slachtoffers dan, zal men vragen, 
wel, dat is het opofferen van kleine belangen ten 

behoeve van veel grotere, zulks naar analogie van 
het befaamde voorbeeld van de generaal, die ergens 
duizend mensen opoffert om ergens anders tiendui- 
zend soldaten te redden. 
„Gelooft U nou zelf, wat U daar allemaal staat te 
vertellen?" onderbrak de procureur-fiscaal de verde- 
diger een keer. „Van der Waals houdt U voor de 
gek, zoals hij al zovelen voor de gek gehouden heeft," 
en balsturig ging hij verder met zijn bril zitten spe- 
len. Schreieder zat nu en dan eens te grijnzen en 
dacht er het zijne van. 
Mr. van der Starp had een ondankbare en verre 
van gemakkelijke taak, maar het door hem naar vo- 
ren gebrachte verweer was wel zeer ongelukkig ge- 
kozen. 
Overigens is wel duidelijk geworden, dat in het „spel", 
aangeduid met de naam England-Spiel, krachten een 
rol hebben gespeeld, die zeer moeilijk te controleren 
en wellicht nimmer in het licht van de justitionele be- 
langstelling zullen zijn te brengen. Als kolonel 
Somer, indertijd hoofd van het Bureau Inlichtingen 
te Londen, verklaart, dat het onmogelijk is, dat men 
het spel in Engeland niet doorzien kan hebben, waar- 
aan of aan wie is het dan te wijten, dat er niet veel 
eerder dan nu is gebeurd een einde aan is gekomen. 
Dit is een vraag, wellicht de belangrijkste, die dit 
prpces heeft opgeroepen en waartoe alle andere even- 
eens dringende vragen zijn terug te leiden. 
Volgens de president van het Hof, Mr. van Vollen- 
hoven, is dit echter een vraag, die in de zaak Van 
der Waals niet thuis hoort, aangezien de rol, die 
Van der Waals in het England-Spiel heeft gespeeld 
een zeer ondergeschikte is geweest. Hij sprak er echter 
zijn misnoegen over uit van de zijde van Somer niet 
de Intelligence noch de Service te hebben ontvangen, 
die het Hof zich had voorgesteld. Ofschoon het Hof 
van getuige Schreieder een volkomen onbevangen en 
duidelijke uiteenzetting heeft gehad zijn het Hof van 
de andere zijde de noodzakelijke gegevens onthou- 
den," aldus de president. 
Formeel is het standpunt om het England-Spiel bij deze 
Zaak buiten beschouwing te houden ongetwijfeld juist, 
bevredigend is het beslist niet. 
Daarvoor heeft men het Nederlandse Volk al te 
lang laten wachten op beantwoording der vele vra- 
gen, die rondom het England-Spiel zijn opgekomen. 
Tegen Van der Waals is nu de doodstraf geëist. 
De illegaliteit heeft haar „pond vlees" ontvangen, 
merkte iemand na de terechtzitting op, ze kan weer 
tevreden' zijn. 
Het zou wel zeer droevig met ons gesteld zijn als 
deze aangewreven mentaliteit werkelijk de onze was. 
Het gaat ons niet on^ de dood van een Van der 
Waals, het gaat ons om het recht. En als een Van 
der Waals daaronder door moet, dan juichen wij dat 
toe, doch wij blijven daarbij niet stil staan. Ons staat 
de gerechtigheid voor ogen, waarnaar vele bij dit 
Spel gevallenen hebben gehaakt en die gerechtigheid 
strekt verder dan het „pond vlees" van een man, 
die bij |de illegaliteit in persoonlijk discrediet is ko- 
men te staan. TOON. 
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Ernst May. code-specialist van de S.D. 

HET NIEUWE VERVOLGVERHAAL. 
Het ligt in de bedoeling van de redactie, met 
de publicatie van het vervolgverhaal over 
Theodorus Dobbe („Hans") in het komende 
nummer van ons blad een aanvang te maken. 

* 
ATTENTIE. 

Ten gerieve van onze abonné's vermelden wij 
hierbij, dat het telefoonnummer van de Natio- 
nale Vertrouwensraad van de GOIWN., het 
Algemeen Secretariaat van de GOIWN. en 
het Provinciaal Secretariaat van Noord-Bra- 
bant, gewijzigd is in 8906 te 's-Hertogenbosch. 

Herdenking 

Over enkele dagen worden overal in Nederland 
de gevallenen herdacht. 
De vraag is niet of ons zwarte pak, onze hoge 

hoed, ons gelegenheidsgezicht, ons lintje, en onze 
stemmige speech daarbij is, maar of ons hart erbij is. 
Welk een schoonheid als een volk in alle eenvoud 
en met de klare taal van het hart (en dat vraagt al- 
tijd weinig woorden en veel zwijgen) zijn gevallenen 
eert. Welk een schijnschuim als bet decorum, de 
kunstmatige stemmingseffecten, de veelheid der hoog- 
waardigheidsbekleders en de veelheid der welluiden- 
de, welgekozen woorden de leegte van binnen moeten 
camoufleren. 
Iedere herdenkingsplechtigheid wordt op de duur een 
vormendienst, zegt men. Wel, als het zo is, dan wil- 
len wij die herdenkingen niet bijwonen; dan willen 
we de vrijheid hebben en nemen, niet mee te liegen: 
dan willen wij bij onszelf herdenken, zolang ons hart 
erbij leeft; we willen de nagedachtenis van onze 
vrienden niet beledigen met schijnvertoon, noch hun 
familieleden grieven met een vroom gezicht. 
Wij willen eigenlijk een dwaasheid, want wij zouden 
wensen, dat men deze herdenkingen nu eens op een- 
voudige wijze hield. Geen aanzien des persoons, geen 
officiële lieden, die beslist spreken moeten, noch offi- 
ciële lieden, die beslist vooraan moeten zitten, geen 
show van mooie japonnen en hoeden, van lintjes en 
plechtige ontvangsten. Dat alles is leeg en hoe meer 
van zulk gedoe, hoe leger 't van binnen wordt. Bij 
hen, die 't waarnemen ook. Wij willen, dat de bur- 
gerij herdenkt, heel gewoon, zonder plaatsbespreken, 
ergens op een gedenkwaardige plaats. 
Dit nu acht men een dwaasheid. Men heeft immers 
niet voor niets mooie pakken en japonnen, gelegen- 
heidssprekers en autoriteiten. Zo is 't leven nu een- 
maal, zegt men; een plechtigheid is een plechtigheid, 
en daar zit van alles aan vast. De sfeer komt niet 
vanzelf, die moet men door 't programma scheppen, 
't Zal allemaal wel waar zijn, maar wij willen dit 
alles toch wegvegen bij deze herdenking; wij willen 
't schuim wegblazen. Deze herdenking willen we 
overal in 't land houden zonder belemmeringen. Net 
zo min als we een papieren muts opzetten om daar- 
door in een feeststemming te komen, net zo min wil- 
len deftig doen en zijn, en door deftigheid omringd 
worden, om dit te herdenken, wat zo ernstig en zo 
schoon was in ons leven. 
Verlangen we iets onmogelijks? 
De tijd is als een slijpsteen. Hij slijpt het verdriet en 
de herinnering bij. Alles vervaagt en tenslotte moe- 
ten we ons opschroeven tot het berdenken. Zo is het 
leven nu eenmaal en niemand verandert er iets aan. 
Het valt niet te ontkennen. En toch menen wij, dat 
het in dit geval anders kan. Wij mogen hen, die ge- 
vallen zijn niet los maken van de zaak waarvoor zij 
gevallen zijn. In ons herdenken van de vrijheidsstrijd 
moet naast de herinnering altijd de dankbaarheid staan 
voor de vrijheid, die God ons terugschonk. Die twee 
zijn één. Sommigen vielen voor de vrijheid, die an- 
deren verkregen. 
Het herdenken moet door de herinnering heen ons 
hart dankbaar stemmen voor de herkregen vrijheid. 
Zodoende wordt in het herdenken op twee manieren 
onze activiteit opgeroepen. Het roept ons op tot het 
werk voor de' Stichting 1940— 45 en het roept ons 
op tot een bewast bezitten en verdedigen van de 
vrijheid van ons land. 
Men heeft er twee herdenkingsdagen van gemaakt: 
men herdenkt de gevallenen en de volgende dag de 
bevrijding. Dat is niet juist; 't hoort bijeen. 
Men moest er één dag van maken. Dan krijgt het 
herdenken zijn diepste zin, dan kweekt het ook be- 
grip bij de jeugd, 't Is n.1. niet maar een bevrijding 
zonder meer, doch één waarvoor velen hun leven 

. gaven. 
En op die ene dag zou in alle eenvoud het geden- 
ken moeten plaats vinden, zonder sombere gezich- 
ten, ook zonder dolle bevrijdingsfeesten. Op die dag 
zou ook het financieel bijdragen in de verplichtingen 
van de Stichting 1940—'45 een vanzelfsprekende zaak 
zijn. Dit alles hoort immers bijeen? Wie de zin v van 
de strijd begrijpt, zal de betekenis van de bevrijding 
verstaan en die zal zijn plicht tegenover de nagela- 
ten betrekkingen een vanzelfsprekendheid achten. 
Zo zouden we wensen, dat het in de toekomst werd. 
En '40—'45 is de aangewezen instantie om stappen 
voor deze verandering te ondernemen en om in de 
toekomst overal het initiatief tot het herdenken te 
nemer^. Zij moet daartoe contact opnemen met de 
andere verzorgingsorganisaties, voorzover plaatselijk 
vertegenwoordigd. 
Allerwegc in het land een eenvoudige plechtigheid, 
georganiseerd door '40—'45 ter herdenking van de 
gevallenen en van de bevrijding, waar een enkele 
spreker, liefst geen officiële, spreekt. Kerkdiensten 
's avonds. 
Overdag de jaarlijkse, financiële, actie van '40—'45. 
Ziedaar wat wij in de toekomst verwezenlijkt zou- 
den willen zien. H. v. R. 



C> p ons artikel „Bevei- 
'1 -''liging van de staat' 

in „De Zwerver" van 
26 Maart j.1. zijn en- 
kele brieven binnen- 
gekomen. 
Intussen is ook de situatie door besluiten van 
regeringswege verhelderd en het komt ons ge- 
wenst voor de correspondentie, voorzover niet 
achterhaald door genoemde besluiten, te verwer- 
ken in een artikel, over de plannen ter beveili- 
ging van de staat tegen revolutionnaire onder- 
mijning van binnen uit, een ondermijning, die men 
natuurlijk vnl. van communistische zijde ver- 
wacht. 

De B.V.L. 
Enkele briefschrijvers protesteren tegen de wijze, 
waarop wij de B.V.L. in ons vorig artikel behan- 
delden. Wij schreven: 

Een hunner zeide het ons zo: „Men moet 
j geen lijken overeind zetten". In het verzet 
] heeft men van de B.V.L. niets gezien en de 
} oude vooraanstaande leden der diverse cona- 
i missies waren soms eerder te slap dan sterk 

tegenover de Duitsers. 
Helaas stonden de aanhalingstekens verkeerd. 
Zij moeten aan het eind van het citaat geplaatst 
worden. Toch verandert dit niet zoveel, want wij 
vervolgden met het commentaar, dat de waarheid 
van deze opmerkingen moeilijk te ontkennen 
zou zijn. 
De briefschrijvers achten het nu onjuist te zeg- 
gen, dat men niets van de B.V.L. merkte in het 
verzet en dat de vooraanstaanden der B.V.L. eer- 
der te slap dan te sterk waren. Zij staven met 
vele voorbeelden, dat de B.V.L. niet stil gezeten 
heeft en op vele plaatsen een stimulans tot ver- 
zet was. Dikwijls ontstond door de organisatie 
der B.V.L. een verzetsgroep (men wijst op de 
relatie van B.V.L. en O.D.) en in ieder geval 
heeft een aantal leidende figuren der B.V.L. 
een belangrijke rol in het verzet gespeeld. Ook 
zonder deze opmerkingen was althans het laat- 
ste feit voldoende bekend om onze reactie op de 
geciteerde opmerking als onjuist en lichtvaar- 
dig te kwalificeren. Het was een generaliseren 
en om die reden alleen reeds, verkeerd commen- 
taar. Wij verklaren gaarne deze opmerking terug 
te nemen en willen de B.V.L.-verzetters en het 
door de B.V.L. georganiseerde verzet, onze er- 
kenning niet onthouden. 
Tot zover het herstel van een opmerking, die 
ons, hoewel een detail van ons artikel, ten on- 
rechte ontsnapte. 

ORGANEN TEGEN DE REVOLUTIE 

Overzicht. 
De regering heeft voor de beveiliging van de 
staat tegen revolutionnaire woelingen twee or- 
ganen in het leven geroepen: De hulppolitie en 
de nationale reserve. Het eerste staat onder be- 
vel van de gemeentelijke politie, of, waar deze 
niet aanwezig is, onder bevel van de rijkspolitie. 
Het tweede zal als een legeronderdeel beschouwd 
worden. 
Tot zover is dus nog geen sprake van de vrij- 
willige organisaties als de B.V.L. en Volksweer- 
baarheid. Toch is er een bepaalde overeenstem- 
ming bereikt tussen de regering en de leiding 
dezer vrijwillige organisaties. Deze vindt haar 
uitdrukking in de oprichting van een instituut 
genaamd: „Instituut Steun Wettig Gezag". 
Dit instituut zal geleid worden door een Natio- 
nale Commissie, waarin bestuurders van B.V.L. 
en Volksweerbaarheid zitting hebben en waarin 
tot ons genoegen ook een drietal bestuursledep 
onzer organisaties zitting heeft. 
Genoemd instituut bedoelt, als onafhankelijk or- 
gaan, de toetreding tot hulppolitie en nationale 
reserves te bevorderen en in algemene zin mede- 
werking te verlenen. Het is als 't ware een re- 
presentant van de burgerij, de sluis voor genoem- 
de overheidsorganen en tevens de fundering er- 
van in ons volk. 
Hoe beoordelen wij nu deze gehele structuur? 
Voorop staat, dat de oproep van de regering ge- 
schiedt voor een zaak van landsbelang en als zo- 
danig moet de oproep gerespecteerd worden en 
dient men er in het algemeen gehoor aan te 
geven, ongeacht bezwaren tegen de vorm van 
het geheel. 
Intussen komt het ons voor, dat, hoewel de vorm 
slechter had kunnen zijn, zij toch, gelet op de 
aard van ons volk, niet geheel bevredigend is. 
Wat de regering uit het oog verloren heeft,, is, 
dat het Nederlandse volk met enthousiasme zich 
vrijwillig aan een zaak geeft en belangrijke 
innerlijke weerstanden openbaart tegen de ge- 
ringste vorm van dwang. In dit licht bezierl, ware 
het verkieslijker geweest, indien men de B.V.L. 
en de Volksweerbaarheid tot ontplooiing had ge- 
bracht en eventueel gefuseerd had. 
Zo'n vrijwillig orgaan had de burgerij met 
enthousiasme begroet, terwijl anderzijds de rege- 
ring zich door een vorm van contróle overtuigd 
had kunnen houden van de goede gang van za- 

DE 
Ah LWtn MELDT : 

Onder het motto: „In 19.48 elke vereniging één 
wedstrijd voor de NIWIN", voert de landelijke 
Sportcommissie van de Nationale Inspanning Wel- 
zijnsverzorging Indië (NIWIN) een grote actie 
voor sportartikelen ten behoeve van de militairen 
in de overzeese gebiedsdelen. 
Alle Nederlandse Sportbonden hebben zonder uit- 
zondering hun medewerking aan de campagne toe- 
gezegd en nu reeds staat vast, dat het overgrote 
merendeel der le klasse voetbalclubs een wedstrijd 
zal spelen, waarvan de baten worden gebruikt voor 
de aanschaffing van sportmaterialen. 
Bovendien heeft de K.N.V.B. dezer dagen een be- 
drag van ƒ 12.000 aan de NIWIN-Sportcommissie 
overgemaakt, dat geheel voor bovengenoemd doel 
zal worden aangewend. 

OPSPORING EN BERECHTING 
VAN OORLOGSMISDADIGERS 
(vervolg van pag. 3) 
taak niet behoorlijk kunnen volbrengen: 
het totaal aantal uitgeleverde oorlogs- 
misdadigers, verdachten, getuigen en be- 
klaagden. bedraagt circa 400. 
Het is niet onwaarschijnlijk, dat de be- 
rechting van tal van Duitse oorlogs- 
misdadigers in Nederland niet behoor- 
lijk zal kunnen verlopen. Dat valt zeer 
te betreuren en heeft uiteraard met barm- 
hartigheid niets' te maken. 
Het gaat echter niet aan de „Netherlands 
War Crimes Commission" hiervoor zon- 
der meer als zondebok te gebruiken. 
Men erkenne eerlijk dat alle Nederlandse 
en geallieerde instanties, die in deze 
materie gemoeid zijn geweest, schrome- 
lijk tekort zijn geschoten, en dat de be- 
rechting van Duitse oorlogsmisdadigers 
in Nederland als gevolg daarvan niet 
behoorlijk zal kunnen verlopen. 
Wij hebben op dit punt al wel zoveel 
desillusies ondervonden, dat het onnodig 
geworden is de hoop op strenge berech- 
ting van notoire oorlogsmisdadigers val- 
selijk te blijven voeden. 
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HULPPOLITIE 
..Wat kan een man, oprecht en trouw, 
nog doen in rülk een tijd ?" 
Hij stond ineens naast m'n bed. Hoe bij d'r in gekomen 
was, weet ik nog niet. Misschien door 't raam. want ik 
weet subiet, dat de deur op slot zat. Enfin, dat doet 'r 
niet toe. hij stond er. of liever, hij zweefde ongeveer 'n 
voet boven de grond. De knopen van z'n uniform glommen 
in het licht van de maan. maar dat zag ik pas later. Ik 
keek alleen maar naar z'n gezicht, dat wit oplichtte onder 
de glanzend-zwartc klep van z'n pet. Ik wilde schreeuwen, 
want ik. was doodsbang, 't Is ook geen kleinigheid als 
plotseling, midden in de nacht een inspecteur van politie 
naast je bed staat, sterker nog; zweeft. En dan nog wel de 
inspecteur, die een paar jaren geleden opdracht gaf. die 
Jodenfamilie, hier om de hoek. te arresteren en die ook 
niet helemaal onschuldig was aan de arrestatie van je beste 
vriend, die nooit uit Duitsland terugkeerde  
Nou is de oorlog al wel een paar jaar achter de rug. maar 
als iemand Irans ziet om midden in de nacht door je raam 
te komen en dan rustig een voet hoog naast je bed te 
zweven, dan ga je aan alles twijfelen, b.v. of Westcrbork 
wel echt opgeheven is. 
,.Zo", dreinde hij dreigend, ..dus jij hebt je opgegeven 
voor de hulppolitie. Ben je d'r wel zeker van. dat je daar- 
voor geschikt bent?" Nou heb ik uit Amsterdam 'een KP- 
legitimatie {eerste categorie) gekregen en hoewel dat mis- 
schien niet alles zegt, ben ik nog ijdcl genoeg om de nodige 
waarde aan dat ding te hechten. Ik wilde de zwevende 
figuur naast m'n bed hierop wijzen, maar kon geen woord 
uitbrengen. Hij bleek het toch begrepen te hebben, want met 
'n neerbuigende vriendelijkheid rel hij: ..Nou ik zal 't es 
met je proberen. Ik heb t'r wel meer klein gekregen". 
Ik kreeg 't werkelijk benauwd. Aan de muur verschenen 
ineens allemaal beelden: Jodentransporten, Westcrbork. een 
overlijdensbericht van m'n vriend:  in Neuengamme' over- 
leden; een bewijs, dat de naast m'n bed zwevende inspec- 
teur door de zuiveringsraad .,goed"-gezuiverd was  Alles 
begon te draaien en te zweven, tot" ik de kracht vond om 
de verlamming van m'n angst te overwinnen en 'n wilde 
mep te maaien in de richting van m'n met alle wetten van 
de zwaartekracht spottende bezoeker. 
De schemerlamp naast m'n bed kon daar niet tegen en het 
rumoerig sneuvelen van dat apparaat maakte me wakker...... 
Maar sinds die nachtmerrie pieker ik maar. Moet ik nou 
m'n aanmelding intrekken en verzaken, wat ik als 'n plicht 
voel, of moet ik me laten commanderen door die  
Ja, ja. 'n man ia zulk 'n tijd  

ken en door overname 
van het bevel op het kri- 
tieke moment, gepaard 

  gaande met militairise- 
ring van het orgaan, 
het in actie komen van 

dit orgaan in de hand zou kunnen nemen. 
Intussen, dit is nakaarten. De regering heeft an- 
ders besloten en we moeten er het beste van ma- 
ken. Toch resten ons nog enkele opmerkingen, 
die o.i. overweging waard zijn. 
De hulppolitie. 
Onze bezwaren daartegen zijn bekend. De politie 
is naar haar aard niet bestemd en geschikt voor 
de bestrijding van een revolutie. Zij is daar niet 
op gebouwd en getraind. Nu is dit bezwaar in die 
zin toch niet overwegend, dat deze hulppolitie 
althans bij troebelen, die een revolutie teweeg 
zouden kunnen brengen, dus vóórdat de staat 
van beleg is afgekondigd, de orde kan herstel- 
len. Dat is dunkt ons haar belangrijkste taak. 
Er zijn intussen nog enkele andere bezwaren. 
Bijvoorbeeld, dat men wellicht toe kan zien op 
het toetreden van gezagsgetrouwe elementen, 
maar dat men in de politie zelf altijd rekening 
moet houden met voor kritieke situaties onge- 
schikte of zelfs onbetrouwbare figuren. En deze 
politie zal leiding geven aan de hulppolitie. 
Dit is nog ernstiger, omdat men juist daar reke- 
ning moet houden met een twijfelachtig politie- 
apparaat, waar de kans op opstanden tegen het 
gezag het grootst is (de grote steden). 
Verder is het voor de verzetslieden van beteke- 
nis, dat zij, zich opgevende voor de hulppolitie, 
kans hebben, personen boven zich te krijgen, die 
zich in de bezettingstijd slecht gedroegen, aller- 
lei maatregelen van collaboratie namen of uit- 
voerden, en die dus geen respect kunnen afdwin- 
gen bij hun ondergeschikten, noch deze laatsten 
het veilige gevoel kunnen geven, dat zij zich op 
het kritieke moment ditmaal beter zullen ge- 
dragen. Overigens leert de practijk, dat de op- 
bouw van het hulppolitie-apparaat beter gaat in 
de plaatsen met een gemeentepolitie dan in die 
met rijkspolitie. 
Daar de hulppolitie het apparaat zal worden, dat 
behulpzaam moet zijn ter voorkoming van inlei- 
dende troebelen,-willen wij onze verzetsvrienden 
er toch op wijzen, dat hun onthouding de kwali- 
teit van dit apparaat in gevaar brengt. Het komt 
ons voor, dat vooral de niet-militalre verzetters 
en principiële onderduikers moeten overwegen 
toe te treden. 
Een algemeen advies is niet mogelijk. Ieder moet 
zijn deelname afhankelijk stellen van een per- 
soonlijke beoordeling dfr omstandigheden, waar- 
onder hij zal moeten optreden. 
De nationale reserve. 
Met de nationale reserve staat het anders. Men 
kan dit orgaan inderdaad maken tot een gezags- 
getrouw apparaat, dat voldoende militant is voor 
kritieke situaties en dat bovendien voldoende 
bevveegiijk is om op de rotte plaatsen te worden 
ingezet. 
Ons bezwaar blijft bestaan tegen de verplichte 
oefening voor 300 uren vper jaar en tegen het 
tekenen van een verbandacte voor een zeer lange 
tijd. Ieder moet voor zichzelf overwegen, of hij 
zich daartoe kan verbinden, maar voorop moet 
staan, dat de nationale reserve er moet komen. 
Zo mogelijk stappe men over zijn bezwaren heen 
en zo mogelijk geve1 de overheid gelegenheid aan 
hen. die van harte in de bestrijding van de revo- 
lutie willen deelnemen maar genoemde binding 
te ingrijpend achten, op een of andere wijze toch 
actief deel te nemen. 
Hier ligt overigens een belangrijke taak voor het 
vrijwillige Instituut. Het moet zijn oor te luiste- 
ren leggen bij ons volk en de voorwaarden schep- 
pen of adviseren voor een goede ontplooiing van 
de nationale reserve. 

H. v. R. 

Laat „De Zwerver" vliegen 

li kunt hem ook laten varen, maar geef hem 
een kans! Onze jongens in Indië weten er dan 
wel verder raad mee. 
Weet U nog, hoe U foeterde toen „De Zwer- 
ver" één weck niet verscheen? Kunt U het 
dan verantwoorden om de mannen in Indië 
maandenlang of langer te verwaarlozen? Stel 
het geen minuut langer uit en grijp onmiddel- 
lijk Uw pen. 
Zodra Uw brief met de opgave van een 
militair adres en de aanduiding „lucht"- of 
„zeepost" bij ons binnenkomt, vliegt of vaart 
weer een „Zwerver" naar de tropen. 
Dus vóór U het hoofdartikel gaat lezen, of 
het kraakje of het verhaal schrijft U ons even. 
Wij doen de rest. 
En U kunt ervan verzekerd rijn, dat deze 
Zwerver zijn tehuis wel ral vinden! Uw zoon. 
Uw echtgenoot. Uw verloofde of Uw vriend 
zullen zeer zeker gastvrij ontvangen. 
Van nu af vraagt iedere lezer van „De Zwer- 
ver" aan een medelerer: „Liet U al een 
Zwerver vliegen of varen?" 



in memoRiam 

Johannes Adriaan Meewis 
„CARL 
Bestuurslid der LO.-LKP.-Stichting 

Geboren; 21 September 1905 
Overleden: 20 April 1948 

In bijna elke stad of dorp kwamen zij voor: de mensen, die door beginsel- 
vastheid, diepgeworteld plichtsbesef of als een reactie op telkens wederkerende 

bruutheid der bezetters de strijd tegen de Duitsers te voeren als een nood- 
zakelijkheid zagen en voorbestemd waren om in dit verzet een dominerende 
plaats in te nemen. Zo heeft Amsterdam onze vriend Carl Meewis gekend. 
Op bijna ieder terrein van het verzet heeft hij zijn medewerking verleend, 
of was hij de stuwende kracht. Altijd er op uit, waar dit mogelijk was, de 
vijand laten weten, dat gelijkschakeling van het Nederlandse volk toch maar 
een fictie was.- Laat ik mogen noemen zijn deelname aan de overval op de 
Weteringschans te Amsterdam, pilotenzorg, het uitgeven en vervalsen van 
persoonsbewijzen en zoveel meer. 
Toch geloof ik niet in zijn geest te handelen, wanneer heel zijn illegaal verleden 
zou worden uitgestald. Dit verzet was voor hem een droeve noodzaak, waarin 
hij enerzijds de afbraak van de nationaal-socialistische ideologie als plicht zag, 
maar waar hij anderzijds ook de mogelijkheden vond  . 
tot het kweken en onderhouden van een vriendschap, die 
voor het verzet zo uitermate belangrijk is geweest. 
De groep Carl, waarvan hij commandant was, heeft :n 
hem een leider gehad, waarvan men wist, dat hij het hem 
gegeven vertrouwen volkomen verdiende. En nu het zo 
plotselinge en onverwachte bericht: „Carl is overleden". 
Reeds meer dan een jaar werd hij verpleegd in Zwitser- 
land, waar hij herstel van krachten hoopte te vinden. 
Het mocht niet zo zijn. Zijn gezondheid had in de 
jaren 1940—'45 een te grote knak gekregen. Zijn ster- 
ven betekent voor ons, die hem zo goed gekend hebben, 
een groot verlies. 

Dirk Bons 
Geboren: 12 juni 1897 te 

Brandwijk (Z.H.) 
Gefusilleerd; 11 April 1945 

te Zijpe (Z.H.) 

(~\p 11 April 1945, toen de dageraad der vrijheid aan 
^ae kim van ons Vaderland gloorde, hebben Dirk 
Bons en Ton, vader en zoon, zij aan zij staande voor 
de lopen van het executie-peloton voor het laatst in 
hun leven het licht van de prille morgen zien strijken 
over de vaderlandse bodem, die hun zo dierbaar was. 

Dirk Bons was jarenlang leraar Wis- en Natuurkunde 
aan de Dr. Bavinck-Muloschool te Amsterdam, terwijl 
hij ook onderwijzer aan een avondschool was. 
Al vroeg begon hij onder de naam „Van Dijk" te zorgen 
voor hen, die weigerden zich als slaaf naar Duitsland 
te laten wegslepen. Aanvankelijk leefde hij slechts bui- 
ten zijn schooluren illegaal, maar al spoedig breidde het 
werk zich zo uit, dat hij er de gehele dag mee bezet 
was. Overdag legde hij bezoeken af, sprak de jonge 
mensen moed in, spoorde aan tot verzet en zocht door 
het gehele land plaatsen waar hij zijn onderduikers kon 
herbergen. Des avonds, vaak tot het aanbreken van de 
morgen, verzorgde hij de correspondentie, verdeelde de 
distributiekaarten, vervalste persoonsbewijzen, stamkaar- 
ten, Ausweise enz. Zijn onderduikersgroep, bekend onder 
de naam „Groep van Dijk", groeide aan tot ongeveer 
2000 man. Voorts verleende hij hulp aan geallieerde 
vliegers en verstrekte hun kleding en papieren. Met 
zijn zoon Ton richtte hij een KP op, de KP Reintje de 
Vos, die na zijn arrestatie bekend was onder de naam 
KP Linie-West, Noordelijk gedeelte. 
Met de volle inzet van zijn krachten heeft hij zich 
gegeven, zich sterk bewust van de risico's die hij liep, 
maar de vrijheid van zijn land stellend boven eigen 
veiligheid. 
Op 27 Maart 1945 viel hij, samen met zijn zoon, door 
verraad in handen van de vijand en twee weken later 
bracht hij het hoogste offer, zijn leven. 
Op de erebegraafplaats te Óverveen rust hij in de 
Vaderlandse bodem, die hem boven alles dierbaar was. 

amsteRóam 

Het was een grijs rechthoekig plein 
met aan één zijde een klein plantsoen, 
een carillon speeld' het refrein: 
een oude stad, een oude roem. 
Het Damrak aan de noorderzij 
lag blikkrend in de helle zon « 
maar feller flikkerde het 1], 
een schip voer weg, een vliegtuig klom 
meer zuidwaarts van de stad omhoog 
en boog de bocht der grachten na 
eer 't westelijk naar zee heen vloog. 
En zeven torens wezen met 
hun kanten spits de hemel in 
en alle mensen zagen het, 
dit was een nieuw en schoon begin; 
Een haveloze zwarte drom 
gevang'nen stroomd' over de Dam. 
(Maar trotser dan een koning kon 
zo liepen zij en vrijer dan 
een naakt kind loopt in zee en zon.) 
Toen vielen alle stemmen stom 
en één stem zei: Dit 's Amsterdam..... 
Zo zacht alsof hij [luisterde 
Maar plots barstte als een klaroen 
het volk los, dat luisterde: 
— Dit 's Amsterdam, het grote hart 
van Nederland, belaagd gesard, 
vernederd en met bloed bemorst! 
Toen voer er ziel in ieder ding, 
een vogel sloeg in ieders borst 
en elkeen dacht verbaasd; Ik zing 
De stad lag stil of 't Zondag was, 
en tot een god'lijk doel gewijd, 
als toen het volk in staking ging 
en door de pijn, die d'ander lijdt 
van eigen pijn en smart genas. 
En donderend steeg uit de troep 
gevangenen als een signaal, 
de hoge roep: „Gerechtigheid!" 
uit duizend kelen . . . Maar één (aal 
was het en wie daar stond 
vernam de echo in zijn hart. 
En Neêrlands volk, gepijnd, gewond, 
geplaagd en tot de dood gesard, 
scheen in een nieuwe dageraad 
tot schoner bloei te zijn ontwaakt. 
"■— O God, Uw vinger schrijft dit werk, 
Gij hebt uit niets Uw oogst gemaakt 
en als Gij zegt „Het is", zie 't staat! 
En wat Gij aanraakt draagt Uw merk ... I" 
En zeven klokketorens slaan 
hun tonen saam tot dit gebed 
en allen die daar samen staan, 
zij horen en beamen het. 

(Uit het illegale gedicht „Celdroom"). 

VXTij verliezen in hem een vriend, die wist, wat vriendschap betekende. Daar- 
' * van spreekt ook een brief uit Zwitserland: 

„Gistermiddag is Joop plotseling slechter geworden en het hart kreeg zoveel 
te verduren, dat onze vriend vannacht om drie uur rustig is heengegaan", 
zoals hij het zelf altijd uitdrukte „op de verre reis naar zijn vrienden gegaan". 
Dit zal voor allen een schok zijn; het is ook allemaal zo vlug gegaan. Hij 
was wel moe en lusteloos en lag maar stil achterover in bed en hij was 
kortademig. Maar dat was hij al die tijd na de tweede operatie. Marthe Dupont 
en hij hadden zich een week geleden verloofd: onze Lieve Heer heeft anders ge- 
wild. Ze is tot het laatste toe bij hem gebleven en vertelde dat hij heel rustig, 
zonder enige pijn is heengegaan. Dit is een troost, ook dat hij nu bij zijn 
vrienden is, waarvan hij zelf altijd zei, dat ze hem riepen. Hij was niet bang 
voor de dood en zo hij beseft heeft, dat hij zou sterven, heeft hij er volkomen 
in berust." 

   Wie, zoals hij, het harde veeleisende verzetswerk begon 
" " en het beëindigde met>een evenwichtige rijpheid, verdient 

niet het predicaat „avonturier". 
In zijn bescheidenheid was hij groot. Dit moge Blijken 
uit het feit, dat hij tot tweemaal toe de Amerikaanse 
onderscheiding voor pilotenzorg heeft geweigerd, terwijl 
hij ook geen waarde hechtte aan het woord van de 
President van het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam, 
die bij de behandeling van de zaak tegen Van den 
Bogaart mededeelde, dat de houding van Carl en zijn 
vrienden bi) de overval op de Weteringschans hem 
Zeer had getroffen. 
Van hem blijft ons de herinnering aan een groot vriend, 
een Nederlander, die zijn plaats geweten heeft. 

1 
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: Antonic Pictcr Bons 
Geboren: 11 Juni 1921 te 

Krimpen a/d Lek 
Gefusilleerd; 11 April 1945 te 

Zijpe (Z.H.) 

T"\irk Bons had een zoon, Ton, met bijzonder' organi- 
satorische gaven. Reeds als jong gymnasiast richtte 

hij op eigen initiatief een internationaal correspondentie- 
bureau op en dezelfde energie en organisatorische gaven 
heeft hij gedurende de bezetting gebruikt voor de be- 
vrijding van ons land. 
Lange tijd was Overijsel zijn arbeidsterrein; hij verleen- 
de medewerking bij het kraken van distributiekantoren 
en gemeentesecretarieën, ving geallieerde vliegers op, 
verzorgde deze en geleidde hen naar veiliger plaatsen. 
Na 1 Juli 1944, toen hij als door een wonder aan de 
SD in Overijsel ontsnapte, keerde hij naar zijn woon- 
plaast Amsterdam terug om zijn vader in diens illegale 
werk bij te staan. Hij was o.m. commandant van de 
KP Reintje de Vos. 
Het zelfde verraad, waardoor ook zijn vader werd 
gearresteerd, bracht hem op 27 Maart 1945 in ge- 
vangenschap en zoals zij samen vochten tegen het 
duivels geweld, zo triomfeerden zij ook samen op die 
ochtend in April over de laatste vijand, de .dood. 
Ook Ton Bons werd te Overveen begraven. 

Vader en zoon  
Wij kunnen ons niet voorstellen, wat zij hebben ge- 
voeld, toen zij daar op die voorjaarsmorgen naast elkan- 
der stonden. Twee mannen, nauw aan elkaar verwant 
door familieband en beginselen, maar toch zo eenzaam 
tegenover de lopen van de Duitse geweren. 
Wij weten, dat zij één grote kracht hebben gevoeld, 
een kracht, die alles overwint. 
Door het Geloof hebben zij uit zwakheid krachten ge- 
kregen, zijn in de krijg gesterkt geworden, zijn verlaten 
geweest, verdrukt, kwalijk behandeld, maar hebben hun 
Vaderland tot de dood getrouw gediend, omdat zij 
begerig waren naar een beter, dat is een Hemels Vader- 
land. 
Dit trooste de achtergeblevenen. 



FAMILIEBERICHTEN 
RIJK JANSEN 

„Bob van der Linden" 
en 

CORNELIA JOH. FRANS. PETERS 
hebben de eer U, mede namens weder- 
zijdse ouders, kennis te geven van hun 
voornemen om op 12 Mei a.s. in het 
huwelijk te treden. 
De Kerkelijke inzegening van hun 
huwelijk zal D.V. plaats hebben in de 
Ned. Herv. Kapel, Asselsestraat 199 te 
Apeldoorn, om 11.30 uur v.m. door de 
Wcleerw. Heer Ds. }. de Groot, Ned. 
Herv. Predikant te Apeldoorn. 
Oldenzaai, Bisschopstraat 16. 
Radio Kootwijk, nr. 16. 
23 April 1948. 
Gelegenheid tot feliciteren na de Kerke- 
lijke inzegening in de consistoriekamer. 
Toekomstig adres; 
Oldenzaai: Bisschopstraat 16. 
Dankbaar zijn wij voor de vele harte- 
lijke bewijzen van deelneming, welke wij 
mochten ondervinden ter gelegenheid 
van onze 45-jarige echtvereniging op 
16 dezer, speciaal de KP. Amsterdam, 
de Stichting 1940-'45 e.a. 

A. BAKKER 
G. BAKKER-BLOEM. 

Czaar Peterstraat 152, huis. 
Amsterdam-C. 

Aan enkele meisjes of echtpaar 
van Chr. beg. gelegenheid aan- 
geboden bij eenv. mensen hun 
vacantie door te brengen. Bij 
bos en hei in midden Drente» 
tegen billijke vergoeding. 
Br. onder nr. 768 aan het Bureau 
van dit Blad. 
Man. vrouw en kind van 2 jaar zoe- 
ken pension. Vacantie van 16-8 tot 22-8 
a.s. Br. onder nr. 764 aan het- bur. 
van dit blad. 

C. Baardman 
HET GEZEGENDE 

DORP 
Het lang verwachte nieuwe boek 
van Baardman, de schrijver van 

„Een lied van den Biesbosch". 
In een braaf dorp aan een rivier 
kan men kostelijke inwoners vinden, 
zij staan in dit boek in levende 
lijve vóór u. ook door de geestige 

tekeningen van BerserÜc. 
Geb. f 3.90 

In elke boekhandel 
J. N. Voorhoeve — Den Haag 

NlHetXasregisteÉiis 
N.Z. Voorburgw. 133, A'dam 
tel. 47272 
In- en verkoop van alle 
merken Kasregisters. 

Oud-illegaal werker b.z.a. als 
PORTIER-CONCIERGE 

of anderszins, 't Liefst daar waar 
woning aanwezig is. Woningruil 
mogelijk. Door illegale acties niet 
geheel valide. 
Br. onder nr. 765 aan het Bureau 

Gevraagd: 

voor spoedige indiensttreding bekwame 
en aankomende 

DRAAIERS, KOTTERAARS, 

BANKWERKERS, 

PLAATWERKERS en 

ELECTR. LASSERS. 

Aanmelden mondeling of schriftelijk aan 
de fabriek 

GEBR. STORK & CO's 

APPARATEN FABRIEK N.V. 
BOORSTRAAT AMSTERDAM (N.) 

£r is altijd plaats voor een 
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Jan Jongrerins 

\.V. v Utrecht 

CARROSSERIE- EN CONSTRUCTIE- 

WERKPLAATSEN 

AUTOMOBIELBEDRIJVEN 

Hoofdkantoor Kanaalweg 34 
Jutphaas (Post Utrecht) 
Tel. 18844 

In zestien dagbladen verscheen een reeks 
van 35 opzienbarende artikelen, geschreven 
door een der best geïnformeerde Neder- 
landse journalisten. Het verhaal over spion- 
nage en contra-spionnage, over verraad en 
verzet werd letterUjfc verslonden in meer 
dan 350.000 gezinnen. 

Deze uiterst spannende reportages 
zullen binnenkort in boekvorm ver- 
schijnen. 
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HERMAN N GISKES 
...Leider van de Duiise contra 
spionnage in Nederland .... 

Een verhaal van ruim 200 pagina's over 
de avonturen van agenten, spionnen en 
verraders,. conform de vreselijke wer- 
kelijkheid verteld op grond van onweer- 
legbare feiten. Het merkwaardigste 
oorlogsdocument, dat ooit verscheen. 
Gebonden uitgave, goed papier, veel 
volstrekt onbekende foto's. Alleen bij 
intekening verkrijgbaar, niet in de 
boekhandel. Oplage zeer beperkt; de 
belangstelling enorm. Prijs f 4.25. 
Verzeker U van een exemplaar. Zend 
direct nevenstaande bon ingevuld (als 
drukwerk) aan Uitg. Kaptein te Pijnacker 
(Z.H.) en stort f 4.25 op girorek. 376121 

Aan Uitg. KAPTEIN 

te Pijnacker (Z.H.) 

Ondergetekende verzoekt direct na verschijning 
franco toezending van het boek „Tussen Ver- 
raders en Spionnen" è f 4.25. 

Naam    

Straat      —~ 

Gemeente      - — 
Zw. 
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I TUSSEN VERRADERS EN SPIONNEN | 

-Ar Het rampzalige England-Spiel (spionnage met 

A- radio-zenders), het werk van onze Geheime | 

I A- Dienst in Londen en de sinistere daden van 
1 3 
1 -Ar Anton van der Waals en Joseph Schreieder. 

Een machtige reportage 

over de Oorlog 

achter de Schermen / 

UIT DE INHOUD: De S.D. heeft 20 maanden radioverbinding met Londen. — Anton v.d. 
Waals, de duivel in mensengedaante. — Jacht op schakelaars van vuurmonden. — In 
dienst van Joseph Schreieder. — Eerste successen van een groot verrader. — Burge- 
meester Oud betaalt f 12.000.— voor reis naar Engeland. — Groot plan van S.D. mislukt. — 
Van der Waals draait een Oranjefilm. — Luit Taconis komt per parachute in Neder- 
land; Giskes en Schreieder beginnen het England-Spiel. — Londen seint: „Er dalen 
Donderdag twee geheime agenten '. — Onze Geheime Dienst tot medio 1943 tragische 
mislukking. — Stroom van arrestaties en doodvonnissen. — Schreieder spreekt van ver- 
raad In Londen. — Containers met springstoffen en wapens vallen uit de lucht. — Akkie 
speelt gevaarlijk spel. — Bevel om Radio-Kootwijk op te blazen en nieuw bedrog. — 
Dokter Kastein vermoordt Reydon met een S.D.-revolver. — Vljltlgste Nederlandse agent 
gevangen; S.D. viert feest. — Huis in Rotterdam voorportaal van de dood. — Natio- 
naal Comité in de val. — Van der Waals organiseert stoottroepen! — Agenten ont- 
vluchten. — Van der Waals als „Baron van Lynden" naar Zweden. - Lafhartige 
moorden. — Het proces-Van der Waals en honderd vraagtekens. - 
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Lichtdrukken 

Fotocopieën 

Copieerwerk 

n 
VAN DER 
ZANDEN 

Ginnekenweg 
133 

BREDA 

Tel. 8902-7769 

Ingevolge papiertoewijzing B.P.P. no. 
4383. verschijnt deze uitgave weke- 
lijks en is de omvang van dit nummer 
8 pagina's, pagina-formaat 29 * 40. 

Voor direct of later kunnen bij ons geplaatst worden zo- 
wel geschoolde als aankomende: 

a. Vormers 

b. Rondslijpers 

c. Machine-bankwerkers 

d. Draaiers 

e. Revolverdraaiers 

Voor aankomende krachten bestaat eventueel gelegen- 
heid tot opleiding. 

Aanmelden persoonlijk of schriftelijk blji 
WIENER & CO., 
Machinefabriek en Metaalgieterij 

OOSTENBURGERVOORSTRAAT 29-31, AMSTERDAM-C. 
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DRUKKERIJ H. J. KOERSEN 6.ZH. 

AMSTERDAM-C. 
TELEFOON 32239 
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