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CONSTITUTIONELE DEMOCRATIE * 

c/oor 

Dr. W.P. Berghuis 

Het is de vraag of wij als burgers 
van een constitutioneel-democra- 
tisch ingerichte staat wel steeds 

voldoende besef tonen voor de beteke- 
nis van het feit, dat wij in een derge- 
lijke staat leven, en van de weelde, die 
wij als staatsburgers daarin beleven. Er 
zijn sterke benen en groot verantwoor- 
delijkheidsgevoel nodig om deze weelde 
te kunnen dragen. 
De democratie verkeert, naar 't oordeel 
van velen, in onze dagen in een crisis. 
De autocratische staten hebben aan de 
democratieën de oorlog verklaard, over- 
tuigd van haar innerlijke zwakheid. En 
in de strijd om het behoud der democra- 
tie hebben ook vele democssten getwij- 
feld aan de innerlijke kracht van de 
democratie. De democratische staten 
hebben de oorlog gewonnen en daardoor 
is ongetwijfeld de „goodwill" van de 
democratie gestegen. Maar, afgezien van 
de vraag, of de overwinning behaald is 
dank zij de democratie dan wel, on- 
danks de democratie, door overmacht 
aan materiaal en mensen, toch is de 

, crisis der democratie niet voorbij. Er 
. zijn nog velen, die, ofschoon zij van de 

voordelen der democratie overtuigd zijn, 
wanhopen aan de daadkracht en de 
regeerkracht der democratieën^ Wanneer 
wij ons gaan bezighouden met de demo- 
cratie, dienen wij ons overigens direct 
te realiseren, dat dit begrip in onze tijd 
niet voor ieder dezelfde en duidelijk te 
formuleren inhoud meer -heeft. 
Terwijl de term oorspronkelijk een be- 
paalde regeringsvorm aanduidt, heelt 
men daarin in onze tijd zoveel materiële 
elementen gevat, dat het woord -— het 
schijnt een tegenstrijdigheid — dreigt 
een lege klank te worden. Getuige het 
feit, dat ook de Sovjet-communisten zich 
democraten noemen. Ik wil niet ontken- 
nen, dat het begrip democratie in het 
algemeen bepaalde materiële dingen zegt 
over de verhouding van overheid en 
onderdaan, maar het is in onze tijd zo 
zwaar geladen, dat zijn inhoud varieert 
naar de staats- en overheidsbeschou- 
wing, die men aanhangt. 
Als wij het echter, zoals nu, hebben over 
de constitutionele democratie, wordt de 
zaak iets eenvoudiger en het gevaar 
voor misverstand en verwarring min- 
der groot. Immers, in het aldus nader 
aangeduide begrip gaat het, over de 
democratie als regeringsvorm, als vorm 
van staatsinrichting, d.w.z. een vorm 
van staatsinrichting, waarbij het staats- 
volk zelf met eigen organen in het 
staatsbestuur is ingeschakeld en het 
staatsleven leidt en controleert. 
In deze zin staat democratie tegenover 
autocratie, de democratische tegenover 
de autoritaire regeringsvorm. 
Het begrip democratie staat als zodanig 
niet tegenover de totalitaire staatsge- 
dachte. Een totalitaire, het gehele volks- 
leven omvattende en reglementaire staat, 
kan theoretisch in een democratische 
vorm zijn gegoten. In de praktijk zal 
echter een democratisch geregeerde tota- 
litaire staat niet lang als zodanig kun- 
nen bestaan, omdat een levensbeheer- 
sing, zoals die door een totalitaire staat 
wordt nagestreefd, al spoedig naar een 
autoritair regiem moet leiden. Hoe bre- 
der en hoe ingrijpender men de overheids- 
taak maakt, des te noodzakelijker maar 
ook des te moeilijker te handhaven is 
de democratische regeringsvorm. Hierin 
openbaart zich m.i. vooral in onze tijd 
een van de crisisverschijnselen der demo- 
era t*- 

Wat maakt nu de democratie als re- 
geringsvorm, ondanks de fouten, 

die in de werking van het systeem her- 
haaldelijk aan de dag treden, ondanks 
het vele praten en het weinige, althans 
trage, doen, waarop steeds weer wordt 
gewezen, ondanks het politieke gekon- 
kel en het weinig doortastende en recht- 
lijnige overheidsbeleid, dat men steeds 

overheidsgezag aan het volk wordt ont- 
leend. Het overheidsgezag komt van 
God en is juist aan een ander dan het 
volk opgedragen, omdat het volk zelf 
niet in staat is in zijn midden een rechts- 
toestand te handhaven. Het onderscheid 
tussen democratie en autocratie ligt voor 
mij niet hierin, dat de laatste is "de be- 
stuursvorm ener gemeenschap, welke 

Dit artikel over de Constitutionele Democratie is het eerste uit een serie, 
die wij dit jaar onze lezers willen brengen. 

In deze serie zullen op bevattelijke wijze door enkele deskundigen uit verschil- 
lende kringen, de belangrijke vraagstukken betreffende onze staatsinrichting aan 
de orde gesteld worden. 
De redactie acht de behandeling van deze onderwerpen van groot gewicht, 
omdat het in het verzet juist om het herstel van onze staatsvorm ging. 
Voorlichting op dit punt is dus, met name in „De Zwerver", dringend ge- 
wenst. 

weer aan het begrip democratie ver- 
bindt/tot zulk een onwaardeerbaar goed, 
waarover wij, zeker, onze opbouwende 
critiek mogen laten gaan, maar waar- 
mede wij zeer voorzichtig en angstvallig 
als met iets van grote waarde hebben 
om te gaan? 
Om dit goed naar waarde te schatten 
moeten wij uitgaan van de functie en 
taak, die staat en overheid in de samen- 
leving hebben te vervullen. 
Staat en overheid zijn er terwille van de 
samenleving van mensen in een rijke ver- 
scheidenheid van verhoudingen en ver- 
banden. En de overheid heeft tot taak 
om in die samenleving een evenwichtige 
rechtstoestand te handhaven, ^door de 
rechten en vrijheden der onderdanen te 
beschermen en bij botsing van rechtsbe- 
langen deze op de juiste wijze tegen el- 
kander en tegen het algemeen rechtsbe- 
lang af te wegen, een en ander teneinde 
ontplooiing van de zelfwerkzaamheid der 
burgers mogelijk te maken. 
Voor de juiste vervulling van deze taak 
behoeft de overheid een zuiver inzicht 
in, de onderlinge rechtsverhoudingen en 
in de rechtsbelangen der onderdanen. 
En het is geen eenvoudige zaak cm in 
de sterk verweven samenleving daarin 
een goed inzicht te hebben. Daarvoor 
worden hoge eisen aan de dragers van 
het overheidsgezag gesteld. Dit alles be- 
tekent op zichzelf niet, dat een auto- 
cratische, aristocratische of oligarchische 
regerincjgvorra niet tot een goede en 
juiste uitoefening van de overheidstaak 
kan leiden. Doch wij zijn allen overtuigd 
van de feilbaarheid en zondigheid van 
degenen, die met het overheidsgezag zijn 
bekleed, ook met betrekking tot een 
juiste uitoefening van de overheidstaak. 
Hoe meer waarborgen de samenstelling 
van het overheidsapparaat daarom biedt, 
dat de-volksrechten en -vrijheden wor- 

. den geëerbiedigd, des te beter. En die 
waarborgen zijn het meest aanwezig, in- 
dien het volk zelf op de uitoefening van 
de overheidstaak en op de samenstelling 
van het overheidsapparaat invloed heeft, 
wanneer het volk met zijn rechtsbelan- 
gen zich in de overheid uitdrukt. Dit 
komt er idealiter op neer, dat het volk 
zelf zijn staatsinrichting moet bepalen, 
zichzelf staatkundig moet organiseren, 
zijn eigen overheid moet kiezen en 
samenstellen, m.a.w. dat het zichzelf 
moet regeren. 

Wij dienen dit echter goed te ver- 
staan. De bovenstaande redenering 

mag niet uitgaan van de opvatting, dat 
de overheid uit het volk opkomt, dat het 

door een boven de leden staande macht 
wordt beheerst, in tegenstelling met de 
bestuursvorm der democratie, gelijk Prof. 
Mr. W. A. Bonger in zijn „Problemen 
der Democratie" betoogt. De overheid,, 
ook de democratisch aangewezen over- 
heid, is een principieel andere dan het 
volk. Zij heeft een eigenrechtelijke po- 
sitie tegenover dat volk. 
Het niet erkennen van dat eigen recht 
der overheid, gelijk in de gedachtengang. 
van vele democratisch denkende mensen 
tot uiting komt, zal steeds weer leiden 
tot een crisis in de democratie, terwijl 
het vasthouden aan het eigen recht ook 
van de democratische overheid veel 
spanningen in de democratische staat zal 
wegnemen. De overheden, ook de door 
het volk aangewezen overheidsorganen, 
hebben eigen gezag en zijn als zodanig 
niet mandatarissen, lasthebbers van de 
onderdanen, zoals een verenigingsbe- 
stuur dat is van de leden. Zij zullen hun 
taak onder eigen verantwoordelijkheid, 
en niet in afhankelijkheid van de onder- 
danen of van de politieke partijen heb- 
ben te vervullen. Anders vervallen zij 
tot innerlijke zwakheid en brengen zij de 
democratie tot verval, gelijk de ervaring 
hier en elders leert. 
Er is echter voor de aanvaardbaarheid 
van een democratische regeringsvorm 
nog meer nodig, dan dat het eigen recht 
van de overheid wordt erkend. Zal een 
democratische regeringsvorm aan een 
juiste uitoefening van de overheidstaak 
ten goede komen, dan is daarvoor nodig 
een grote mate van politieke ontwikke- 
ling van en politiek verantwoordelijk- 
heidsgevoel bij het volk. Alles hangt hier 
af van het eigen roepings- en verant- 
woordelijkheidsbesef en -inzicht bij de 
onderdanen. Er zijn volken en er zijn 
omstandigheden, waarin een democra- 
tisch staatsbestuur zeer zeker niet ver- 
antwoord is. Daarom is de democratie 
niet de regeringsvorm voor alle tijden 
en alle volken. 
Alleen een volk, dat zichzelf door zijn 
aard, eigenschappen en ontwikkeling kan 
regeren, mag aan de regering deelnemen 
en daarop invloed hebben. Deze deelne- 
ming en invloed zullen, naar gelang van 
het groeien dier politieke ontwikkeling 
van een volk, steeds meer kunnen wor- 
den toegekend en zijn te prefereren. Het 
pleit voor een volk, indien het rijp is 
voor democratie. Maar het is ook een 
grote luxe, indien een volk er een de- 
mocratische regeringsvorm op na kan 
houden. En om deze luxe te dragen zijn 
sterke benen nodig. 
De critiek op de werking vap hej demo- 

cratische stelsel leidt er bi] een aantal 
van ons wel eens toe te pleiten voor in- 
perking van het democratische karakter 
van onze Nederlandse staat. Dat is 
verklaarbaar, indien men van de grote 
betekenis van de democratie als rege- 
ringsvorm niet voldoende overtuigd is, 
en tevens van oordeel is, dat ons volk 
de weelde van democratie niet meer kan 
dragen. Zij, die voor beperking der de- 
mocratie pleiten, dienen dan ook wel - te 
beseffen, dat zij daarmede ons volk en 
onze staat een stap terug willen laten 
doen op de weg hunner politieke ont- 
plooiing, en dat zij een stempel van 
staatkundige armoede op ons volk drukken. 
De fouten fn de werking der democratie 
zullen eerst in het alleruiterste geval er- 
toe moeten leiden om het stelsel over- 
boord te werpen. De afgelopen jaren 
hebben ons wel geleerd hoe de demo- 
cratie met al haar gebreken voor de 
handhaving van onze rechten en vrijhe- 
den als staatsburgers honderdmaal te 
verkiezen is. boven een autoritaire rege- 
ringsvorm, zoals wij die hebben meege- 
maakt. En wat de politieke geschiktheid 
van ons volk betreft, ik geloof niet, dat 
het in zijn historie heeft bewezen zich 
niet te kunnen permitteren om een demo- 
cratisch geregeerd volk te zijn. De nodige 
ernst en het nodige verantwoordelijk- 
heidsbesef waren en zijn' ongetwijfeld 
niet altijd voldoende aanwezig. Dan 
mankeert het aan de gezindheid, de de- 
mocratische gezindheid. Maar dan is het 
zaak daarin verbetering te brengen. 

t_I et is volkomen waar, dat terwijl aan 
^ ^ de zijde der overhèid steeds het gevaar 
bestaat, dat de vrijheden en rechten van 
het volk niet voldoende worden geëer- 
biedigd, aan de zijde van het volk het 
gevaar aanwezig is, dat het gezag van 
de overheid niet voldoende wordt er- 
kend. Dit brengt met zich een voortdu- 
rende spanning in de democratische 
staten. Hierin openbaart zich een min of 
meer permanente crisis der democratie. 
In dit verband is het bestaan van een 
monarchie in een democratische staat als 
de onze van het grootste belang. De 
eigenrechtelijke positie van de overheid, 
ook bij een democratische regeringsvorm, 
wordt daardoor geaccentueerd. Veeleer 
dan in strijd te zijn met de democratische 
gedachte, kan haar bestaan allerlei span- 
ningen in de democratie voorkomen ol 
opheffen. Tevens is nodig, dat de demo- 
cratie is een constitutionele democratie, 
d.w.z. dat de organisatie van de demo- 
cratisch geregeerde staat en de functie, 
de taak en de onderlinge verhouding der 
onderscheidene organen, die tezamen de 
overheid vormen, is vastgelegd in een 
samenstel van rechten en regelen. Die 
constitutie bevat een stel „spelregels" 
voor de werking en de onderlinge sa- 
menwerking van de staatsorganen. Deze 
organen zijn daaraan gebonden. Bij per- 
manente schending daarvan wordt de 
democratie om hals gebracht. Een volks- 
vertegenwoordiging, die zich niet aan 
deze spelregels houdt, vermoordt de de- 
mocratie, evenals een regering, die het 
parlement in het bepalen van het rege- 
ringsbeleid tracht uit te schakelen of 
niet voldoende inlicht en raadpleegt, 
zulks doet. 
De constitutionele democratie hebben wij 
te beschouwen als een kostbaar pand. 
Voor het behoud daarvan hebben wij al 
onze krachten in te zetten, eerder dan 
«en schrede terug te doen op de weg 
van de voortgaande ontwikkeling van 
on^staatsbestel. 
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Van plan IV tot plan I 
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Zo kan zich het schema afrollen: 
Plan I, landen die zonder meer in de U.S.S.R. 
zullen opgaan; Estland, Letland, Lithauen, Oost- 

Polen, Ruthenië, Gallicië, Bessarabië. Hier geen 
geëxperiraentecr meer met politieke partijen, geen 
westers democratische instellingen. Dit is Sovjet Rus- 
land met partijgenoten en partijlozen, met zijn atheïs- 
me en collectivisme, met zijn terrorisme als integre- 
rend bestanddeel van overheidsbeleid. Hier rukt Wis- 
jinsky binnen bekleed met alle denkbaar menselijke 
almacht over leven en dood, bezit, familie en vrijheid. 
Niet de Wisjinsky, zoals hij op de Uno-vergadering 
wel gevaarlijk maar gevaarloos raasde, maar de Wis- 
jinsky van de beruchte zuiveringsprocessen van Mos- 
kou, waar deze trouwe satelliet yan Stalin als open- 
bare aanklager feilloos alle ongewenste elementen likwi- 
deerde, de man, die geen risico neemt maar ijzerhard, 
koud en onbewogen doorgrijpt. Noem de naam Wis- 
jinsky in de landen, wier inlijving hij voltrok en 
beelden rijzen op van eindeloze stoeten van mannen, 
vrouwen en kinderen op de dodenmars naar het Azia- 
tische binnenland, om plaats te maken voor .betrouw- 
baarder Sovjet-Russische burgers; van kerk- en pries- 
tervervolging; van vernietiging van inheemse leidende 
kaders; van nachtelijke arrestaties en overvulde ker- 
kers, en tenslotte van een land, waar elke kiem van 
mogelijk verzet bij voorbaat is vertrapt en thans de 
vredige rust van het kerkhof rust. In de oorlogsjaren 
hadden wij hier aan eigen leed en zorgen genoeg en 
daarenboven leerden we ons afvragen: Wat is waar- 
heid? Zo is tot de wereld niet of nauwelijks door- 
gedrongen, wat er in deze gelikwideerde landen is 
geschied. We dienen het echter te weten. We moe- 
ten het weten. 

De laatste etappe. 
Plan li, landen die weliswaar niet voor onmiddellijke 
inlijving in aanmerking komen, maar waar de politieke 
en economische situatie het terrein voor de bolsje- 
wisering heeft rijp gemaakt. Hier vereist de tactiek de 
tijdelijke toelating ener oppositie, doch de leidende 
posten van de staat, de politiek, de economie, de 
cultuur, dienen onmiddellijk door volkomen betrouw- 
bare en' gewillige figuren te worden bezet. In hun 
schaduw staan de waarnemers van Moskou, die in 
werkelijkheid regeren. Aan dergelijke figuren is ner- 
gens gebrek. De Lithause schrijver wijst erop, boe on- 
middellijk uit de duisternis de elementen opdoemen, 
die reeds lang tevoren van Moskouse directieven zijn 
voorzien. Maar erger nog/zo merkt de schrijver op, 
dat elk land beschikt over een intellectuele of semi- 
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S/C TRANSIT  
In Engeland, in het graafschap Wales, «is een kamp 
met Duitse krijgsgevangenen. Dat is niets bijzonders, 
Over de gehele wereld zijn kampen met gevangenen. 
Tegenover dat kamp woont een vrouw, die medelijden 
kreeg ' met één van deze gevangenen, een oude man, 
die zich zeer eenzaam scheen t*e voelen. Ook. dat is 
niets merkwaardigs. Overal in de wereld zijn vrou- 
wen, die medelijden hebben en mannen, die zich een- 
zaam voelen. 
Die vrouw bakte wat koekjes voor die arme oude 
krijgsgevangene en bracht ze naar het kamp, waarop 
zij een paar dagen later een portretje van hem kreeg 

niets wereldschokkends deze thuisbezorgd. Er 
dingen. 
Bij die foto was een briefje  
En nu komt het! 
U mag er hard om lachen, desgewenst gieren. 
U mag er ook even heel fijntjes om glimlachen. 
U mag zeggen, dat het een flauwe mop is (hoewel 
het de waarheid is). 
U mag een beetje leedvermaak bij Uzelf constateren. 
U mag ook met ons zeggen: Sic transit gloria mundi, 

• zo vergaat 'de glorie der wereld. . 
Zo snel  
Want U zult uit dit verhaal nog de humor kunnen 
puren. 
Eer we twee geslachten verder zijn, zal niemand meer ' 
begrijpen, waarom U lachte. 
Het briefje luidde: 
,,Ik verzoek U dit kleine geschenk te aanvaarden als 
blijk van mijn dankbaarheid. Dit is alles, wat ik U 
kan aanbieden." 
Was getekend: Von Rundstedt, veldmaarschalk...... 
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intellectuele laag, welke in staat blijkt, ook een re- 
giem te dienen, dat de heiligste menselijke rechten 
verkracht Totdat ook die servielen, kleinmoedigen 
of a-moralisten van die verkrachting hun deel krijgen. 
Welke landen naar plan II gebolsjewiseerd worden, 
toont ons duidelijk de loop van zaken in Polen, 
Joego-SIavië en Bulgarije, waar de oppositie is weg- 
gevaagd. een Mihailowic en een Petkov werden op- 
gehangen en een Mikolasjek zich door de vlucht 
nauwelijks aan eenzelfde lot kon onttrekken. 

Van Democratie tot „Volksdemocratie"\ 
Plan III, landen waar een hogere beschaving en een 
hoger levensniveau heerst, of waar buitenlandse in- 
vloed tot omzichtigheid maant. Hier wordt in de aan- 
vang een beminnelijke inschikkelijkheid aan de dag 
gelegd met betrekking tot de vrijheid der politieke 
partijen. Wel worden naar het mogelijke en met voor- 
zichtige krachtsaanwending betrouwbare elementen 
naar voren geschoven. Wanneer zij ook al niet de 
allerhoogste posten kunnen bezetten, dan toch zeker 
enkele belangrijke ministerposten, zoals Binnenlandse 
Zaken (politie), Justitie (rechtspraak). Cultuur (on- 
derwijs, culturele leven, voorlichting), Sociale Zaken 
(onmiddellijk contact met de . massa). Deze toeleg 
trad wel het duidelijkste aan het licht in Oostenrijk 
onmiddellijk na de bevrijding, alwaar de Russische 
autoriteiten aan kanselier Renner categorisch bevalen, 
communisten juist op deze posten te benoemen, al- 
hoewel het getal communisten in geheel Oostenrijk 
bij de eerste verkiezing nauwelijks 5 procent bleek 
te bedragen. 
Wanneer het politieke leven, aldus gerust gesteld, 
meent zich verder vrij te kunnen ontwikkelen, grijpen 
de feitelijke machthebbers en hun inheemse marionet- 
ten langs de sectoren van politie en justitie steeds 
verder door; bij voorkeur onder het mom van jacht 
op de „fascisten", want in communistische zin is 
elkeen, die het met de „Volksdemocratische", lees 
bolsjewistische opvattingen niet eens is, een fascist. 
Zo wordt de gewelddadige eliminering van lastige 
politieke opponenten in een wettelijk kleedje geca- 
moufleerd. Daarna beginnen de leiders der politieke 
partijen zekere druk te bespeuren, die allengs sterker 
wordt. 

Maniu, Mie had en Ccosza. 
Plan III wordt Plan II. De burgerlijke partijen krijgen 
de wenk, dat zij zich maar samen moeten voegen, 
omdat ze feitelijk toch maar één pot nat zijn. De 
socialisten daarentegen, worden vanwege hun marxis- 
tische afkomst uitgenodigd, een huwelijk te sluiten 
met de communisten, om tezamen een johg gezin' te 
stichten in de vorm van de Socialistische Eenheids- 
partij. En na Plan II komt dan automatisch Plan I, 
de oppositie wordt verdelgd, de Eenheidspartij, in 
feite de communistische, blijft en de mogelijkheid 
van de verdere bolsjewisering is aanwezig. 
Hongarije en Roemenië en in zekere zin ook Finland, 
zijn reeds aardig dicht in de faze van Plan I terecht 
gekomen. Met de veroordeling van Maniu en het 
verdrijven van koning Michael, is plan II vrijwel 
afgesloten. Nu zullen we de grootgrondbezitter en 
grootindustrieel Grosza, typisch representant van de 
hierboven aangestipte intellectuele laag, mettertijd 
ook nog wel zien verdwijnen. Deze „Mohr" heeft nu 
zijn „Schuldigkeit" verricht, hij kan opstappen. Het- 
zelfde is bereids in Hongarije geschied, waar de lei- 
ders van de oppositie op het allerlaatste moment de 
dans met de N.K.D.V. konden ontspringen. 

Communistische methodiek, maar buiten Rusland. 
Plan IV, de landen, waar Moskou geen of nog geen 
directe zeggenschap heeft, omdat er het Rode Leger 
niet of nog niet is. Hier ordonneert Moskou de toe- 
passing in volle omvang van de communistische actie, 
van de „bestendige revolutie" van Marx, de agitatie, 
de staking, de sabotage, de chaotisering. Mocht een 
communist in het Sovjetparadijs op een goede dag 
het in zijn hoofd halen, om die methoden daar toe te 
passen (waarvoor hij naar zijn leer toch wel alle 
recht schijnt te hebben), dan zou de N.K.D.V. hem 
spoedig aan het verstand brengen, welk een misdaad 
hij daarmee begaat. Maar buiten het Sovjet-Russi- 
sche machtsbereik behoort dit alles tot de dappere 
taak van de klassebewuste communistische strijder. 
Alleen  het moet naar de directieven van Moskou 
geschieden, naar de eisen van de Twee-eenheid, 
waarom dan ook de bekende communistische leiders 
dezer landen trouw hun orders in Moskou ih ontvangst 
gaan nemen. Weliswaar trachten hier en daar oppo-, 
santé communisten, die zich dan Trotzkyisten of Le- 
ninisten noemen, tegenover deze horigheid aan Moskou 
hun zelfstandigheid te bewaren, maar dat baart 
Moskou weinig zorgen. Zijn verbindingen zijn hecht 
en sterk en zijn kapitaal speelt, ook onder deze kapi- 
taalverachters, een beslissende rol. 
Deze planologische strijd speelt zich dan nu af in het 
zo zwaar geteisterde Europese Avondland. Gewonnen 
heeft de Twee-eenheid nog bijlange niet. De Ameri- 
kaanse contra-actie op vele fronten smijt die plannen 
aardig door elkaar en heeft tot nog toe de omscha- 
keling van plan III op plan II in Berlijn weten "te 
dwarsbomen. Gerust kunnen we er echter allerminst 
op zijn, waarom de allerhoogste waakzaamheid dan 
ook geboden blijft. 
(Wordt vervolgd.) C. H. 

mo. 

fn 

Voor het Bijzonder Gerechtshof te 's Graven- 
hage is drie jaar met aftrek geëist tegen 
mevrouw K., die in 1943 als 21-jarige typiste 
bij de S.D. in dienst trad, maar blijkens ver- 
klaringen van talrijke getuigen a décharge 
uit vaderlandse motieven gehandeld heeft. De 
procureur fiscaal achtte haar strafbaar we- 
gens het fouilleren van vrouwelijke arrestan- 
ten en wenste niet te aanvaarden dat deze en 
dergelijke handelingen haar door de omstan- 
digheden werden opgedrongen. Ook het feit, 
dat zij in 1945 door het oprollen door de S.D. 
van een verzetsgroep, waarvan Mevr. K. en 
haar man lid waren, zelf in de gevangenis 
kwam, achtte de procureur-fiscaal niet vol- 
doende te harer ontlasting. 
•«- Slechts wie deze zaak door en door kent, kan 
zich in dezen een juist oordeel vormen. Om 

-deze zaak door en door te kennen is echter 
ook kennis^ nodig van de mentaliteit en metho- 
des van de illegaliteit in het algemeen en de 
contra-spionnage in het bijzonder. In de sa- 
menstelling van de bijzondere gerechtshoven 
ligt ons inziens geen voldoende waarborg voor 
een juiste beoordeling van die mentaliteit en 
methodes. Slechts een behandeling door, of 
minstens met advies van de Ereraad der Ille- 
galiteit kan in dit en in dergelijke gevallen 
tot een bevredigend oordeel leiden. 

KRUIDENIERSPOLITIEK. 
„De Minister van Financiën heeft in een Nota 
medegedeeld, dat hij overwegende bezwaren 
blijft koesteren tqgen handhaving van het 
vierkahte stuivertje." 
—• Boisot waarschuwde ons tijdens de oorlog in 
zijn „Wedergeboorte van het Koninkrijk"; „In 
de publieke belangstelling zal het grote weer 
'root en het kleine weer klein moeten wor- 
den. De versterking van de Rijkseenheid zal 
de plaats moeten innemen van het verse ka- 
detje, de verdediging van Nederlands-Indië 
die van de leerlingenschaal, de karaktervor- 
ming van de jeugd die van de winkelsluitings- 
wet. 
Kortom: er zal meer stuwkracht moeten zijn 
in onze staat, in onze regering, in ons volk." 

VOORTEKENEN ? 
In de Amsterdamse Gemeenteraad zijn dezer 
dagen twee besluiten genomen, die de onder- 
wijs-pacificatie aantasten, doordat zij het 
openbaar onderwijs bevoorrechten boven het 
bijzonder en het hoger onderwijs eenzijdig- 
links oriënteren. 
De eenzijdig-Iinkse oriëntatie van het onder- 
wijs aan de Gemeentelijke Universiteit te 
Amsterdam is reeds door rijksoverheid gedis- 
qualificeerd en tenietgedaan. Het besluit tot 
bevoorrechting van het openbaar boven het 
bijzondér onderwijs zal — als de voortekenen 
niet bedriegen — nog wel vernietigd worden. 
— Intussen wel een bewijs, dat de voorstanders 
van' bijzonder, christelijk onderwijs niet op 
hun lauweren mogen gaan rusten. 

Ergerlijke 

Leugeniournalisiiek. 

In de „Waarheid" van 17 Januari j.1. staat een 
verslag over de ontscheping van de „Grote Beer". 
Een verslag, dat de feiten scheef trekt, omdat 
er anders geen communistische propaganda mee 
gemaakt kan worden. Wie goed leest kan dat 
ook opmaken uit het bericht zelf. De terug- 
kerende mannen van dit troepenschip met hos- 
pitaalaccomodatie „zullen vloeken hebben geuit 
of onderdrukt", want eens waren ze gezond  
Neen, zo was de stemming in het geheel niet. 
Ook de verslaggever van de „Waarheid" mocht 
met iedereen praten. Maar in zijn verslag laat 
hij geen der militairen aan het woord komen. 
Alleen de stoker van de „Grote Beer" laat hij 
vaag zeggen: „Als men in Holland de waarheid 
kende"  Daar wordt dan een gewrongen be- 
schouwing aan vastgeknoopt, die bij de lezers 
een valse indruk achterlaat. De werkelijke waar- 
heid is, dat er een goede geest heerste bij deze 
mannen, een voorbeeld voor onze regering en 
ons hele volk. 
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ONS KONINKLIJK GEZIN IN 
!*;•: BEVRIJD NEDERLAND. 

door Gerard Rutten; uitg: N.V, 
Gebr. Zomer en Keuning's Uitg. Mij. 
W ageningen. 

i [ize Nederlandse persen heb- 
ben in de loop der jaren 
reeds vele publicaties over ons 
Oranjehuis gedrukt. Er zullen 
er echter weinige bij zijn, 
welke in één adem genoemd 
mogen worden mèt dit boek 
van Gerard Rutten. En dat niet 
alleen, omdat hier geschreven 
wordt over een zo belangrijke 
gebeurtenis als de terugkeer 
van ons Oranjehuis uft bal- 
lingschap, maar vooral, omdat 
de schrijver in- de gelegenheid 

was dit alles van zeer nabij mee te maken, niet 
als belangstellend burger of journalist, opgaand in 
de massa, doch als behorend tot het naaste ge- 
volg van de Koninklijke familie. De wijze, waar- 
op de schrijver zelf opklom tot de positie van 
officier voor Algemene Diensten en lid van de 
Staf van Prins Bernhard is op zichzelf reeds een 
bewijs van de buitengewone belangstelling, waar- 
mede onze Landsmoeder in Engeland het verzet 
in ons vaderland volgde. Gerard Rutten kwam 
in het voorjaar van 1943 als Engelandvaarder 
over de Noordzee en werd, zoals al deze goede 
vaderlanders, door de Koningin ontvangen. Dat 
contact werd' nog versterkt, toen Koningin Wil- 
helmina later meermalen als een „moeder" de 
door Haar aan de Engelandvaarders geschon- 
ken club „Oranjehaven", waarvan Rutten secre- 
taris werd, bezocht, waarbij' hij vele onvergete- 
lijke gesprekken met Haar mocht hebben. Thans 
nadert de tijd, dat Rutten de periode, waarin hij 
zo nauw met het Koninklijk Huis mocht mede- 
leven, gaat afsluiten. Hij getuigt daarvan, dat het 
een periode was, zó interessant, belangwekkend 
en leerzaam, dat het een mensenleven rijk maakt. 
De omstandigheden, waaronder ons land bevrijd 
werd, leidden er toe, dat ons weinig be- 
kend is geworden van de terugkeer van ons 
Koninklijk gezin op Nederlandse bodem. 
Het land boven de rivieren bevond zich nog 
in de knellende banden van terreur en honger 
en in het bevrijde Zuiden was vrijwel geen 
papier beschikbaar om in de dagbladen uitvoerig 
aandacht aan dit heugelijk feit te schenken. In die 
lacune voorziet thans het boek van Rutten en 
op een wijze, waartoe geen journalist in staat zou 
zijn geweest. Er staan tal van kleine, onopvallen- 
de gebeurtenissen in; een enkel woord van onze 
Landsvrouwe, een enkel gebaar, een simpele daad, 
die tonen hoezeer Zij aan ons volk gehecht is en 
hoezeer deze dagen Haar ontroerden. Op het 
Stadhuis van Den Bosch spreekt zij anderhalf uur 
met „de illegalen". Zij moest gaan, maar Zij wilde 
eigenlijk niet. Zij zei: „Ik moet weer terug naar 
Engeland  maar hier is mijn land en het is mijn 
innigste wens om niet meer terug te hoeven, nu 
ik voet gezet heb op Nederlandse grond." En in 
Maastricht defileerden de nieuwbakken Neder- 
landse troepen voor haar... Doch zij defileerden 
voortreffelijk en het gezicht van de Koningin 
straalde, toen Zij de soldaten zo goed zag mar- 
cheren en Zij begon, als in Tilburg, te applau- 
diseren. 
Dit alles zou voldoende zijn, dit boek als een 
kostbaar bezit te beschouwen. Doch er is meear. 
Het bevat een keur van zeer fraaie foto's, die ook 
technisch bijzonder goed van uitvoering zijn. 
Het zal velen goed doen, te lezen hoe onze 
Landsmoeder in alle eenvoud terugkeerde, in het 
verdronken Zeeuwse land, in het geteisterde Bra- 
bant en in de verwoeste steden van Limburg. 

AD. 

„OP INSPECTIE" door Lt. Generaal 
Mr. H. J. Kruis. Uitg. Elsevier. 

Een boek van een generaal. Generaal Kruis 
vertelt in dit boekje, waarin talrijke foto s 

Zijn opgenomen, van zijn inspectiereis door Indië 
en hij heeft dit gedaan op een wijze, die demon- 
streert, dat 't van sten naar pen maar één stap is. 
Zelf wijst de generaal er in zijn „woordje vooraf' 
op, dat het werk geen enkele literaire -betekenis 
heeft, noch aanspraak maakt op volledigheid. Wij 
zijn dit roerend met hem eens, vooral wat die vol- 
ledigheid betreft. 
Het boek heet „Op Inspectie", maar na le- 
zing vragen wij ons af, wat belangrijker geweest 
is: de vliegtocht naar Indië of de inspectie daar. 
Maar liefst 35 bladzijden van de 112 kost deze 

ONZE JONGENS 

IN INDIE Thcuit twww Jiedojun 

Het is moeilijk om de situatie aan de grens van het onder Nederlandse bescherming staande gebied, 
waar de republikeinen de gelegenheid hebben bij nacht en duisternis in contact te komen met 
hun landgenoten aan deze zijde, te schilderen voor mensen, die de omstandigheden niet ken- 

nen uit eigen ervaring. Men gaat zo gemakkelijk vergelijkingen maken met grenslijnen, die wij tijdens 
de bezetting hebben gekehd, of het nu de Noordzee was van de eerste jaren of de grote rivieren van 
de hongerwinter. Men denkt aan „line-crossers", die komen om inlichtingen mede te nemen. Niets ia 
echter minder waar dan dat. Aan onze zijde van de lijn is in de laatste maanden een homogeen blok 
gevormd; alles wat over de lijn komt, is verdacht voor ons en  voor de Javaan. Hij mag er 
misschien heel in den beginne anders over hebben gedacht, toen hij nog de propaganda hoorde na- 
klinken, die de Nederlanders voor bruten en beesten had uitgemaakt. Sindsdien heeft hij echter 
gemerkt, dat het met die bruten nogal meevalt en dat hij van die nachtelijke „line-crossers" niet veel 
goeds te verwachten heeft, want als ze het niet op hem hebben voorzien dan toch zeker op zijn vee 
of zijn huisraad. Immers, ook voor de republikeinen vormt alles wat over de lijn woont een homo- 
geen blok van vijanden. De Nederlanders vanzelf, maar ook de eigen landgenoten, die verkiezen 
onder Nederlands gezag te staan, die hun kampongs weer normaal besturen en de velden bebouwen, 
die wachten aanstellen en spionnen aanbrengen. 
Maar hoe moet ik dit voor U geloofwaardig maken? Ge kunt U er eigenlijk alleen van overtuigen, 
als ge het leven der soldaten temidden van deze mensen ziet. 
Als ge zoudt weten, welk een officieel stuk een situatierapport is, een sitrap, zoals dat in het mili- 
taire jargon heet, het 
journaal voor de troe- 
pencommandanten, 
dat de feiten bevat, 
waarop hij zijn han- 
delingen baseert, zou 
de volgende korte no- 
titie uit een dier rap- 
porten voldoende zijn. 
Vorige week rappor- 
teerde commandant 
T-Brigade: 
„Uit dank voor de gis- 
teren gehouden zuive- 
ringspatrouille werd 
door de bevolking van 
de kampong fruit en 
groente aangeboden 
aan de Nederlandse 
post Kedajan." 
Kedajan is een kampong op de helling van de Merbaboe, waar Stoottroepers, onder commando van 
Luitenant Verstraten, voor de beveiliging van de grenslijn zorgen. Zij doen dit door dag en nacht te 
patrouilleren. Er bestaat een alarmsysteem door middel van de tong-tong en, wanneer er 's nachts 
onraad is in één van de dorpen, klinkt de zenuwachtige klop op de holle houten blokken langs de berg- 
helling. En dan komen de soldaten. Dit weet de bevolking en dat weten de aanvallers, die meestal bij 
het alarm al verdwijnen. Af eK toe woydt een of ander oord, waarvan voortdurend overlast wordt 
ondervonden, gezuiverd en dan is het weer een hele tijd rustig in de omgeving. 
Ik moest U de pisangs en de mangga's en de bonen en de kool kunnen laten zien, die onlangs na zo'n 
actie bij de commandant werden binnengebracht door een deputatie van burgers uit een naburige 
dessa. Ge moest ze kunnen eten, zoals de soldaten ze aten, dan zoudt ge misschien overtuigd zijn 
van de hechte samenwerking, die er bestaat tussen de bevolking en de soldaten, in wie de eersten haar 
beschermers ziet. ^ t 

Maar nog liever zou ik de Nederlandse ouders, die hun zonen in Indië hebben, de twee mijnen laten 
zien, die de bewoners van diezelfde kampong in het wegdek opspoorden, juist voordat de wagen met 
verlofgangers naderde. Ze hielden de wagen aan en, jawel, daar glinsterden de door enkele mannen 
reeds blootgewoelde koppen in het zand. Dit waren andere vruchten voor de soldaten van Kedajan,, 
vruchten van hun dagelijks zwoegen voor de veiligheid van het volk. 
Dat was tweemaal in één week' „fruit voor Kedajan! 
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reisbeschrijving (heen en terug): daar gaan dan 
nog wat bladzijden "af voor een inleiding en een 
hoofdstuk over demobilisatie, zodat tenslotte een 
47 bladzijden voor de werkelijke inspectie over- 
schieten. Nogmaals de pen is deze generaalshan- 
den wel toevertrouwd geweest, maar wij hadden 
toch iets anders verwacht. Tienduizenden van 
onze jongens leven ver weg onder omstandighe- 
den, die hemelsbreed verschillen van die in het 
vaderland. Wij hier in Holland - ' en in het bij- 
zonder de familieleden — willen weten, hoe zij 
het daar maken. Natuurlijk, daar zijn de persoon- 
lijke brieven en de verhalen van de oorlogsverslag- 
gevers, maar de indrukken van een generaal zijn 
toch -altijd weer iets anders. Als het boek bedoeld 
is als reisbeschijving, dan is het geslaagd -— 
hoewel we wel eens meer iets gelezen hebben over 
de reis naar Indië per KLM. Is het bedoeld als een 
populair verslag van de inspectie, dan zouden we 
graag nog wat meer over die inspectie hebben 
gelezen. 
Wij hebben het nu eenmaal niet voor het zeg- 
gen, vooral niet tegen generaals. Was dit wel zo, 
dan zouden we bescheiden willen bestellen: Wat 
meer jongens en wat minder generaall 

KEES. 

Monument Roermondse 

Ver zet s slachtoffers 

De vrienden en medewerkers van Lodewrjk (Pater 
Bleys) hebben besloten een monument op te 
richten ter nagedachtenis van deze verzetsman. 
Gedacht is aan een relief tegen de kerkhofmuur 
ter plaatse, waar Lodewijk begraven ligt. 
De bedoeling is, in dit monument tevens zijn 
confrater, Pater v. d. Heuvel, te eren, die in 
Duitse gevangenschap overleed, alsmede de ove- 
rige Roermondse gevallen verzetsmensen. 
Er zal alleen een locale inzameling worden ge- 
houden, terwijl de vroegere medewerkers en 
vrienden zoveel mogelijk een desbetreffend 
schrijven ontvangen. 
Giften kunnen gestort wórden op de Twentse 
Bank, te Roermond onder vermelding: „Monu- 
ment Pater Bleys". 
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Na honderd uür door ). W. Hofwijk 

Hjj komt bij in het water. 
Waar is hij, wat is er ge ? Op de rand 
van de badkuip zit een donkere klomp. 

Lichten aan! Draaien voor de opname. Stilte  
water gurgelt. 
„Aha"  — hij heeft zijn kleren nog aan! — 
Een hand grijpt hem in zijn lange pijnlijke ha- 
ren ,Und nun werden wir reden, nicht Hen- 
Van Dijk?" De hand duwt hem onder water. 
„Hulp!" hij stikt  klokken bonzen  Gene- 
rale, Admirale alles ist versauft  Op trekt de 
Vuist hem  hij braakt water, stikt, huilt! 
„Aha  reden, Mensch, Reden, reden " Neer 
duwt de vuist  zwembad, schoteltje dui- 
ken  mond dicht, mond  alle vissen glip- 
pen door...... Generale, Admirale alles ist 
versau " Op trekt de vuist hem , bra- 
ken  
Men sleurt hem naar een krukje — waarschijn- 
lijk uit cel 38 — Hij ziet de hazenlip, maar de 
schreeuw stikt in diens warme stikkende hand... 
Lieve Heertje  
Er zijn ook anderen. Het begint opnieuw. Tem- 
po, tempo. Hij rolt van het krukje, slap lijk, 
dood. Hij sluit de ogen  Dit is de tweede 
nacht, nee, twee derde nacht. „Du solist nicht 
schlafen!" Hoor ze lachen  Heksengalop  
Schnell, schnell. Men heeft een plank, Men neme 
een plank en sla daarmee krachtig -— „Reden, 
reden, reden!" — niet zo gillen — op de natte 
broekebenen, viezerd. Schweinhund  Het 
licht is nu vlakbij, hij staart verblind, Wit- 
gloeiend, boort in zijn hersens  Nichts kann 
uns passieren .„Kennen Sie Paul? Paul, Paul?" 
Rust  alleen niet slapen, nooit meer slapen.... 
Plotseling komen de geluiden van de gang ■— 
natuurlijk deur staat open! — tot hem door. Hij 
hoort anderen. „Namen?" 
Ondervraging? Hij wil antwoorden, maar op- 
nieuw hand op zijn mond. 
„Kuypers " hoort hij — fout: Van Dijk! — 
„Voornamen." 
„Paul Theo ' ' 
Dat ben ik! Hij wil gillen, daar is 
Paul. God, ze hebben Paul ook. Dit is 
geen bedrog. Hij hoort de stem, her- 
kent onmiddellijk de klank. 
„Also Kuypers  wo waren Sie in 
den Nacht vom vierten Dezem- 
ber ?" 
Stemmen gaan weg, hij luistert  
stappen op de gang  als ze hem 
maar niet slaan  Paul, die altijd 
lachte, nooit bang was  Stil, op-: 
nieuw de stemmen, komen dichter- 
bij  ze slaan Paul! Hij wordt zo 
wild, dat hij op wil vliegen. 
„Bij Van Dijk." 
„Wer war noch mehr da?" 
„Valken." 
„Weiter, weiter!" Van Dijk ziet het 
niet, hij trilt  men slaat. 
„En Kempers." 
„Wo ist Kempers nun? War er von 
LD.?" 
„Ja  hij is terug naar Enge- 
land  
Alles  alles bekent hij  Paul... 
Paul! Zwijg toch  niet zeggen! 
Niet. Nee, nee!-Nee, Nee!" 
Het water springt in zijn geopende 
schreeuwmond. 
Opnieuw. 
„Nah, Sie haben es gehbyt, Van Dijk. 
"NTi-ivi «tz-wIIö-m tirj v» vn/^lrf *? " 

(Slot) 

Hij wil gaan huilen  de spanning moet bre- 
ken. Maar hij staart met brandende ogen, die 
niet meer kunnen slapen. Nooit meer kunnen sla- 
pen. Zijn ogen zitten op steeltjes, ver uit de kas- 
sen. Krabbenogen. 
„Sei mal ruhig " sust Haubrock. De dikke 
vleesbenen in de nauwe uniformrok zijn er ook. 
Alles is in orde voor de laatste loodjes. „Also  
Sie kennen Herr Valken " 
Totaal gebroken: „Ja " 
De kleurloze, licht uitpuilende ogen flitsen plot- 
seling op; om de weke mond trekt een lachje van 
triomf. 
God, wat zeg ik! God, wat doe ik? Verrader, 
verrader! 
Waterdruppels tikken, nog is het bad vol  De 
stilte suist bloedwarm op hem toe, hij stikt in 
'n wollen mist en vecht zijn neus vrij. Hap, adem- 
hap. Wat doe ik? Dan breekt het los: „Ik ken 
Valken! Ik ken Valken!" — Haubrock schrikt — 
„En Hitier en Haubrock en Seyss en mijn moe- 
der." Moeder! „Beulen, schoften, 't ijzeren kruis 
krijgen jullie, Seyss met de zwaarden. Ploerten! 
Weerloze gevangenen slaan, slaan, verzuipen...!" 
Hij kan niet meer, kreten — schreeuwend hese 
kreten, gloeiende sintels uit een verbrande keel. 
„Verrückt " Haubrock haalt de schouflers 
op. 

heb alles verteld. Alles! Alles!" 
„Heuvellaan sechs und neunzig, nicht wahr?" — 
parachutistenadres — 
„Nein!" 
„Nun kein Rüchsicht mehr!" 
Slaan  alle benen breken  Ook de kleine 
kinderen. God  — Uren, dagen, maanden  
Dunkelcelle met- vier schoften. 
Trappen, verse krachten  hard, hard   Wa- 
ter, dorst erger dan honger  
Van Dijk ligt naakt op de cementen vloer, varken 
in zijn eigen drek  God, is nu heel dichtbij  
Lieve God  ik wil bidden, kan niet meer. Ver- 
geef iedereen  vergeef mijn vijanden. 
„Vader vergeef 't hun " 
Schoppen, slaan. Van Hapert, Van Hapert, Van 
Hapert. 

❖ 
Stemmen op de gang. De laarzen houden stil. 

„Nah, mit dieser wird Schluss gemacht. Heu- 
temorgen früh  erschossen, ja  
Overvalwagen  ik mag geen afscheidsbrief 
meer schrijven. 
Dag moeder. 
Liefste Moeder. 
Het is dag. 
Dag, dag! 
Eindelijk. 

❖ 

❖ 
Tweede acte  Derde? Tiende? Honderdste 

acte? Nein, nein! Alle mensen slapen. Behal- 
ve ik. Hazenlip-hazenlip! 
„Nun kein Rücksicht mehr!" 

Nun wollen wir reden, mcht? 
Neer stoot de vuist  Water  
honderd trams wringen snerpend door 
de bochten onder klokgelui. Reden. 
Reden. Reden. Van Hapert — schoft 
— Van Hapert — schoft — Van Ha- 
pert — schoft! Valken-Valken-Valken. Reden. 
Reden — Beden! Zijn bonzend bloed stikt in het 
rhythme 
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Terug naar de cel. Men brengt water. „Re- 
den  dann können Sie trinken. Erst 

reden " 
Hij lacht krankzinnig, grijpt de beker met een 
haast krankzinnige gulzigheid ,Erst reden, 
mein Lieber  Wer ist Valken?" 
Drinken,, drinken, pats! Haha! Hij slaat de Mof 
de beker uit de hand en lacht hees. 
„Nicht schlafen!" Telkens wanneer hij de ogen 

sluiten wil, stompt men hem wakker; 
een Duitser slaat met een ijzeren buis 
op de verwarming. Lawaai. In zijn 
hoofd breken de gekleurde lawaai-' 
splinters af, fijne naalden, hoekige 
raspscherven, blijven prikken  
Gong die nasiddert door heel zijn 
lichaam. 
En Van Dijk lacht! 
„Mein Lieber, wènn Sie wussten " 
„Nun kein Rücksicht mehr,!" 

❖ 

D* 

Van Dijk l'gl naakt op de cementen vloer. 

❖ 
Om vijf over vijf van de avond van de tweede 

dag, na een verhoor van negen-en-dertig uur 
en vijf minuten, hees men Jan Willem van Dijk 
terug op het krukje in de badcel: „Haal  
Haubrock  ik zal alles vertellen." 
Haubrock komt. 

Mensch  Mensch, mein Lieber Herr Van 
Dijk " — Ik heet niet Van Dijk. — 

„Sie wollen Luft machen  Sie wissen es selbst 
nicht, aber Sie wollen Luft machen  da oben 
im Kopfe  ich sehe es genau, ein kleines 
Loch  ja, reden Sie nur  erzahlen Sie 
doch alles  Sie  ich sehe es...... ja, sagen 
Sie es nur  die Klappe bewegt schon  
da  endlich, ja...... es komt gleich  wer 
ist  Ja ?" 
„Nein  ik heb alles verteld " gillend: „ik 

ag? Nacht? Hij weet het niet 
meer. Het martelen is niet zo erg; 

alleen, het houdt niet meer op, nooit 
meer. Men wordt niet oud In zo'n 
vak  Maar erg is het niet  al- 
les went  mijn ogen vallen uit hun 
kassen  ik zal nooit meer kunnen 
slapen  Dag Van Hapert — sst, 
hij staat achter de deur! — Dag dap- 
pere vent! 
Ze dachten dat ze 't er met slèfm 
uitkregen... ze sloegen 't er in. 
Pech  
Rust  
Rust  
De orkaan houdt de adem in. 
In de stilte bonst zijn jagend hart. 
De stilte suist, een kaarsvlam, recht- 
op brandend. 
In het wilde uitwaaierende licht, dat 
zich snel over de vlakte — zandsteen- 
kleurig — verspreidt, zit Jan Willem 
van Dijk en droomt met stenen ogen. 
Hoor het suizen  heel ver. 

Dat heb je goed gedaan, Van Dijk. 
Maar de patiënt is nog héél zwakjes  
Alle beesten slapen  
Hij waakt met stenen ogen. 
Reden — -reden — reden — reden  de echo. 
Dat heb je goe... „Nee!" hij gilt. 
Over de vlakte komen drie rupsen; drie rupsen 
kruipen op hem toe. 
„Nee!" 
„Sie sind ein tapferer Jungen  Aaaaaber   
mein Lieber, das Spiel ist noch nicht aus  ca 
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f&ngt erst an! Es gibt ein gewisses Licht, ein 
gewisses blaues Licht womit man die Gedan- 
ken lesen kann  die geheimste Gedanken 
eines Angeklagten werden  Nee, Nee. 
Mijn God, waarom al de dagen die voorafgingen? 
Ein de nachten, mijn God! 
Men sleept hem gillend naar een andere cel, een 
man met een schaar — doe maar alles, doe maar 
alles, maar niet mijn nagels  — knipt hem 
het haar, scheert dan zijn hoofd kaal voor het 
blauwe licht — ketst anders af, zeker, Samson 
hè? Ja, 't was Samson.  nog even zijn zijn 
gedachten van hem zelf: denk er aan: voor gek 
spelen. Gek! Waaraan denkt eens gek?" Alles 
rennet, rettet, flüchtet  Bindt mé maar vast 
— electrische stoel. 
Eerst nu is hij bang. Slaan is niet erg  Plot- 
seling zit hij in een vreemde blauwe bundel, om 
zwenkt gedachtenhorde: „ik zal in 't Frans bid- 
den " 
„Nun betet er französisch". Hij hóórt het  hij 
hoort het, werkelijk, zakelijk noterende stem, we- 
tenschappelijk geïnteresseerd. 
Om zwenken zijn gedachten, schichtiger: „zwart 
denken, alles zwart, niets dan aan kleur zwart 
denken  
„Komisch  er denkt nur an schwarze 
Farbe. " 
Om vluchten zijn gedachten — ik kom er niet 
meer uit. Radijsje, hup, twee radijsjes. Van Ha 
wèg!' 
„Hahaha  Radischen!" 
Dorst, ik sterf van dorst, vier nachten en  
Ananas, ananas uit de ijskast  Hopla en ik 
zit boven op het blikje, duik  kloek-kloek- 
klöek-kloek door het tunneltje vol ijskoud 
sap in de ananasschijven naar beneden, 

geen bodem, kan niet, al dat sap  maar reeds 
is hij met een plonsje in een-bad vol lauwe melk 
terecht gekomen, kopje onder  nu drinken, 
drinken met kleine slokjes, kleine proevende 
slokjes, lauwe melk is' goed voor elk, haan en 
kip op zijn melkbeker  kakelen  kakelen. 
Het geschreeuw neemt geen einde meer. Harder. 
Harder! 

❖ 
Het was zeer eenvoudig hem op dat moment 

bewusteloos te slaan. De SD-mannen waren 
geoefend. 
Na een verhoor van ongeveer honderd uur werd 
Jan Willem van Dijk overgegeven aan de Wehr- 
macht. 
„Wir braüchen ihn nicht langer " 
Hij had niet gepraat. 
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ZIEKENBEZOEK 

Het stukje „Oproep en Op- 
wekking" (in „De Zwerver" 
van 12 December 1947, 

Nr. 50), waarin er op werd 
aangedrongen, dat wij ook 
schriftelijk medeleven met de 
verzetsslachtoffers zouden tonen, 
heeft mij uit mijn dagelijkse be- 
zigheden opgeschrikt. Een brief 
zou ik wel kunnen schrijven naar 
één Uwer, maar een bezoek is 
altijd beter. En daar kreeg ik een 
idee. Als ik dat nu eens op on- 
zichtbare manier deed, dan zou ik 
veel meer tegelijk kunnen berei- 
ken. In gedachten treed ik dan 
even bij U binnen. De vertrekken, 
waar ik mij bevind, zijn verschil- 
lend. Hier „is het een grote zaal, 
waar veel patiënten samen zijn, 
daar weer één, waar ik slechts 
drie bedden ontmoet. Ook zie ik 
een hele rij lighallen, voor hen, 
die in de buitenlucht kuren. Ook 
zie ik onze zieke vrienden in In- 
die, ook deze bedden rollen we 
even naar het vaderland, wij vor- 
men één grote familiekring. Ver- 
der zie ik in huiskamers, grote 
mooie kamers, of ook die met 
minder ruimte zijn bedeeld. Zelfs 
wip ik even door een deur, die in 
tweeën opengaat, een onder- en 
bovendeur. Een klein portaaltje 
en dan sta je in de kleine, doch 
gezellige kamer, de enige ruim- 
te, maar het is er altijd gezellig. 
Nu gaan we al onze bedden even 
bij elkaar schuiven en maken er 
een gezellige kring van. Hé, dit 
is toch heerlijk, ik schik een paar 
bloemetjes in de vaasjes, die hier 
en daar de gezelligheid wat ver- 
hogen. Nu gaan we ons aan el- 
kaar voorstellen, omdat we allen, 
nog vreemd voor elkaar zijn. Als 
bezoekster heb ik dan als eerste 
mijn naam te noemen. Mijn naam 
is zuster Roza. En nu hoor ik van 
alle kanten al namen als Louis, 
Lex, Arie, Jo, Henk enz. Uit de 
grond van mgn hart zeg ik daar- 
op: aangenaam! Het eerste, waar- 
over ik het nu met jullie wil heb- 
ben is het nieuwe jaar. Als wij de 
kalender eens voor ons zien, dan 
is dat een heel blok van allemaal 
dagen; dagen, die ieder voor zich 
hun toekomstgeheimen met zich 
meedragen. Wij weten nog in het 
geheel niet, wat zij zullen bren- 
gen. Wel Weten wij, dat er veel 
van ons zelf afhangt hoe wij dat 

hele blokje zullen „afwerken". Of 
wij dat niet een dosis optimisme 
zullen beginnen of in doffe berus- 
ting, onder de verzuchting; O, dit 
wordt weer een heel eind en de 
wereld is zo slecht, het zal wel 
niet veel goeds brengen. 
Ja, de wereld, maar dat zijn wij 
allen met elkaar. Ik heb eens ge- 
lezen: Als gij de wereld slecht 
vindt, vraag U dan zelf eens af, 
wat Gij gedaan hebt om haar be- 
ter te maken." En dat is nu juist 
ons aller taak. 
Hoe wij dat kunnen? Dat is soms 
eenvoudiger dan het lijkt. Als wij 
in de eerste plaats maar steeds 
denken: ik wil. Dat wil niet zeg- 
gen, dat wij nooit zullen vallen, 
figuurlijk bedoeld, maar dat is 
nog niet mislukken. 
Geef liefde, waar je in je eerste 
opwelling hard had willen uitval- 
len. Het eerste zou je misschien 

• op dat moment meer bevrediging 
gegeven hebben, maar de over- 
winnig geeft rust voor langer 
duur. De wereld wordt nooit radi- 
caler verbeterd dan wanneer men 
bij zich zelf begint! 

Mocht er iemand onder U zijn, 
die zegt of denkt, dat ik hier lig 
of zit is maar verloren tijd, dan 
is dat niet waar. Denk aan de 
Kerstrede van de Koningin in 
1945, toen zij de zieken wees op 
hun geestelijke taak in ons volks- 
leven. Wij leven in een tijd van 
wederopbouw, moreel en geestelijk 
is die nog noodzakelijker dan 
stoffelijk. 
Dus wij hebben allen een taak, een 
grote verantwoordelijkheid tegen- 
over onze omgeving en onszelf. 
Nu moet ik mijn bezoek weer 
eindigen, want volgens de klok is 
het bezoekuur om. 
Dus, beste vrienden, waar gij ook 
zjjt, wij helpen allen mee naasten- 
liefde te zaaien, om een blijvende 
Vrede te oogsten. 
En dan groet ik jullie allen heel 
hartelijk. 
Wie mij schrijven wil, die doe dat 
gerust. En waar ik helpen kan, 
zullen we dat doen. 

ZUSTER ROZA. 
Adres: Mevr. T. de Visser de 
Heer, Laagland 4, Wartena (Fr.) 

EEN MINISTERIEEL BESLUIT 

De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft 
dezer dagen een circulaire aan alle bijzondere en openbare 
scholen verzonden over de in 1948 te vieren nationale gedenk- 
dagen. In deze circulaire wijst hij er op, dat deze gedenk- 
dagen een uitstekende gelegenheid bieden om tegemoet te 
komen aan de wensen van vele opvoedkundigen, die de school 
niet slechts zien als een instituut, waar kennis en inzicht 
worden verworven, maar waar ook het hart en het gemoed 
van de leerlingen het voedsel ontvangen, dat zij "niet kunnen 
ontberen. 
In de dagen van onze diepste nationale vernedering hebben 
wij, zo gaat dé minister voort, eerst recht gevoeld wat de 
overweldiger ons ontnomen had. Het nationale besef, dat 
zich moest kristalliseren in de schuilhoeken van het hart, 
heeft zich georganiseerd in de kringen van het verzet. Aan 
het onderwijs de taak om de jeugd te doordringen van het 
ideaal: ons volk, dat, vernederd en geslagen, zich moeizaam 
opricht, weer te maken tot een groot volk. 
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DE DERDE CONTACTAVOND 
Cillg Wang als trait-d'union. 

De contactavonden, georganiseerd door de Afde- 
ling Amsterdam van de' Stichting 1940-1945, 
gaan langzamerhand een goede traditie vormen. 

Een traditie, waarin de onbaatzuchtigheid der optre- 
dende artisten, de dikwijls roerende dankbaarheid van 
de verzorgden en de niet genoeg te waarderen activi- 
teit van de Amsterdamse Afdeling der Stichting om 
de voorrang strijden. 
Na de contactavonden in November en December, 
waarbij resp. het gezelschap „Vrij en Blij" o.l.v. 
Wessel Dekker en Nel Oosthout, declam^trice, voor 
een volledig bezette zaal optraden, konden Donder- 
dagavond, 29 Januari, ruim 1100 verzorgden en ge- 
nodigden genieten van de danskunst van Cilly Wang. 
Danskunst, het woord heeft bij een deel van onze 
lezerskring een niet bepaald goede klank. Dat is niet 
zo heel verwonderlijk, als men bedenkt, dat de onbe- 
kendheid met deze kunstsector dikwijls de oorzaak 
is van allerlei absurde denkbeelden, waarin erotiek, 
jitterburg en danskunst koelbloedig op een lijn worden 
gesteld. 1 

Voor wie niet beter weet: dit gebeurt ten onrechte. 
Zodra dansen tot kunst wordt verheven, staat het 
op èetzelfde niveau als de kunst der letteren, der 
muziek, van het beeldhouwen enz. Tezamen en elk 
voor z'ich vermen zij een middel om uiting te geven 
aan 's mensen diepste, niet-onder-(profane)-woor- 
den-te-brengen, gevoelens. 
De vraag doet zich zelfs voor of de danskunst door 
haar zeer bijzondere eigenschappen niet een centrale 
plaats dient in te nemen in het forum van alle kun- 
sten. 
De Stichtingsrubriek is geen kunstrubriek, dus laten 
wij de beantwoording van deze vraag gaarne over 
aan meer bevoegden. 
Wat Cilly Wang gaf te genieten was kunst. Klare, 
duidelijke kunst, ongecompliceerd en zonder proble- 
men. En dan denken wij aan de „Vogel'-dans. In 
de takken van een hoge boom danst een kleine vogel. 
Het is een Walt Disney-achtig wezentje, een kinder- 
lijk, aardig diertje. Het heeft geen kritiek, het heeft 
geen zorgen. 
Het is een vogeltje  
Gedurende deze dans zaten er 1100 „vogeltjes" in de 
zaal, zonder kritiek, zonder zorgen  
Voor het merendeel droegen de dansen een parodis- 
tische inslag. 
Wij denken ,aan „De opgeblazen soldaat", in welke 
dans de draak wordt gestoken met de cadaver-sol- 
daat, geen mens meer maar een mechanisme, vol voze 
eigenwaan. Er hoeft maar iets mis te gaan, een 
stofje in het mechanisme  Dan zakt het vreemde 
gedrocht langzaam in elkaar en schrompelt weg. 
Door welk soldatendom Cilly Wang tot deze dans 
werd geïnspireerd behoeven wij wel niet te zeggen. 
Wij denken aan „De giraffe", deftig, zeer deftig. Zij 
loopt niet, ■ zij schrijdt. Super-elegant en toonbeeld 
van Bommel-aristocratie. Zij sprak niet, doch had zij 
gesproken, zij zou voorzeker van „motte" en „kenne" 
inplaats van moeten en kunnen en van „teurens" en 
„meurden" inplaats van torens en moorden hebben 
gesproken. Maar ook aan giraffen, al hebben zij nog 
zulke trotse halzen, komt een eind. 
Wij denken tenslotte aan „Het mondaine danspaar". 
Flauw, bespottelijk flauw, zoals een mondain dans- 
paar kan doen. Geen danskunst, doch kunstdans. 
Zo geestig was deze dans, dat Cilly Wang door 
het aanhoudende applaus van het enthousiaste publiek 
werd gedwongen tot een toegift. 
Even als de vorige contactavonden kan deze avond 
als uitstekend geslaagd worden beschouwd. Een 
groot voordeel was, dat de ruimte het mogelijk maak- 
te een flinke pauze te houden, waarin de bedoeling 
van deze avonden: persoonlijk contact, tot haar recht 
kon komen. 
In die pauze hebben wij ons afgevraagd wat een 
voorbereiding, wat een werk één zo'n avond van de 
betrokken Stichtingsafdeling, wel moet vergen. Zo- 
iets, peinsden wij, kan toch blijkbaar alleen maar in 
Amsterdam, 's Zomers excursies, 's winters contact- 
avonden. Vergeleken bij haar zusters in andere ge- 
deelten van het land hebben de Amsterdamsen toch 
wel iets voor. Dank zij de initiatieven van een be- 
stuur, van een bureau  Zo bezien, mijmerden wij 
verder, draagt een bestuur, een bureau, toch wel een- 
heel grote verantwoordelijkheid. Als één man uit zo'n 
bestuur, van zo'n bureau, die verantwoordelijkheid 
niet kent, hoeveel vrouwen zouden daarvan dan wel 
de dupe zijn ? Toen rinkelde de bel voor de aan- 
vang van het tweede gedeelte van de voorstelling. 

TOON. 
BRAVO 
Op een feestavond van de Apeldoornse Wandelver- 
enigihg „De Trekvogels" werd een collecte gehouden, 
ten bate van '40-'45, welke ƒ 19.45 opbracht. 
Een voorbeeld ter navolging! 

  ■ 
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Twee politic-agenten te Dctroit zijn er achter gekomen, wat de 
beste behandeling is voor eert bevroren eend. Zij troffen er name- 
lijk een aan in een vijver te Détroit en haktefi hem los uit het ijs. 
Het beest gaf geen teken van leven meer. Een van de agenten 
wrong echter de snavel van het beest open en goot er een 
•cheut whisky in. De eend begon terstond te kwaken, klapte 
met zijn vleugels en vloog er vandoor. 

(Nederlander) 
Geen gekke Ambinatie: een eend en een borrel. Maar 
je moet öf een borrel op hebben óf een eend zijn om 
een bevroren eend met een borrel te laten wegvliegen. 
Ze bakken ze bruin in Amerika. Ofschoon: wij zou- 
den ze nog bruiner gebakken hebben; de eend dan 
wel te verstaan. 

* 

Het zachte weer stuurt de hele natuur in de war. Eerst bloeide 
dezer dagen aan de gevel van de burgermeesterswoning 'te Vei- 
sen de Pirus Jachica. die anders pas in Juni bloeit en *nu ver- 
nemen we uit het Noord-Limburgse dorpje Vélden, dat daar 
drie Meikevers zijn gevangen. 

(A^.P.) 
Het daghet in het Zuiden. Clara kan tevreden zijn. 
Als de eerste Mei-kevers gevangen zijn, dan zullen 
de Septe'mber-artisten wel volgen. 

♦ 
TE KOOP AANGEBODEN: 10 kippen en een haan, aan en 
tegen de leg. 

(Adv.) 
Wij zouden ook graag kippen houden, maar wach- 
ten toch liever op een andere aanbieding, want we 
vermoeden zo, dat, 't moeilijkheden zal geven als er 
bij zijn, die tegen de leg zijn. Of zou alleen de haan 
er tegen zijn? Dan maar liever kippen zonder haan. 

* 

De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen maakt 
bekend, dat prof. dr. W. M. Docters van Leeuwen aan/ de 
Staat der Nederlanden ten behoeve van het Rijksherbarium 
heeft geschonken zijn gehele verzameling Indische gallen, bestaan- 
de uit ruim 5000 exemplaren in gedroogde toestand en ruim 
500 spirituspraeparaten. 
De regering heeft met erkentelijkheid dit waardevolle geschenk 
aanvaard en aan de schenker hiervan mededeling gedaaa. 

(Dagblad voor Rijn en Gouwe) 
Van die erkentelijkheid begrijpen we niet veel. We 
dachten, dat de regering langzamerhand de Indische 
gal wel zou overlopen. En nu krijgt ze er weer even- 
tjes 5.000 bij. Daar zou je toch zwartgallig van wor- 
den.-Die 500 spiritus-praeparaten vormen naar onze 
smaak toch geen voldoende compensatie. 

♦ 
In dit nummer beginnen wij met de publicatie van een nieuw 
feuilleton, getiteld: ,,Durf te leven." een boeiende roman van 
Hiliegonda van Reenen, welke vooral k bij het vrouwelijk deel 
van onze lezers bijzonder in de smaak zal vallen. 

(Dagblad voor Rijn en Gouwe) 

Het schijnt dat de Rijnse en Gouwer vrouwen het 
leven niet best aandurven. Enfin, dat wordt nu beter. 
Maar hoe staat het met de mannen daar? Hebben die 

' voldoende levensdurf of is er geen eer meer aan te 
behalen? 

* 
,.Direct daarop werd om technische redenen het spel ..Huwe- 
lijksdromcn" opgevoerd, wat door de aanwezigen met een 
herhaald applaus werd beloond." 

(Koningin en Vaderland) 
Wij willen die technische redenen weten! 

* 

(Herplaatsing wegens een abuis In *t vorige nummer). 
Gistermiddag om 4 uur meerde aan de steiger van de Mij. 
,,Nederland" de ..Nieuw-Holhmd", die het eerste grote con- 
tingent gedemobiliseerde' militairen uit Indië naar het vaderland 
heeft gebracht. 
In totaal waren 1205 passagiers aan boord, waarvan 83 leden 
van de landwacht. 

(Nwe Prov. Gron. Crt.) 

Dappere kerels, die Landwachters. Eerst hebben ze 
vijf jaar tegen plutocraten en bolsjewisten gevoch- 
ten, toen nog twee jaar in Indië. Maar nu worden 
ze dan eindelijk gedemobiliseerd. 
Nou, eerlijk gezegd, 't werd toch tijd, niet? 

Dinsdag, 27 Ja- 
nuari j.1, over- 
leed in het 

ziekenhuis te Roo- 
sendaal Mevr. R. 
M. F. van Susante- 
Litjens, voorzien van 
de H.H. Sacramen- 
ten der Stervenden. 
Een ernstige ziekte 
nam haar in de 
jeugd van het le- 
ven, op zes en 
twintig jarige leef- 
tijd, weg van haar 
echtgenoot, met wie 
zij nog zo kort, 
slechts enkele maan- 
den, in het huwelijk 
was verbonden. 
Ieder, die haar ge- 
kend heeft, zal ver- 
slagen zijn door dit 
bericht. 
Een diep gevoel van 
medeleven doorstroomt ons bij 
de gedachte aan het leed,, dat 
haar man, haar ouders en fami- 
lie, hierin treft. 
We hebben haar gekend als 
Roos, de gezonde, levenslustige 
koerierster van de verzetsorga- 
nisatie in de Haarlemmermeer en 
Omgeving, waarin LO en BS 
bijkans één waren. Zij koerierde 
voor het Districts-commando en 
later voor het Gewestelijk Com- 
mando Strijdend Gedeelte in Ge- 
west XII. 
Overal, waar zij kwam in de 
bange dagen van 1944/1945 
bracht zij, naast allerlei gevaar- 
lijke papieren of opdrachten, ook 
dat beetje levensblijheid, dat we 
juist toen zo nodig hadden. 
Iedere dag trotseerde zij storm 
en regen op de kale vlakten van 
de Haarlemmermeer, meestal 
meer dan 50 KM per dag afleg- 
gende, om de post rond te bren- 

m : 

m s 
ï i :: : v 

iili si 

& i 
mmk C& 

. 

Mevrouw R. M. F. van Susante-Litjens. 

gen, omringd door de steeds loe- 
rende vijand. 
Zij was op de hoogte van bij- 
kans de gehele verzetsorganisa- 
tie, kende de commandanten, wist 
de plaats der droppjngsvelden 
en wist ook, wanneer de wapens 
naar beneden kwamen. Zij 
bracht mondelinge instructies, 
maar ook de gevaarlijkste docu- 
menten over van de ene plaats 
naar de andere. 
Opgewekt stapte zij 's morgens 
op de fiets, opgewekt stapte zij 
's avonds in Hillegom weer af. 
Zij had haar taak voor die dag 
gedaan. Vele dagen ging dit zo 
door, rijdende van het ene ge- 
vaarlijke huis naar het andere, 
onder de voortdurende bedrei- 
ging dat zij hier of daar, in- 
plaats van door een vriend, 
door de SD ontvangen zou wor- 
den, die op haar komst wachtte. 
In de tijd, dat het grootste deel 

van ons volk eerst 
voorzichtig zijn hoofd 
uit het zolderraam 
stak om te zien, of 
de straat veilig was 
en hij naar zijn buur- 
man kon gaan, stapte 
zij op de fiets en reed 
naar het centrum van 
Amsterdam. Terug 
vervoerde zij door 
de stille straten van 
deze stad, waar' 
niemand meer durf- 
de fietsen vanwege 
de vordering, een 
tas vol met de 
n: iwste uitgewor- 
pen wapenen, hand- 
granaten en spring 
stoffen. Deze wer- 
den door haar afge- 
leverd aan de zo 
juist per parachute 

. gelande instructeur 
voor Gewest XII der Binnenlandse 
Strijdkrachten. 
Na de bevrijding ging zij naar 
haar werk bij de Philips' Fabrie- 
ken te Eindhoven terug, totdat zij 
zich enige tijd later liet inschrijven 
als studente aan de Universiteit 
te Nijmegen, waar zij haar man 
vond. 
Er zijn tientallen meisjes in Ne- 
derland, die gedaan hebben, wat 
Roos deed, maar de nagedachtenis 
aan Roos zal bij de velen, die 
haar kenden, omschenen worden 
door het vriendelijke opgewekte 
in haar wezen. 
In haar zullen geëerd worden al 
de meisjes, die zo dapper mee- 
werkten aan de bevrijding van 
Nederland. 

v. S. 

é 

Waarde Vrienden, 
aar aanleiding van een artikel .,Na-oorlogse onderduikers" 
voorkomende in ,,De Zweéver" van 23 Januari 1948, wil ik 

het navolgende opmerken. 
Steller van genoemd artikel schrijft o.a. ,.De Waarheidcedactie 
kent blijkbaar geen verschil tussen Marechaussee en M.P." 
Op het ogenblik bestaat er echter geen verschil meer tussen 
Koninklijke Marechaussee en M.P. Voor de oorjog was dit anders. 
Toen beschikte men in Nederland over: 
1. het Wapen der Koninklijke ^Marechaussee; 
2. het Korps Politietroepcn. 
Na de capitulatie van Nederland, toen de Mof ingrijpende ver- 
anderingen in ons Staatsbestuur doorvoerde, werd in October 
1940 de Koninklijke Marechaussee omgezet in Marechaussee en 
in Maart 1943 werd dit Staatspolitie. 
Bij de bevrijding van Nederland werd Staatspolitie omgedoopt 
in Rijkspolitie. 
In Mei 1946 werd het nieuwe Wapen der Koninklijke Mare- 
chaussee heropgericht en een ieder van de Rijkspolitie die over- 
gang wenste naar de Koninklijke Marechaussee, kon hiervoor 
een verzoekschrift indienen. 
We kregen nu het beeld te zien, dat de Rijkspolitie de taak 
uitoefende, die vroeger aan de Koninklijke Marechaussee was 
toebedeeld terwijl de tegenwoordige Koninklijke Marechaussee 
hoofdzakelijk bestemd is voor: le. Militaire Bijstand, 2. Grens- 
bewaking, 3e. Politicdiensten in het leger. Het Korps Politic- 
troepen is niet meer opgericht. 
Wanneer de Koninklijke Marechaussee zuivere militaire Politic- 
diensten moet vervullen, dan gaat men gekleed in battlc-dress 
en platte pet, voorzien van een rode pet-overtrek en om de 
linkerbovenarm een armband met de letters M.P. 
Indien er nog enige twijfel omtrent de kleding mocht zijn, dan 
moge ik hierbij opmerken, dat als dienstkleding wordt gedragen: 
battle-dress. terwijl het blauwe uniform bestemd is als uitgaans- 
uniform. 
Tenslotte wil ik nog wel opmerken, dat ,.Dc Waarheid" blijk- 
baar niet het verschil weet tussen Marechaussee en Kon. Mare- 
chaussee, 
Marechaussee werd het tijdens de bezetting, doch na de bevrij- 
ding is het weer Kon, Marechaussee geworden. Op* het prae- 
dicaat ..Koninklijke" hebben we recht, tenzij ,,De Waarheid" 
dezelfde ideeën is toegedaan als de ..Mof". 

Hoogachtend. J. J. SUYKER. 
COMMENTAAR. 
De schrijver heeft gelijk. De uiterlijke verschijningsvorm van de 
M.P. wekte bij ons de gedachte, dat het een zelfstandig corps 
was. Wij nemen gaarne nota van deee terechtwijzing. 

REDACTIE 
* 

Geachte Redacteur, 
TQ lijkens een bericht in de ..Nieuwe Haagsche Courant" van 

23 December 1947, is de eigenaar van café-restaurant .,De 
Gcrstekorrel" te Amsterdam, J. M. Coffeng, door het Amster- 
damse B.G. wegens verraad (van illegale werkers) veroordeeld 

tot één jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie Jaar en 
betaling van ƒ 1800.—' aan de Stichting 1940/1945. 
Over deze, mijns inziens, lichtvaardige straf wil ik niet schrij- 
ven. Aan dergelijke ,, vonnissen" zijn we zo zachtjesaan ..ge- 
wend" geraakt en over hetgeen ter zitting ter sprake is geko- 
men wil ik het -ook niet hebben, want daar was"' ik niet bij aan- 
wezig. maar. die bijkomende .istraf" (of heet dit tegenwoordig1^ 
..maatregel"), namelijk de betaling van ƒ 1800.— aan de 
Stichting 1940/1945, dat zit me toch werkelijk wel wat hoog en 
de volgende vragen drongen zich aan mij op. 
1c. Moet de Stichting een dergelijk bedrag uit handen van een 

verrader aanvaarden? 
2e. Moeten de maatschappelijke en stoffelijke noden van ver- 

zetshelden of van hun nabestaanden worden gelenigd met 
geld, waar mogelijk het bloed aan kleeft van eigen man- 
nen of zonen? 

Artikel 11 van de Statuten der Stichting 1940/1945 spreekt er 
Van. dat de geldmiddelen der Stichting ondermeer worden ver- 
kregen door: ,.Giften, legaten, erfstellingen en andere bevoor- 
delingen." 
Over het aanvaarden van ,,dwangsommen" door de Rechterlijke 
Macht opgelegd, wordt gelukkig niet in dit of enig ander ar- 
tikel gesproken. 
Ik meen dat er slechts twee antwoorden zijn op de vragen die 
bij mij zijn gerezen, namelijk: 
1c. Het doel van de Stichting 1940/1945 is te hoog om gelden 

te aanvaarden van verraders, ook al wordt dergelijk geld 
een dwangsom of anderzins genoemd. 

2e. Er zijn voldoende Nederlanders die hun zedelijke en morele 
plicht jegens de vcrzetsslachtoffers kennen en die toch niet 
graag zouden zien dat verraders, zij het dan onder dwang, 
gelden beschikbaar stellen aan de Stichting 1940/1945. 

Mocht men er echter anders over denken, dan meen ik, dat de 
tijd rijp is om met een collectebus langs de interneringskampen ^ 
te gaan om onder de gedetineerden een inzameling te houden 
ten bate van de Stichting 1940/1945. 
Graag zou ik willen;: vernemen (en velen met mij), of het be- 
stuur van de Stichting 1940/1945 dit geld heeft aanvaard. 
Ik hoop echter dat het bestuur van de Stichting het Hof van 
het Amsterdamse B.G. heeft te kennen gegeven, dat zij in de 
toekomst verschoond wenst te blijven van dergelijke ..giften". 
Hoewel het spreekwoord zegt: ,,Gcld stinkt niet" meen ik toch, 
dat aan het .geld van Coffeng een ..lüchtjc" zit. 
Indjen echter deze dwangsom als straf, dus als boete moet 
worden beschouwd, dan kan een dergelijk bedrag niet aan de 
Stichting worden toegewezen, want volgens het Wetboek van 
Strafvordering vervallen opgelegde boeten aan de Staat. 

v Hoogachtend, G. SCHOEN. 
COMMENTAAR. 
Zij kunnen de schrijver gerust stellen. '40-'45 heeft in haar 

bestuursvergadering besloten, geen gelden te accepteren van 
politieke delinquenten, indien zij daartoe door de Rechtbank 
gedwongen zijn en de betaling een clement van hun straf is. 
Het bedrag, waartoe de Rechtbank J. M. Coffeng veroordeelde 
om aan '40-'45 te betalen zal dus niet geaccepteerd worden. 
Wij zijn er van overtuigd, dat de lezers zullen begrijpen, dat 
het delicate doel van de Stichtingsarbeid en de stijl, die '40- 
'45 in haar werk tot nu toe aan de dag gelegd heeft, niet toe- 
laten, dat *ii) dergelijke dwangsommen aanneemt. 
Het is natuurlijk iets anders, indien een politieke delinquent^ 
berouw heeft over zijn misdragingen en van dit berouw vrijwil- 
lig blijk wil geven in de vorm van een gift aan '40-'45. 
In dat geval heeft de Stichting niet het recht de gift te dis- 
qualificeren. REDACTIE. 



#ir: 

FRITS RUDOLF RUYS 

Geboren 23 Dec. 1917 te Rotterdam. 
Gefusilleerd 3 November 1944 te Rotterdam. 

Gedurende de mobilisatie en de oorlogsdagen diende Frits 
zijn vaderland als vaandrig. Voor zijn dapper optreden 
bij de gevechten om Dordrecht werd hem posthuum t 

kruis van verdienste verleend na de bevrijding. Hoeveel gro- 
ter zijn zijn verdiensten niet geweest gedurende de oorlog. 
Een sterke stimulans is hij geweest voor vele mensen, een- 
voudigen en beter gesitueerden. * 
Na de capitulatie begon hij met .een zeer klein aantal inge- 
wijden aan het verzet deel te nemen. Zijn ernstige over- 
tuiging, zijn organisatietalent en zijn diepe kijk op de zaken 
waren een waarborg voor een goede aanpak. Zijn contacten 
liepen door alle delen van het land en via een zeer nauwe 
samenwerking met Belgische verzetsgroepen tot diep in 
Frankrijk toe. Zijn gezondheid was zwak en vele malen 
legde de dokter hem min of meer dwingend een langdurige 
rust op. Spoedig zat "hij echter weer tussen het werk, eer- 
lijk en rusteloos en inderdaad onmisbaar. 
Toen Frits in de oorlog zag, dat de Duitsers het woord 
„menselijkheid" uit hun woordenboek hadden geschrapt, 
begon hij het verzet en wist van geen ophouden. Geen haat, 
noch avontuur of eerzucht dreven hem. Ook was hij niet 
iemand, die alléén maar het belangrijke werk wilde 'doen. 
Hij zag het werk overal in zijn onmiddellijke omgeving, 
klaar liggen en hij pakte het aan, hoe klein en onbelangrijk 
het ook scheen. Ondanks alle drukte en spanning bleef hij 
de kern van het werk zien. Hij kon zo ontzaggelijk dank- 
baar zijn, dat het hem werd gegeven zijn gaven in dienst 
van de mede-mensen te stellen. Hij cijferde zichzelf en zijn 
gezondheid weg. 
Dikwijls was Frits in de gelegenheid zich definitief naar 
Engeland te begeven, maar hij wees dit telkens af, omdat 
hij van mening was, dat zijn bekendheid met het werk in 
Nederland, hem verplichtte hier te blijven. 
Reeds in de winter van 1941 op 1942 maakte hij deel uit 
van de bekende „Geuzenorganisatie" en hij heeft daar met 
grote persoonlijke" risico's voortreffelijk werk verricht. In 
1943 heeft zijn illegale loopbaan een onderbreking gehad 
van 6 maanden dóór een verblijf in het „Oranje Hotel". 
Eenmaal terug pakte hij alle oude draden weer op en 
hervatte zijn vroegere plaats. 
Van geld ophalen, jodenverzorging, LO-werk, piloten- 
werk tot K^-werk strekte zijn arbeidsterrein zich uit. En 
wat meer is, hij is reeds in 1943 begonnen met hei huidige 
stichtingswerk. Zijn zeer zeldzame vrije tijd besteedde hij 
om met kinderen van gefusilleerden te spelen, o{ ze mee te 
nemen naar Diergaarde of uitspanning, om het gemis van een 
vader enigszins op te vangen. Ook de materiële omstan- 
digheden van nabestaanden hadden reeds zijn warme be- 
langstelling en ijver. Het Frits Rudolf Ruysfonds is dan ook 
een voortzetting van zijn eigen werk. 
Een groot zakenman, die Frits in zijn illegale loopbaan ont- 
moette, zei eens; „Geef mij tien van deie kerels en Neder- 
land gaat een goede toekomst tegemoet." 
Frits was opoffering en liefde, maar tevens had hij gezonde, 
opbouwende critiek en „brains". In Mei 1944 trad hij toe 
tot de KP., die door hem zelf gemodelleerd werd tot dat 
wat ze is geworden. Contactavonden, debatingavonden, niets 
liet hij achterwege om de kameraadschap, die in de uren 
des gevaars zo noodzakelijk is, aan te kweken. Steeds hield 
hij ons voor, dat wij ons leven bij dit werk moesten „af- 
schrijven". 
Dat de geest van deze ploeg (De oude 5) nog steeds als 
een voorbeeld wordt genoemd, is zijn verdienste geweest. 
De overval op het Haagse Veer is zijn laatste grote daad 
geweest. Enige dagen later werd hij door verraad gear- 
resteerd en na een dag gefusilleerd. 
Laat het leven, dat hij ons liet zien, een leven van ver- 
troosting en van liefde tot God en de mensen, ons een 
voorbeeld zijn. 

Verkort overgenomen, uit bevrijdings- 
nummer „Vrije Pers", Rotterdam. 

IN MEMORIAM 

MAAR ALS DIE STAD 

WEER IS HERBOUWD. 

Rotterdam. 

Dood, was Uw naam, toen Coerings 
adelaar U tot zijn prooi verkoos. Het 
vuur, dat in de Meidagen van 1940 
Uw huizen verwoestte, brandde een 
diepe en smartelijke wond in de har' 
ten van Uw inwoners. 
Rook en as stegen op_ in een wolk, 
die als een donkere schaduw over 
Uw geschiedenis trok. 
Bij het Witte Huis en aan de Maas- 
brug vielen mannen, op. Coolsingel, 
Kruiskade en Binnenweg stierven 
vrouwen en kinderen. 
Een knokige hand schreef achter 
Warschau: Rotterdgm. 
Het vuur verteerde het geloof. 
De as kleurde de hoop vaal en grauw. 
Het vallend gesteente verpletterde 
de liefde. 
Wie dacht aan herbouwen? 
Wie dacht aan nieuw leven? 
Waar was een toekomst? 

Rotterdam  
Strijd, was Uw naam. toen de lopen 
van het executie-peloton als een 
waanzinnige dreiging boven al Uw 
daden stonden. 
De terreur, die in vijf oorlogsjaren 
Uw mannen deporteerde en ver- 
moordde, Uw vrouwen en kinderen 
uithongerde, sloeg wonden, waarvan 
gij altijd de tekenen zuH blijven dra- 
gen. 
Maar onder de terreur, voor de ge- 
weren van het executie-peloton, tus- 
sen Uw puinhopen, groeide de hoop 
en het geloof en de liefde als kleine 
tere bloemen  
Het geloof in een overwinning van 
het recht. 
De hoop op een dag, die vrede en 
vrijheid zou brengen. 
De liefde voor God, vaderland, vor- 
stenhuis, medemens. 

Rotterdam  
Glorie, is Uw naam, als in Uw ha- 
vens de schepen laden en lossen, als 
over heel Uw stad het bruisende le- 
ven van een wereldhaven spoelt. 
Het verzet, dat uit Uw onsterfelijke 
wil om te leven ontsprong, zal een 
vreugde zijn in de harten van allen. 
Op de plaatsen waar Uw strijders, 
mannen en vrouwen, werden neerge- 
schoten, bij de massagraven, waar 
hun lichamen naamloos rusten, werd 
het nieuwe Rotterdam geboren. 

Maar als die stad weer is herbouwd 
Van staal en glas en steen en hout. 
Die kleine wereld is hersteld. 
Bolwerk van koopwaar, zee en geld. 
Als er gewerkt wordt op de as 
Van wie voor kort hier werkend 

( was ■— 
Dan zullen nog bij nieuwe maan 
Uw schimmen door de straten gaan. 
Links, rechts  

MARINUS VAN DER STOEP (Rok) 

Geboren 27 September 1917 ■— Overleden 6 April 1945. 

Rien werkte bij de firma Jamin en was daar een veel- 
belovende kracht als bedrijfsleider. Zijn strak omlijn- 
de begrippen van recht noodzaakten hem actief op te 

treden tegen de bezettende macht. Rien verzorgde onderdui- 
kers en lenigde uit eigen middelen hun ergste nood. Om 
andere mensen de weg te wijzen en de juiste houding te 
leren vinden, werkte hij mede aan de verspreiding van het 
blad „Ons Volk". Door de- vermeerdering van illegale ac- 
tiviteit kreeg hij steeds mèer contacten en hij maakte de 
wens kenbaar, land en volk te dienen door opname in een 
landelijke KP. De selectie was in die dagen streng en Rien 
was bang misschien niet in aanmerking te komen voor toe- 
treding tot een ploeg. Met enige van zijn contacten werd 
besloten, om zelf een kleine ploeg te beginnen, in samen- 
werking met de bestaande grote ploeg van Paul. Plannen 
werden door de ploeg onderling naar voren gebracht en 
uitgepraat. Z(? werd Schoonhoven gekraakt en tienduizen- 
den onderduikers waren weer geholpen. In een zeer korte 
tijd deed Rien een ervaring op, die hem stempelde tot een 
doorgewinterde KP-er. Om in de beginperiode zoveel mo- 
gelijk ervaring op te doen, verzocht hij namelijk om aan 
iedere grote kraak, die van de LKP in Zuid-Holland uit- 
ging, te mogen deel nemen. 
Bij de grote distributie-overval op het Afrikaanderplein was 
er 'n deelnemer nodig, die de spits moest afbijten. Paul, die 
ook hier de leiding had, verzocht in de bespreking van 't plan 
voor deze taak een vrijwilliger, daar het risico voor, deze 
man zeer groot was. Er heerste een minuut lang doodse 
stilte, waarna Rien vroeg, of hij deze taak op zich mocht 
nemen. Dat het Afrikaanderplein zo'n grandioos succes is 
geworden, is voor 80% te danken aan het heldhaftige op- 
treden van Rien. 
Toen Paul Rotterdam verliet, werd Rien benoemd tot KP 
leider. Met Paul samen bevrijdde hij nog vele gevangenen 
uit het Haagse Veer, waaronder zijn vriend en raadgever 
Bram. Dit was voor hem tevens afscheid van zijn oude 
ploeg, die in zijn geheel hieraan deelnam. De NBS was in 
wording. Zijn organisatorische talenten stelden hem in 
staat, om, naast de functie van Commandant LKP. zijn 
kracht en energie te geven voor de opbouw der NBS. Hij 
werd benoemd tot commandant der NBS in het district Rot- 
terdam. Een werkindeling van zes uur 's ochtends- tot twee 
uur 's nachts, met wekelijks één of twee nachtvergaderingen, 
vergde van zijn lichaam het bovenmenselijke. Zijn ijzeren 
wil om zijn plicht en de op zich genomen taak te volbren- 
gen, deed hem slagen. Begin 1945 vertrok hij naar Bra- 
bant en Engeland. In een stormachtige nacht stak hij in een 
kano het Hollands Diep over. Zijn kano sloeg om. Diezelfde 
nacht startte hij opnieuw. In Brabant bezocht hij de Prins 
en had in het kader van zijn missie diverse besprekingen. 
Hij vertrok per vliegtuig naar Engeland, onderhandelde met 
de Engelse regering en lichtte deze voor over het werk en 
de plannen, welke verricht en uitgedacht waren. 
Er was echter steun voor nodig, machtige hulp en die kon- 
den zij alleen geven. Met veel risico liet hij zich blind drop- 
pen in een heldere maannacht zonder „reception committee". 
Een bravourstukje zonder weerga, waarvoor hij zijn reden 
had. Bepaalde elementen fulmineerden tegen hem en uiterste 
bedachtzaamheid was geraden. Met dezelfde eenvoud toog 
hij wederom aan de arbeid en het was een grote voldoening 
voor hem, dat de gevraagde hulp van de overkant niet uit- 
bleef. Toen er een- stuntprogram in elkaar gezet werd voor 
zijn oude kernploegen met als opzet achtereenvolgens een 
aanval op een belangrijk Gestapokwartier, Haagse Veer en 
de Scjieveningse gevangenis, meende hij zijn jongens niet in 
de steek te mogen laten en kwam het oude „fighter' -bloed 
weer boven. Blij om weer eens met zijn oude getrouwen op 
te trekken, is hij weg gegaan. Het doel werd echter niet be- 
reikt. De aanval mislukte door verraad. Rob (Rien) moest 
achterblijven met een schot in het hoofd, waardoor hij kort 
daarna overleed, zonder dat zijn vrienden de kans kregen, 
hun makker onder het moordende Duitse vuur weg te halen. 
Dit was het einde van een veelbelovende Nederlander, 
waar Rotterdam heel veel aan te danken heeft. Rusteloos 

'streed hij voor Gods gerechtigheid. Hij heeft het eindresul- 
taat nooit meegemaakt: een maand voor de overwinning 
ging hij van ons heen. Een mens, zoals wij maar zelden ont- 
moetten. 

Verkort overgenomen uitTevrijdings- 
nummer „Vrije" Pers", Rotterdam. 

  



De laaisie zestig .... 

Vertrouwende, dat onze lezers gehoor zouden geven 
aan onze oproep, hebben wij reeds in het begin van 
Januari de laatste zestig exemplaren van onze Voor- 
loper: „Den Vijand Wederstaan", aan Frits de 
Zwerver op zijn reis naar Indië meegegeven. 
Ons vertrouwen is niet beschaamd geworden. Integen- 
deel, de gestorte bedragen overtroffen niet alleen onze 
verwachtingen, ze overtroffen zelfs het bedrag, dat 
wij minimaal moesten ontvangen. Onze oproep bracht 
nl. f282.^ op. . 
O.i. zal niemand der gevers er bezwaar tegen maken, 
dat wij het restant van dit bedrag besteden voor 
Indië-abonnementen op ons blad. Enkele gevers de- 
den reeds een suggestie in deze richting. 
Wij willen van deze plaats alle geefsters en gevers 
zeer hartelijk dank zeggen voor hun sympathieke be- 
wijzen van medeleven. 
We hopen binnenkort van Frits de Zwerver te mogen 
horen, welke indruk dit medeleven op onze jongens 
heeft gemaakt. 

fWij 
■ sinn 1 

prij: 
geo 

ij geven hiernaast de juiste oplos- 
sing van onze eerste grote prijsvraag. 
De inzenders kunnen aan de hand hier- 
van nagaan, of hun oplossingen juist 
zijn geweest. 
De medewerkers van oifs blad zullen 
alles in het werk stellen, nu ook zo 
spoedig mogelijk de honderden oplossin- 
gen uit te zoeken. 
Wij hopen dus spoedig de namen van 
de prijswinnaars bekend te maken. Hier- 
voor vragen wij echter nog enig respijt. 
Intussen willen wij er onze hartelijke 
vreugde over uitspreken, dat deze 
prijsvraag zo'n grote belangstelling heeft 
geoogst. 

Mieuwjaars-PrilfSTraag: "1 

En hier is de oplossing: 

1. I n Memoriam 
2. K raak 
3. Z ender 
4. W eteringschans 
5. E xplosie' 
6. R evolver 
7. F ebruaristaking 
8. D ropping 
9. E ngelandvaarders 

10. W oeste Hoeve 
11. E x-illegaliteit 
12. R edactie 
13. E vacueren (Evacuatie) 
14. L iquideren iLiqudatic) 
15. D istributiekantoor 
16. R azzia 
17. O nderduiken 
18. N oordoostpolder 
19. D rente. 

Hét bekende opschrift, dat gevormd wordt door de beginletters 
van deze woorden, luidt dus. 

Ik atwerf de wereld rond. 

FAMILIEBERICHTEN 
Met dank aan God en grote b ijdscbap 
geven wij li kennis van de geboorte onrcr 
dochter 

WILHELMINA ELISABETH 
F. A. van Mechelen 
E. van Mechelen-de Vries 

Groningen. 24 lanuari i94& 
Nwe. Ebbingcstraat 41 
D.V. Maandag 16 Februari a.s. hopen onze 
geliefde Kinderen. Broer en Zmter. Oom en 
Tante 

ST. BRANDSMA 

T. HORNSTRA 
kun 25 - jarige echtvereniging te herdenken. 

De familie* 
Gelegenheid te feliciteren 

*s avonds 7.30 uur in Hotel ..de Kroon" " 
Wolvega. Februari 1948 

Hiermede vervullen wij de droeve plicht 
li kennis te geven van het overlijden 
van 

Mevrouw 
R. van SUSANTE -LITJENS 

(UI. ROOSI 
Het heengaan van Roos, die zich als 
koerierster in de bezettingstijd voo? 
o ze bevrijding met alle opoffering gaf, 
zal in de harten van allen, die haar 
gekend hebben, een smartelijke leegte 
achterlaten. 
Haar gedachtenis zal bij ons in hoge 
ere blijven. 

Haar vrienden uit het verzet 
van het District Haar'lmeer 
en Omgeving. 

27 lanuari 1948 
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1 CHININEFABRIEK vraagt; 

| a. Jeugdige mannelijke kracht 
| Zelfstandig kunnende corresponderen In de 
E moderne talen. 

| b. Mann. administratieve kracht | 
| leeftijd tot 25 jaar. | 

| c. Facturisten 

| d. Aankomende bedienden 
voor eenvoudige werkzaamheden. 

| e. Jongste bedienden 
| Brieven onder no. 587 aan het bureau van dit b'ad. 5 
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ANNE DE VRIES De levensroman van Johannes Post 
De figuur- van deze strijder voor recht en vrijheid zal in de 
geschiedenis blijven leven als een voorbeeld van heldenmoed 
en als een symbool van al die stille en onbekende werkers, 
die met elkaar hun vaderland gediend hebben. 
Wie was hij eigenlijk ? Waar kwam hij vandcan ? Hoe was zijn 
jeugd ? Hoe leefde hij voor de oorloq ? Hoe wist hij jarenlang 
aan de greep van de Gestapo te ontkomen ? 
Deze levensroman beantwoordt al deze vragen ? 

Omvang Het Is zeer Interessant, boeiend en teaelljk 'historisch gedocu- 
j menteerd. Het boek zal binnen enkele maanden verschijnen. 32o bladz. Wij raden U aan, reeds nu Uw bestelling hiervoor op te geven bij: 

Hv W. Blok, Boekhandel, Boergoensestr. 120, R'dam, Tel. 70629 

Gcb. 
f 5.90 

Firma, waarvan de eigenaar in de oorlog is 
gefusilleerd, vraagt voor de opbouw van haar 
kleine machinefabriek in ZW. Drenthe terstond 

1 Zelfstandig monteur 
bekend met alle iep. en revisie van alle syst. 
dieselmotoren, zowel scheeps-stat,, als automob. 

1 Draaier-Bankwerker 
(ook zelfst, kunn. werken) 

Ultv. soll. o.a. met opgave vorige werkkrlng(en), getuig- 
schriften) enz., a. h. bureau van dit blad onder no. 586 

Wie tijd oi geld aan de 
Stichting besteedt, 

Voorkomt veel zorg en 
heelt veel leed. 

STICHTING 1940-1945 

* 
Giro 194045 

Bankiers: HOPE 4 Co., Adam 

Ingevolge paptertoewljzlng B.P.P. 
no. 3I4ó, verschijnt deze uitgave, 
wekelijks en is de omvang van 
dit nummer 8 pagina's, pagina- 
iormaat 29 x 40. 

Een ziek mi itair, die thu s ver- 
pleegd wórdt, zoekt corrésponden- 
tie met oud-koerierster. Adres ; H. 
Prins, Achterdiep 15, Nw. Weer- 
dinge (Dr.). 

Geref. Jongeman, leeftijd 19 jaar, 
zoon van oorlögsweduwe, zag zich 
gaarne zo spoedig mogelijk ge- 
plaatst in een 

Tuindersbedrijf 
omgeving den Haag. Voorh. werk- 
zaam geweest in Landbouwbedrijf. 
L. de Graaf p/a Wed. J. dë Graaf, 
Kollumerpomp 124. 

Oud illegalen in Dtzecht ge- 
zocht, die genegen zijn, om aan 
een oud collega, jongehuwde, een 
woonruimte af te staan met keuken 
of gebruik daarvan. P. Köpping, 
Billitonkade 29 bis. Utrecht. 

Een lange treinreis ? 

Geen bezwaar! 

•' 

Wij zorgen 

voor ti einlectuur I 
• 

Koopt „DE ZWERVER" 

in Stationskiosken! 

Voor elk transport 

hoe vreemd ol raar, 

A. LUIK staat altijd 

voor U klaar 

* 

iuik's transportondDrneming 

Zaandijk Tel. S1994 

Lichtdrukken 

Fotocopieën 

Copieerwerk 

VAN DER 
ZANDEN 

Ginnekenweg 
133 

BREDA 

fel. 8902-7769 

Geel „De Zwerver' aan een van Uw kennissen ter Inzage 
en laat hem(haar) onderstaande bon Ingevuld zenden aan 
de administratie van „De Zwerver", Pr, Hendrikkade 152. 
Amsterdam. Degenen, die een proefnummer ontvingen 
kunnen deze bon voor zichzelf benutten. 
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Plaats : ' Provincie 

Ingang abonnement   

Abonnementsgeld wordt per giro / postwissel / of bij aan- 
bieding van een postkwitantle betaald. 
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MET ENKELE WEKEN VERSCHIJNT: 

De levensroman van Johannes Post 
door ANNE DE VRIES geb. f 5.90 

De biografische roman van Johannes Post - de 
leider en organisator van de LKP. - een der 
grootste figuren uit het verzet tijdens de Duitse 
bezetting. 
Indien U zich in het bezit wilt stellen van dit in- 
teressante, boeiende en tegelijk historische, gedo- 
cumenteerde boek, maakt U dan gebruik van 
deze bestelbon. 

i RxkefAlhnn (Verzenden in open envelop pesteipozt met 2 cent port.) 

Ondergetekende, 

Naam: —  

wenst te ontvangen   ex. Anne de Vries: 
DE LEVENSROMAN VAN JOHANNES POST 
geb. f 5.90. 

Handtekening: 

N.V. Boekhandel Jan Haverman JET HUIS MET DE VULPEN" 
Ferd. Bolstraat 6S Am- tetdam Zuid Tel. 22498 
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Losse nttmmeiB 20 cem 

ILLEGALITEIT en PERS 

D* e Illegale pers heeft er ontegenzeggelijk 
veel toe bijgedragen om de zedelijke kracht 
van ons volk te voeden en ongebroken te 

bewaren. Zonder ondergronds verzet had de 
Nazi-wereld de wurgende onderdrukking kunnen 
doorvoeren tot geestelijke verlamming van ons 
volk. De beschaafde wereld had dan de doods- 
klokken horen luiden over Nederland en alle 
bevriende mogendheden rouwden dan nu nog 
om onze uitvaart, d.w.z. om onze inlijving bij 
Duitsland. Zonder ondergronds verzet en onder- 
gedoken pers hadden wij nimmer de bevrijding 
in afwachting van de Vrede gevierd, maar waren 
wij verslagen door terreur, mensenjacht, depor- 
tatie en concentratiekamp. De ongeadministreer- 
de ondergronders hebben met de inzet van ge- 
heel hun persoonlijkheid en karakter alle gevaren 
en zelfs de dood getrotseerd. 

/n tegenstelling met de tot slavin gedegradeer- 
de pers, hielden de witte journalisten hun eer 

hoog en dienden op het papieren slagveld hun 
„koningin" op een tot dan toe ongekende wijze 
door voorlichting te geven en aan te sporen tot 
standvastigheid. Zo handhaafden zij een tradi- 
tie, die niet zal nalaten een bekroning te zijn 
van het verleden en een vernieuwing voor de toe- 
komst. Althans, dat dachten velen onder ons! 
Noodzakelijkerwijze was haar taak meer negatief 
dan positief. Het was volledig gericht op de af- 
braak van de nieuwe orde. Dit kon en mocht 
niet anders zijn om vijand of handlanger geen 
materiaal in handen te laten, dat hij kon uit- 
buiten tot eigen voordeel en tot dat van „de 
bloem der natie". Zij nam een offensieve houding 
aan en hield de vijand onder een vuur van pers- 
granaten waar de bruine propaganda machteloos 
tegenover stond. 
Wat wij nu als rhetorica bestempelen, bezat toch 
onschatbare waarde als uiting van nationaal 
bewustzijn, hetzelfde bewustzijn dat eertijds uit 
de geuzenliederen sprak. Zij mitrailleerde de in 
het germaanse vaarwater duikende persmuskie- 
ten, die nu weer op allerlei slinkse wegen, ter 
ere van de persvrijheid, met hun inktsprieten 
de publieke opinie bestrijken. Zij paravaande 
bovendien de perszee af om ons te waarschuwen 
tegen de dreigende gevaren en de karavaan van 
ge- en verboden, met de daarbij behorende straf- 
fen. 
Tegenwoordig laat men het liever bij de bepa- 
lingen van straffen. Men liet, om met Jan Cam- 
pert te spreken, „De. rattenvanger van Berlijn 
zijn melodie pijpen" en vernam uit de verte reeds 
zijn treurmars, de schrille geluiden, die slechts 
e,en waanzinnige bij zijn ondergang kon blazen; 
een ondergang, die wij onder onze ogen zagen 
voltrekken. 
Met Boissot en andere ondergrondse schrijvers 
weigeren wij om de afgesloten historische perio- 
de bedorven te noemen tot in haar laatste 
vezelen, omdat alle illegale werkers, als telgen 
van dit verleden, en vele goede vaderlanders 
met hen, het tegenovergestelde bewezen. Verge- 
ten wij niet al te gauw de naamloze broeders en 
zusters, die hun leven geofferd hebben op het 
altaar van het vaderland of die er eerlijk toe 
bereid waren? Wij verlangen niet naar de ge- 
zapige lent« 1940, toen zovelen leden aan de 
schimmel der middelmatigheid onder de leiding 
van aan aderverkalking lijdende grootheden. 

Na de bevrijding maakte de pers een moeilijke 
periode door. De Nazi-amokmakerij had veel 

ontwricht op het rotatieveld: het afleggen van 
het onderduikerspak stelde psychologische eisen: 
omschakeling tot een normale publiciteit met een 
bezonnenheid, evenwicht en verantwoordelijkheid, 
onder leiding van een wettige regering, en dat 
op een moment, dat er een schreeuwende be- 
hoefte bestond aan deskundige voorlichting. De 
papierschaarste, de algemene ontevredenheid 
onder het beleid van het Militair Gezag met haar 
vele ondeskundige en onverantwoorde maatrege- 
len, leidde tot grote strijdbaarheid en critiek, 
vooral bij hen, die de knepen van het métier niet 
kenden en als echte degenkruisers het vormen 
van een objectieve mening bemoeilijkten. De 

r~ 

De Ondergrondse Krani 

❖ 

Uit walmend zwart en borrelend lood 
Wordt de ondergrondse krant geboren. 
Zo goten eens dei Geuzen 't schroot 
Dat Alva's schepen kwam doorboren. 

Door onbekende hand geschreven 
Door onbekende hand verspreid 
Komt zij bekennen, dat het leven 
Geen vrijheid kent, dan door de strijd. 

Uit 't zwarte slijk waarin wij beten. 
Uit 't lood van onze trage tred 
Toen 't volk zijn vonnis kwam te weten 
Van in een kooi te zijn gezet; —• 

Uit 't zwart van de Sint Laurenstoren 
Die doodszwaar boven puinen staat —• 
Werd d'ondergrondse krant geboren 
Op bladen, wit en hel van haat. 

Uit 't nachtzwart der vernederingen 
En 't loodzwaar slapen na de slag. 
Uit 't zwijgen na 't verboden zingen 
Uit 't leed om de gestreken vlag — 

Uit woede om 't gestolen koren 
Uit pijn om het gestompt gelaat —■ 
W,erd d'ondergrondse krant geboren 
Op bladen, wit en hel van haat. 

Uit 't zwart van twintigduizend graven 
Uit 't lood van 't moordend beulsgeweer 
Uit 't donker zuchten van de slaven 
Uit 't zwaar verlangen naar weleer — 

Uit het geloof aan 't morgengloren 
Uit strijd om een herboren staat — 
Werd d'ondergrondse krant geboren 
Op bladen, wit en hel van haat. 

C. A. DEN DOOLAARD. 
(Uit: De Partisanen.) 

hemel^bewarc ons echter voor degenkruisers en 
journalistieke tandakkers, die slechts vrucht- 
baar kunnen werken in een sfeer van wantrou- 
wen en onrust. 
M. Poelhekke getuigt in zijn boek „Modernen", 
schrijvende over J. Jörgensen: „en al duidelijker 
wordt het hem, dat er achter die maskers Van 
de mensen, waarmede hij zolang heeft omgegaan, 
en die heten de kunst te dienen, het volk te die- 
nen, de maatschappij en de waarheid te dienen, 
andere trekken zijn te vinden, de echten, die 
geheel anders zouden getuigen zo zij in hare 
naaktheid vertoond werden. 
De menigte geleid, misleid door gewetenloze 
schrijvers en journalisten voor wie de hoogste 
wet is: de smaak van het publiek te dienen, dat 
niet de waarheid verlangt, maar het nieuwe; 
dat niet wenst onderricht te worden maar onder- 
houden; dat elke morgen ontwaakt met een leeg- 
heid van ziel, die moet gevuld worden door het 
dagblad, door nieuwe ideeën, nieuwe gezichts- 
punten, nieuwe woorden " 
Dit masker willen wij niet in het leven en niet 
in de pers, die de levensbeschouwing en levens- 
houding van dag tot dag beïnvloeden kan. 
Mensen met lege zielen schrtjven zich-zelf af en 
gaan ten onder. „Zij gehoorzamen", zoals Poel- 
hekke verder zegt, „aan de eerste de beste dag- 
bladschrijver, die met hen doet wat hij wil, die 
hen leidt, waarheen hij verkiest, die hun dage- 
lijks hun gedachten voorschrijft en hun gesprek- 
ken regelt " 

rjn dit is nu, wat wij na oorlog en bevrijding in 
Eh een groot deel van de wereldpers en in een 
klein deel van de nationale pers moeten be- 
treuren en afwijzen. Men pleegt een brutale 
journalistiek op dictatoriale basis als weleer in 
Nazi-Duitsland, waar één man dacht voor allen, 
waar één sprak voor allen en waar één man 
schreef voor allen!!!! Zij bedrijft een journalis- 
tiek, die een van de grootste weldoeners van de 
mensheid, reeds jaren geleden, deed uitroepen: 
„Geef de woorden hun zin terug." 
Dank zij herwonnen rechten en vrijheden in de 
meeste Europese landen zijn er bladen, die hun 
kolommen schromelijk misbruiken en opzettelijk 
vullen met leugen en laster, verdraaiing van de 
feiten en vervalsing van de intenties. Zij beroe- 
pen zich op de democratie, de persvrijheid en op 
hun verdiensten tijdens het verzet, maar in feite 
spotten zij met alles en spelen hun sinister poli- 
tiek spel. De geschiedenis van de illegale pers 
is vrijwel voor alle Europese landen hetzelfde, 
maar het misbruik, dat door ex-illegale en andere 
bladen van de persvrijheid gemaakt wordt is een 
rood brandende verschrikking, die niet duidelijk 
genoeg gebrandmerkt en gesignaleerd kan wor- 
den. 
In vergelijking met Italië en Frankrijk staan wij 
er niet zo ongunstig voor en de Nederlandse 
pers achterhaalt de waarheid wel al is de leugen 
nog zo snel. 
Het wil mij voorkomen, dat „De Zwerver" in de 
toekomst steeds een krachtig geluid moet laten 
horen bij het misbruik maken van de persvrij- 
heid. Per slot van rekening heeft Nederland geen 
illegaliteit gekend om de vier vrijheden te laten 
misbruiken door lieden, die deze viervoudige 
vrijheden vertrappen. 

„JAN PATRIOT". 



BOLSJEWISTISCHE PLANOLOGIE 
(SLOT) 

Wat het wezensvreemde commu- 
nisme, Duitse import, van de Rus- 
sische mens gemaakt heeft. 
 y 

Valse gerustheid in de westerse landen. 

Een methode om zich van een lastig probleem te 
ontdoen is, te doen' alsof het niet bestaat. 
Velen weten met de bolsjewistische dreiging geen 

raad en spreken zich dan maar moed in met te ver- 
kondigen, dat het bolsjewisme hier in de westerse 
landen immers toch geen schijn van kans heeft. 
De overgrote massa is hier immers anti-bolsjewis- 
tisch en het levensniveau en de culturele beschaving 
staan zo hoog, dat van een ernstige bedreiging door 
het bolsjewisme geen sprake kan zijn. Dit is een ge- 
vaarlijke drogreden, zó gevaarlijk, dat men ze niet 
stellig genoeg bestrijden kan. 
Wij zouden, die zo spreken, willen vragen, eens 
ernstig onderstaand citaat uit de Encycliek „Divini 
Redemptoris" van Paus Puis XI, handelende over het 
goddeloze communisme te willen lezen. 
Aan het slot van deze Encycliek zegt de Paus: 

„Welaan dan, Eerbiedwaardige Broeders, doet 
met alle kracht Uw best, dat de gelovigen zich 
niet laten misleiden. Daar het communisme een 
intrinsiek kwaad is, mag het in niets gesteund 
worden, door wie dan ook, als hij thans de 
christelijke en menselijke beschaving tegen de 
ondergang wil redden. Indien echter sommigen, 
door dwaling misleid, meegewerkt hebben aan 
de vestiging van het communisme in hun land, 
dan zullen zij zelf het eerst voor hun dwalingen 
boeten: en hoe ouder en luisterrijker de in oor- 
sprong toch christelijke beschaving is van een 
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DE D.ILW. EN DE KNOET. 

Dc Dienst Uitvoering Werken wordt de laatste tijd 
vereerd met de bizondcre belangstelling van ,,De Waar- 
beid". Dat wil zeggen, de arbeiders, die er werken, 
zijn het doelwit. Zij hebben het slecht. Dat zal wel. 
Jan Haken is er geweest en heeft ze dc woorden in 
dc mond gelegd. Loon slecht, kleding slecht, behuizing 
slecht, kortom alles slecht. 
Belangstelling van Kamerleden voor de toestand in ons 
land is een eerste vereiste, maar het fatsoen van die 
belangstelling is bij de communisten altijd twijfelachtig. 
Het gaat hen waarlijk niet om het heil van de D.U.W.- 
arbeiders. Het gaat hen om de verkiezingen, het gaat 
hen in diepere zin erom, de macht in Nederland in 
handen te krijgen. En zolang ze die niet hebben, is 
de ellende van de arbeiders hun een welkome voedings- 
bodem. 
Indien er aan de D.U.W, veel ontbreekt, zoveel te 
beter. Dat het zo blijvc. want dat levert stemmen op 
en kan tevens als propagandamiddel dienen. Er zit 
een luchtje aan die belangstelling. 
Maar als zij dan eenmaal de macht in handen hebben, 
dan zal het dus Sinterklaas voor de D.U.W.-arbeiders 
worden. Dan worden we allemaal gelijk, gelukkig, vrij 
en welvarend. Zeker, zeker, althans op een paar na. 
Die kopen in speciale winkels, die baden in een weelde, 
waaraan de kapitalisten niet tippen, die hebben een 
'macht, waarvan Napoleon niet durfde dromen. 
Maar de rest komt dan toch in luilekkerland. Daar 
regeert Sinterklaas, met dc 'knoet. Daar zijn ze allemaal 
gelijk, communist of . niet. althans voor de geheime 
staatspolitie. Daar is iedereen gelukkig, behoudens een 
beetje angst voor de geheime politie en voor kennissen 
en vrienden, die in 20 jaar communistische cultuur ge- 
leerd hebben je aan te brengen en van sabotage te 
beschuldigen om daarmee zichzelf veilig te stellen. 
Iedereen is daar gelijk, want iedereen is er in principe 
verdachte en niemand, ook de hoogste niet, kan zijn 
recht laten gelden, als dc partij hem verdenkt. Verder 
is ieder ook vrij om te wonen en te werken, waar de 
partij voorschrijft, dat men is, vrij n.I. om de voedscl- 
kaart kwijt te raken, als men rebelleert, vrij om, indien 
men belangrijk genoeg is. alsdan gast te worden in een 
concentratiekamp. Vrij ook, om te stemmen op dc lijst 
van dc partij, 't Zij toegegeven: wie van die vrijheid 
geen gebruik maakt, krijgt het moeilijk. 
Helemaal gelijk is de ,,rest" toch ook weer niet. De 
grootste helft leeft, n.1. in een angstpsychose over de 
vraag, wanneer het dc beurt is om tot dc kleinste helft 
te gaan behoren. De kleinste helft, ongeveer 10 mil- 
lioen, heeft daaromtrent zekerheid en wordt alleen be- 
"heerst door de vraag, hoe lang men het kan volhouden 
in een aardse hel: het concentratiekamp. 
Arbeiders van de D.U.W., indien gij het zo slecht 
hebt, als de communisten het voorstellen, dan zal ons 
volk. dan zal onze regering daarin niet mogen be- 
rusten. Het is wel zeker, dat er in ons verarmde land 
bij sommigen nog een overdaad .is, die onrechtmatig is 
in het licht van de armoede van anderen. 
Maar dit te verhelpen mag niet tot elke prijs geschie- 
den. niet voor de prijs van de vrijheid, die de commu- 
nisten U en iedere Nederlander willen rpven. Als het 
gaat om de keus tussen dc D.U.W. en de knoet, mag 
niemand aarzelen. Want Rusland heeft de bewijzen ge- 
leverd, dat dc knoet geen gelijkheid brengt, geen wel- 
vaart voor dc massa en dat hij het beste rooft; de vrij- 
heid. 

staat, waar het communisme -weet binnen te drin- 
gen, met des te groter vernieling zal de woede 
der atheïsten daar losbarsten." 

Het kleine getal met dB N.K.V.D. 

Velen vergeten, dat de ellende van een communisti- 
sche overheersing niet veroorzaakt wordt door de 
massa van het volk, maar door een verhoudingsge- 
wijze uiterst klein getal van gangmakers. In Sovjet- 
Rusland is ook niet de massa van het volk com- 
munistisch naar de geest, maar wordt het geregeerd 
door een betrekkelijk zeer klein getal van bolsjewis- 
tische kopstukken. Hun regiment is dictaforisch en 
totulair, hun macht is de geheime staatspolitie, de 
wreedaardige hardheid, de terreur. Alle dictatoren ter 
wereld, of zij nu Stalin, Hitier, Tito of Dimitroff 
heten, houden zich en hun stelsels uitsluitend door 
hun N.K.V.D. (de vroegere G.P.U.) in stand. 
Sovjet-Rusland zelf geeft wel het meest doorslaande 
bewijs van de treurige mogelijkheid hoe aan een volk 
gedachten en stelsels kunnen worden opgedrongen, 
die dit volk volkomen wezensvreemd zijn. 

Wat heeft 30 jaar bolsjewisme van 
de Russische mens gemaakt. 

De Lithause publicist, over wiens in December 1944 
verschenen beschouwingen over het bolsjewisme wij 
in vorige artikelen schreven, verhaalt in een zijner 
werken over de ontdaanheid, waarmede dc Lithauers 
bi] dc Sovjet Russische opmars in hun land in 1939, 
de Russische mens terugzagen sinds de scheiding van 
1917'. Het was dezelfde ontdaanheid, die ook de oud- 
soldaten uit Centraal Europa, die in de eerste we- 
reldoorlog tegen de Russen hadden gevochten be- 
ving, toen zij na 30 jaren met deze nieuwe Russische 
sovjetmens in contact kwamen. Aan de fronten en 
in krijgsgevangenschap hadden zij de Rus leren ken- 
nen als een diep godsdienstig .mens, kinderlijk van 
aanleg, met alle vezelen van het hart hangend aan 
de familie, aan vrouw en kinderen, goedmoedig naar 
het naïeve. Dertig jaren van bolsjewistische over- 
heersing. van bolsjewistische opvoeding en levens- 
practijk, hebben hen misvormd tot het massawezen, 
dat ze nu zijn geworden. Godsdienstig volkomen on- 
wetend, grof inplaats van grootmoedig, naar geweld- 
dadigheid hellend inplaats van goedmoedig, maar bo- 
venal in moraal en in levensniveau zoveel terugge- 
zonken. Maar soms, wanneer zo'n Russische soldaat 
zich alleen wetend, eens kon laten gaan, dan bor- 
relde uit het diepste van die Russische ziel toch weer 
van ouds bekende gedachten en verlangens op, dan 
gloorde weer iets van een primitief godsdienstig be- 
sef door en sprak het heimwee naar huis, naar kin- 
deren en heimat. Zodat bij kenners van de Russische 
psyche dan ook de overtuiging leeft, dat de Russi- 
sche mens op zich, niet dat schrikwekkend wezen is 
als de Sovjet-Russische massamens, wanneer hij in 
bolsjewistische eenvormigheid en molecul in duizend- 
koppige regimenten, in vreemde landen binnenmar- 
cheert. 

Communisme Duitse import. 

Dat Russische volk is door een kleine maar uitge- 
lezen schare volksmenners en agitoren een filisbfie 
opgedrongen, die niet Russisch, maar burgerlijk en 
westers, materialistisch en kapitalistisch, in ontstaan 
en ideeën is, kortom Duits en in 't geheel niet Rus- 
sisch. Gelijk Fulton J. Scheen het zo duidelijk tekent 
in een van zijn hand in „Katholiek Digest overge- 
nomen en bewerkte beschouwing: Het Russische volk 
is nooit atheïstisch, godloos geweest. Het materialis- 
tisch atheïsme is Duits import en kan op de lange 
duur niet passen bij de Russische ziel. 
Marx beweerde, dat dat land het snelste communist 
zou wezen, dat het hoogst geïndustrialiseerd was, 
omdat daar het conflict tussen kapitaal en arbeid 
het meest intens zou zijn. Maar juist Rusland was 
het minst geïndustrialiseerd. Intuïtief als het ware, 
kent de Russische mens de Godmens. En juist hem 
heeft men de idee van de mens-god willen opdrin- 
gen. En weer wijzen we er op, dat juist aan het Rus- 
sische volk, dat nog zoveel minder wist van aberra- 
ties van de westerse beschaving, dat product van 
westerse, merendeels Duitse denkers, die communis- 
tische leer is opgedrongen, en dat het van dat volk 
de huidige misvorming heeft gemaakt. 
Dit moet hen, die zo zelfingenomen met hun westerse 
cultuur en hun westerse hoge levensstandaard zijnf 
ernstig te denken geven. Bouwen zij daarop hun ge- 
rustheid, dan zullen zij blijken op zand gebouwd te 
hebben. 

de utmeid 

wnd 

Dit jaar is het honderdvijftig jaar geleden, dat ons land 
de grondwet Thorbecke kreeg, die nog steeds de grond- 
slag van ons staatsbestel vormt. Op 14 Januari 1798 — 
dus honderdvijftig jaar geleden — werd de grote staats- 
man te Zwolle geboren. 

(Fr. Dagblad). 
Een mens is nooit te oud om te leren. Daarom 
vonden we het prettig te vernemen, dat onze 
grondwet en Thorbecke beiden 150 jaar .geleden 
het levenslicht zagen. Een mens is dus blijkbaar 
ook nooit te jong om een grondwet te kunnen 
ontwerpen. En nu willen ze de hele Staten-Gene- 
raal ontbinden, omdat die grondwet van de zuige- 
ling Thorbecke een pietsje gewijzigd moet worden. 
Honderdvijftig eerbiedwaardige Senatoren worden 
huistoe gezonden, omdat de baby Thorbecke des- 
tijds een dergelijke bepaling in de grondwet vast- 
legde. 

Voor een goed verzorgd 
PERIODIEK 

,,Sprekend Papier" - Schagen. - 
(Adv. De Vrije Alkmaarder). 

't Spijt ons, maar wc wensen geen relaties voor 
ons weekblad met de firma „Sprekend Papier" uit 
Schagen. Dacht U, dat wij, als redactie ons eigen 
graf gingen graven? Waar moet het heen, als het 
papier zelf gaat spreken. Het zal ons — die al- 
leen over het gedrukte woord beschikken -— op 
de duur overstemmen. 

Een kleine maar belangstellende groep kath. vrouwen-gildc- 
zusteren heeft Woensdagmiddag het oor geleend aan me- 
vrouw S. v. d. Pol-Donker, die in een interessante uit- 
eenzetting over de handweefkunst haaf verscheidene wetens- 
en vooral begerenswaardigheden onder het nauwlettend oog 
heeft gebracht. j, 

(Eindh. Dagblad). 
Gelukkig, dat het maar een kleine schare gilde- 
zusteren was, die Mevr. v. d. Pol het oor geleend 
heeft. Wij voor ons zijn altijd wat huiverig voor 
dat „leentje-buur" spelen. Vooral als het om ons 
oor gaat. Gelukkig werden de dames enigszins 
schadeloos gesteld doordat er veel begerenswaar- 
digs onder het nauwlettend oog werd gebracht. Als 
er nu maar geen gildezusteren daarop „het oog 
hebben laten vallen". Dat lijkt me voor de be- 
oefening der handweefkunst funest. 

Wat moeten we doen? 

Als men ons na deze schildering van de gevaren, die 
ons bedreigen de vraag wil stellen: maar wat moe- 
ten we dan doen om daaraan te ontkomen, dan vra- 
gen wij op onze beurt: Ja, wat? Een oorlog voeren? 
Wie zal de gruwel der verwoesting opnieuw durven 
afroepen? * 
Maar wat dan? 
Hier wordt de wereld geconfronteerd met hare 
machteloosheid, met hare hulpeloosheid. Besluiten wc 
daarom met deze woorden van Fulton J. Scheen: 
Ieder heeft zijn symbool: of de gebalde vuist der 
vijanden van Goede Vrijdag, of de biddende handen 
van Pasen. Kiest ge het laatste dan moet ge de in- 
wendige revolutie bewerken tegen menselijke en 
eigen laagheid en wedergeboren worden in God. Ge- 
vouwen handen slaan niet, maar bidden en laten 
Gods Voorzienigheid waken en werken tot geluk 
van de mens. ^ 

C. H. 

<£le Zime'iWi 
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LICHT- EN 

SCHADUWKANTEN 

van DE HUIDIGE DEMOBILISATIE 

Van onze Indische Correspondeni. 

ZV/ERVER-MEMOIRES 

Frits de Zwerver zit c*p de boot. 
Hij te, zijn naam eer aan doende, weer aan het 
zwerven. 
Op zoek naar nieuwe fronten. En net als alle 
mannen van naam schrijft hij zijn momoires 
Copy-right: De Zwerver. 
Een goed officier zet daar zijn beste krachten 
in, waar die het meest nodig zijn. 
Dat is in dit geval ongetwijfeld bij onze jon- 
gens in Indië. 
Zij hebben hulp nsdig, (harts)versterkingen en 
Frits de Zwerver gaat die brengen. 
Wij kennen hem, hij zal er gaan vechten, neen. 
niet tegen extremisten-, maar wel voor het heil 
onzer militairen.. 
Bij een gevecht behoren gevcchtsrapporten. 
Majoor Slomp zal ze verzorgen en ons blad 
publiceert ze. 
Het eerste* is binnen. 
Nog niet uit Indië, want onze correspondent 
zit nog op de boot. Ergens op de Middellandse 
Zee. 
Terwijl hij bezig was te acclimatiseren schreef 
hij nevenstaande brief. Zogezegd: in het zweet 
zijns aanschijns. 
In een begeleidend schrijven vertelde hij, dat' 
deze eerste brief hem slecht bevalt, niet zo 
is uitgevallen als hij eigenlijk wel zou willen. 
Drukte en zo  
Wij aanvaarden dit en willen voor dit maal 
clement zijn. 
Niet alle landbenen kunnen de weelde van een 
deinende zee verdragen. 
Overigens doet dit excuus de hoop op uitvoe- 
riger epistels, straks uit de tropen, wettigen. 
Wij zijn daar zeer benieuwd naar. 
Wij zijn allen zeer verlangend de toestanden 
in Indië in het algemeen en die onder onze 
jongens in het bijzonder, te gaan beschouwen 
door het oog van één der onzen. 
Wij zijn, eerlijk gezegd, ook wel een beetje 
nieuwsgierig naar het wel en wee van deze 
(lichamelijk) kleine man met zijn grootse taak. 
Welnu, hier is zijn eerste brief: 

AAN BOORD VAN HET 
M.S. THABINTA. 

24 Januari 1948. 
Waarde Zwerverlezers, 
Voordat de postzakken worden gesloten nog even een klein be- 
richtje. Heel veel nieuws heb nog niet te-schrijven, maar toch wil ik 
even een teken van leven geven. Op het ogenblik is daar nog ruim- 
schoots gelegenheid voor. 
Wij varen in de Middellandse Zee. 
Gisteren was het weer nog stormachtig en koud. Vandaag doet de 
temperatuur aan onze Hollandse zomers denken. 
Het leven aan boord heeft een eigen bekoring en een aparte sen- 
satie. Hierover is in „De Zwerver" al dikwijls en uitvoerig ge- 
schreven. Ik wil het daarom achterwege laten. Wel kan ik zeggen, 
dat men de tijd. aan boord doorgebracht, zeker niet als verloren 
behoeft te beschouwen. Integendeel, de ervaring van „een paar 
weken varen" doet velen goed. 
Nog enkele dagen en we zijn in Port Said. Dan ligt een groot ge- 
deelte van onze reis al weer achter de rug. 

Op de boot ziften vele voormalige onderduikers, met wie ik oude 
herinneringen uit de bezettingstijd heb opgehaald. Wat me daarbij 
vooral heeft getroffen, is de dankbaarheid van deze jongens voor 

m alles wat te hunnen behoeve is gedaan door de illegaliteit. Dat 
deed me goed en ik wil het doorgeven aan allen die teleurgesteld 
zijn, omdat ze menen, dat hun werk uiteindelijk niet in het minst 
schijnt te worden gewaardeerd door de onderduiker. Deze mening 
is ten aanzien van de jongens, met wie ik sprak, beslist niet juist. 
Ik geloof zelfs, dat deze mening, in het algemeen uitgesproken, niet 
juist is. Het ligt nu eenmaal niet in de aard van een Nederlander 
met zijn gevoelens te koop te lopen. Een eenvoudig „dank-je wel", 
een stevige handdruk, dat is meestal alles. Maat voor een Neder- 
lander is dat voldoende. Waarom moet je d'r zo gek bij doen. zo- 
als bewoners van Zuidelijker streken dat, plegeri te doen? Aan- 
stellerij, anders' niet. 
Praat maar eens met die kerels, die jullie toentertijd hebt wegge- 
stopt, dan zullen jullie, net als ik. merken, dat ze het toch niet „zo 
maar" hebben aanvaard alsof het de gewoonste zaak ter wereld 

igenlijk, dat je daar- 
e zee moet gaan zit- 
merkt. dat het werk 
t op vele van onze 
•n liefde vermag. 

Binnenkort hoop ik honderden van onze mannen te zien en te spre- 
ken en ik verwacht daar veel van. Mijn vertrouwen in hen is on- 
geschokt. Hun prachtige houding in Indië onder de moeilijkste om- 
standigheden is ver boven iedere twijfel aan de mentaliteit van 
deze mensen verheven. Zij hebben ruggegraaf getoond. Uit alles is 
gebleken, dat ze niet zijn gegaan om er te vechten, maar om Indië 
vrij te maken, werkelijk vrij. 
Voor velen van hen is de taak in Indië straks afgelopen. Dan ke- 
ren ze terug. Ohtvang hen dan in het besef, dat ook zij iets groots 
hebben verricht. Nederland heeft hen nog hard nodig. Ze moeten 
dit weten en ik ga het hun vertellen. 

Jongens in Indië, nog even geduld, verlangt niet te sterk naar huis. 
Misschien mogen jullie nog helpen om orde op zaken te stellen. 
De kroon op jullie verheven taak. Wijk niet voor de moeilijkhe- 
den, die (ik verheel het niet) jullie, eenmaal terug op vaderlaMse 
bodem, tegemoet zullen komen. Laat je er niet door van je stuk 
brengen. Pak ze aan, zoals je dat in Indië hebt gedaan. Volgens 
de vaste beginselen van je geldof, volgens je idealen van recht en 
waarheid. 
Lezers, waf is' het leven toch mooi in dienst van onze Koning. 
Hebben de Zwerver-lezers me iets te zeggen,- schrijft het. Ik zal 
hef zoveel mogelijk doorgeven. 
Verstaat Uw taak en houdt moed. Laten we allemaal onze plicht 
doen. Biddend en strijdend. Niemand uitgezonderd. 
Mede namens tientallen jongens hier op de boot groet ik jullie. 
Een stevige poot van Frits de Zwerver. 

Majoor Ds. F. SLOMP, 
* Legernr. 980305001, 

Veldpost Batavia, 
"3— 

Met opzet spreken we eerst over de lichtzijde. 
Want die is het sterkst bij de huidige .gang van 
zaken van de demobilisatie. Hier menen we 

bewijzen voor te hebben. 

De briefschrijvers aan „De Zwerver", 
In ons nummer van 9 Januari stond een kort artikel 
onder de titel; Is de demobilisatie goed geregeld? Daar- 
in werd gevraagd, onder het enveloppe-opschrift; de- 
mobilisatie. de redactie op de hoogte te houden over 
het verloop van de demobilisatie, zowel over de za- 
ken, die goed, als die minder goed 'gaan. We willen 
hier voor alle duidelijkheid herhalen, dat we ook voor, 
de toekomst de toezending van deze brieven op prijs 
blijven stellen. 
Onze voorlopige indruk uit de brieven is, dat het.be- 
hoorlijk gaat. We verheugen ons hier uiteraard over. 
Het ligt in ons voornemen alle binnenkomende brie- 
ven te beantwoojrden, doch wij willen in deze publica- 
tie reeds op een algemeen punt wijzen, dat blijkbaar 
aanleiding geeft tot misverstand. 
Er is n.1. een verschil in de demobilisatie-regeling voor 
hen, die hun dienstplicht voor Nederland vervulden 
en hen, die dit in de tropen deden. De eerste cate- 
gorie deed onmiddellijk na de bevrijding reeds dienst 
en heeft in ons land voortreffelijk werk- verricht. Deze 
militairen voelen zich bij hun demobilisatie achterge- 
steld bij degenen, die uit Indië terugkeren. Zij zullen 
al wel hebben gehoord, dat ook voor hen een regeling 
is getroffen, voor zover werkelijk hulp nodig is. 
We achten het echter juist, dat aan de belangen van 
de „Indiëvaarders" zeer bijzondere aandacht wordt be- 
steed. Immers, behalve dat zij — door hun afwezig- 
heid —- niet in staat waren zelf hun belangen te be- 
hartigen of b.v. te studeren, moet wel worden bedacht, 
dat (gemiddeld genomen) hun militaire diensten on- 
vergelijkelijk zwaarder zijn geweest. 
Alleen al om deze beide redenen — en er zijn er nog 
veel meer! -— achten we het juist, dat voor hen, die 
uit de tropen terugkeren, een extra goede regeling is 
getroffen. 
Niettemin zal de regering de „Hollandse regeling" zó 
moeten laten uitvoeren, dat ze ook de verplichtingen 
tegenover de in Nederland gebleven OVW-ers na- 
komt. 

Persindrukken uit Huis ter Heide. 
Met de persconferentie op „Huis ter- Heide" heeft het 
leger een goede beurt gemaakt. De pers was goed 
vertegenwoordigd en mocht vragen stellen zoveel zij 
wilde en kreeg een goede indruk van het demobilisa- 
tie-cêntrum: Huis ter Heide. Tevens waren vertegen- 
woordigers van de thuisfronten, de Band Nederland- 
Indië, veldpredikers en aalmoezeniers aanwezig. Het 
is goed, dat geprobeerd wordt de band tussen volk en 
strijdkrachten nauwer aan te halen. 
Het blijkt, dat de regering een ernstige poging doet 
om,de beloften aan de OVW-ers gedaan, na te ko- 
men. In de dagbladen is uitvoerig over de technische 
regeling^-van de demobilisatie geschreven, zoals die 
wordt uitgevoerd in de vier weken verlof, die een 
militair na terugkeer uit Indië krijgt. Wij willen nu 
proberen achter deze technische regeling te kijken en 
zien dan  

schaduwzijden naar voren komen. 
Volgens de voorlopige uit Indië ontvangen gegevens 
schat men dat per Bataljon van pl.m. 600 man er 550 
om de medewerking van de Sociale Dienst van het . 
M.v.O. zullen vragen. Het is ons, evenals verschillen- 
de medewerkers van de Sociale Dienst zelf, een raad- 
sel hoe de huidige zwakke personeelsbezetting deze 
omvangrijke taak behoorlijk zal kunnen uitvoeren. Dit 
werk wordt gemakkelijk een administratieve schijnver- 
toning, een show-instelling en dat mag niet. De mili- 
tairen zullen goed doen zichzelf zoveel mogelijk te 
helpen en hun eigen verantwoordelijkheid scherp te 
zien. De maatschappij is oneindig gedifferentieerd en 
de regelingen van iedere Sociale Dienst zullen te kort 
schieten. Daarom blijven wij met de grootste belang- 
stelling zien naar het werk van de in stilte voort- 
arbeidende Nationale Demobilisatie Raad, die zich 
baseert op de Plaatselijke Demobilisatie-Cpmité's, 
thuisfronten, enz. Nergens beter dan daar kórt men bij 
goede, volhardende en vooruitziende activiteit de maat- 
schappelijke- en gezinsmoeilijkheden behartigen. Ove- 
rigens is deze waardering van het particulier initia- 
tief voor ons geen reden , om de overheidsmaatregelen 
te 'veronachtzamen. Beide hebben we nodig en zijn 
op hun plaats bij de demobilisatie. Laat de Sociale 
Dienst het particulier initiatief niet miskennen en 
omgekeerd evenmin. 
Een andere zaak van belang is er bij het Min. van 
Oorlog op aan te dringen, dat de definitieve pen- 
sioRiregeling spoedig afkomt. 
Voor het moreel van militair- en thuisfront is dit 
van groot belang en wat meer zegt: een rechtvaar- 
dige eis. Ook de regeling betreffende chronische- en 
geesteszieken is nog tè onzeker. Is het juist bij de 
laatsten in het algemeen aan te nemen, dat zij ook 
ziek zouden zijn geworden in het „normale leven ? 
Door deze vooronderstelling schuift de overheid een 

was. Hier op de boot heb ik gemerkt (gek 
voor nou eerst op een boot in de Middellanc 
ten), ik schreef: hier op de boot heb ik g 
van de verzorgers een stempel heeft gedru 
jonge mensen. Zij hebben gezien, waf geloof 

groot deel van haar plicht ten dezen af, want de 
clausule; in en door de dienst is dan niet van kracht. 

In beroepsdienst? 

Het zal velen van onze lezers bekend zijn, dat na de 
oorlog honderden, ja duizenden vrijwilligers zich voor 
de strijdkrachten meldden, mede omdat zij graag in * 
beroepsdienst wilden treden. 
Gedurende de bezetting was in hun hart de over- 
tuiging gegroeid dat hun aanleg en talent in het bij- 
zonder tot bloei zou kunnen komen in de militaire 
dienst voor Koningin en vaderland. Na de bezetting 
hebben zij in Indië jarenlang de tropenhitte, de re- 
publikeinse guerilla en „politieke ontmoediging" als 
mannen weerstaan. Nu keren zij terug naar het moe- 
derland en nog steeds is het Min. van Oorlog niet 
klaar met een regeling voor de opleiding tot beroeps- 
officier of -onderofficier. De geschikte krachten in èn 
uit Indië moeten alsnog een kans krijgen om in be- 
roepsdienst te treden, Daarvoor verdient zelfs het 
Hoofdcursussysteem, zoals dit vroeger in Kampen 
bestond, overweging. Iedere flinke jongeman kreeg 
daar een kans. In ieder geval moet aan de mannen 

uit Indië globaal genomen de voorkeur gegeven 
worden boven de „raelkbekjes" van H.B.S. of Gym- 
nasium. De laatsten gunnen wij ook een goede kans, 
maar eerst moeten de Indiëvaarders aan de beurt 
komen. 
Het verheugende bij deze beschouwing over de licht- 
en schaduwzijden van de Demobilisatie is, dat de 
laatste door een volhardend krachtig beleid gemak- 
kelijk verholpen kunnen worden. De algemene opzei 
is goed. Het zal blijken, dat er incidenteel door- 
lopend ingegrepen moet worden. Laat het daar niet 
aan ontbreken! Vooral ons volk heeft een belangrijke 
morele taak. 
Uit de brieven, die we ontvangen, blijkt op onstel- 
lende wijze, dat bij de doorsnee burger de „eigen 
baet" al te zeer grondslag van bejegening is tegen- 
over gedemobiliseerden. Het vrijwillige offer vooi 
het Nederlandse gemenebest vinde in daad en ge- 
sprek van de burgerij meer erkenning! Het is niel 
„dom" thans schijnbaar wat „achteraan" te komer 
in de maatschappij. Voor het hele leven geldt dat 
vele „laatsten" de „eersten" zullen zijn. 

ANDREE 



DE ST.ANTOINE ZINKT..! 

door 
JAN SNOR 

Driftig hakkepuffend zeult een Duitse sleper 
de loge vrachtboot „St. Antoine" door het 

Amsterdam^Rijnkanaal. Zwaar en dreigend 
hangt de donkere Novembernacht rondom. 
In het ruim van de „'St. Antoine" zuchten en 
steunen driehonderd mannen, slachtoffers van 
een razzia te Rotterdam, 'n Enkele slaapt on- 
rustig, de meesten liggen wakker. 
Hoe kan een mens slapen, als in je hoofd een 
heksenketel van bittere gedachten ronddolt en 
-kolkt? 
Dan plotseling een doffe dreun  
Wild deint de schuit heen en weer  
Angstig-rauwe kreten scheuren de lome, mur- 
melende stilte uiteen  
Donkere gestalten vliegen op en worstelen naar 
de smalle uitgang naar het dek  
Weg, weg uit deze hel  
Geen mof, die hen meer tegenhoudt. 
Tweehonderd en twintig opvarenden weten te 
ontvluchten, de bevrijdende duisternis in. 
„Mijnen, gelegd door de Tommies", consta- 
teren de Duitsers later........ 
Mijnen ? 
De KP Alblasserwaard-Oost wist wel beter. 

* * » 
Wij bieden 11 hierbij het eerste gedeelte van 
een spannend verhaal, waarin wordt verteld, 
hoe vier KP-ers kans zien aan tweehonderd 
en twintig slachtoffers van een razzia de 
vrijheid te hergeven. 

D November 194.4; 
e doorstoot naar het Noorden is aan de 
Bergse Maas in de modder gesmoord. 

De slag om Arnhem, dat heldenepos van de 
20e eeuw, is op een nederlaag uitgelopen. 
Het voedselrantsoen is weer teruggebracht. 
De spoorwegen staken. 
Het platteland wordt overstroomd door uitge- 
hongerde, uitgemergelde stedelingen. 
In de steden en op het land massa-razzia's. 
De mof slaat toe, het Westen bloedt leeg. 
In Rotterdam heeft de brute bezetter weer een 
mensonterende mannenroóf georganiseerd. 
Velen wisten te ontkomen, doken weg in hun 
schuilplaats. Vele anderen konden hun noodlot 
niet ontlopen, werden uit hun huizen gehaald, 
op hopen gedreven, naar de haven geleid, inge- 
scheept voor Duitsland. 
Duitsland, dat sinds September onder één onaf- 
gebroken, langgerekt luchtbombardement siddert. 
Driehonderd van deze ongelukkigen hokken 
samen op wat vuil stro in het ruim van de 
vrachtboot „St.-Antoine", die achter een Duitse 
sleepboot gehaakt is. 
Langzaam drijft Rotterdam, hy^i Rotterdam, 
weg. Ze zien het niet, want ze mogen het ruim 
niet uit. 
Gelukkig maar! 
Het gaat de Noord op, de Merwede. 
Bij Gorcum wordt er geschut. Het Merwede- 
kanaal. Het is alles nog Holland, maar de drei- 
ging Van de Duitse hel ligt in het verschiet. 
Het wurgt hen aan de keel. Ze ballen de vuisten 
in machteloze woede. Wat kunnen zij doen? 
Niets, totaal niets. 
Over de luiken, boven hun hoofd, paradeert een 
mof, één maar. Maar dat is voldoende. Hij is 
bewapend. Zouden ze zich verzetten, één fluit- 
signaal, en uit de roef stormen zijn kameraden, 
om te assisteren. 
Trouwens, wie denkt er aan verzet, in dit vun- 
zige, vuile hol met de bezwangerde lucht. Ze 
zijn murw. Maandenlang heeft de dreiging hun 
op de hielen gezeten. Maandenlang hebben ze ge- 
worsteld met de angst eenmaal opgepikt te 
worden. Eenmaal weggevoerd te worden, zoals 
de koeien- en de kalveren vóór de oorlog Dins- 
dagsmiddags weggeleid werden van de Vee- 
markt. 
Nu is dan eindelijk gekomen, wat ze altijd zo 
ver mogelijk van zich afgeschoven hebben. Waar- 
aan ze niet denkeh wilden, en waaraan ze toch 
telkens weer denken moesten, omdat die angst- 
gedachte zich aan hen opdrong. 
Ze hebben de wilde angst van hun vrouwen en 
moeders getracht te sussen met een: „Mg krij- 
gen ze niet". Ze hebben aan hun eigen bluf- 
woorden geen waarde gehecht, ze zeiden het al- 
leen om van die ellendige huilbuien af te zijn. 
Nu zijn ze zover, zitten ze samengekluisd in dit 
scheepshol. 

Je verzetten? Man, belachelijk. Wat doe je d'r 
aan? Eén keer ben je toch de klos. Houd je dan 
maar kalm, dat is het allerbeste. 
Neen, verzet behoeft de schildwacht boven niet 
te duchten. De troef is er uit. Ze liggen voor 
oud vuil door elkaar geslingerd. Ze doen hun 
behoeften, groot en klein, in een hoekje van het 
ruim. Prosit, smakelijk eten! 
Ja, was er nog maar wat te eten. Maar dat 
hebben de moffen vergeten. 
Af en toe zien zij de schildwacht over een open- 
gelegd luik heen stappen. Hij rookt een sigaret. 
Straks wordt ie afgelost. Komt er zo'n andere 
vetzak een poosje op de luiken stampen, klos... 
klos... En de andere zit lekker te schransen in 
de roef. Die kan het vet van z'n vingers likken, 
die zal zich wel net zo lang volstoppen tot ie 
kokhalst. En zij, zij kunnen kreperen. 
Kreperen, ja, om gek van te worden. Om de 
boel kort en klein te slaan... idiote gedachte... 
wat zou er in dit donkere moordenaarshöl kapot % 

te slaan zijn  niks, niemandal. 
Zou d'r nou helemaal niks te eten en niks te 
roken zijn. Daar in die hoek zit een ventje, dat 
nog "twee boterhammen heeft. Maar die slijm- 
jurk bewaart ze netjes voor zichzelf... neemt 
iedere twee uur een happie... probeert zo op 
krachten te blijven... gelijk heeft ie... 
Hoe zou het nou met moeder de vrouw, zijn? 
Die grient natuurlijk de hele buurt bij elkaar. , 
Net of dat helpen zal. Die ouwe is toch zo 
zenuwachtig. Zou-d-ie ze wel ooit weerzien ? 
D'r zal een zware wijs op gaan, want ze moeten 
naar Duitsland, naar mofrica. 
Naar Duitsland! 
Zouden ze zo ver komen?... 

* * * 
Zaterdagmiddag, 40 November. 

Peter en Arend rijden zo hard ze halen kun- 
nen naar de boerderij, waar de commandant van 
de Knokploeg Alblasserwaard-Oost onderge- 
doken zit. 
Ze hebben wat gezien. Ze snuiven werk. Er moet 
wat gebeuren. Daarom trappen ze nu of hun 
leven er van afhangt. 
Buiten adem komen ze aan. Ze treffen het. 
Ruurd, de K.P.-leider is thuis. Hij zit op zijn 

' gemak op een omgekeerde varkenstrog onder 
de bruine wingerd, druk in gesprek met Jimmy, 
de technicus van de ploeg. 
Arend gooit zijn fiets pardoes in het gras. 
Peter, iets kalmer, zet 'm tegen het stookhok. 
Dan komt het verhaal metéén al: In Meerkerk 
ligt een schuit met 300 gevangenen. De Meer- 
kerkers brengen brood aan, met een paar uur 
zullen ze weer verder varen. 
De mededeling loopt uit op een smekende vraag: 
„Kunnen wij er iets aan doen?" 
Ruurd en Jimmy knip- 
peren eens met hun ogen. 
Ze hebben even tijd no- 
dig, om zich het hele 
geval helder voor de 
geest te halen. 
Kunnen wij er iets aan 
doen? 
Kunnen, altijd. Trouwens 
dat weten Peter en 
Arend net zo goed als 
Ruurd en Jimmy. De jon- 
gens van de ploeg ken- 
nen de inventaris op een 
prik. In de bergplaats 

.... Ga maar een 
beetje Weg slaan jongens, 
beter één man 
de lucht in dan drie / 

liggen nog twee z.g. limpets: magnetische mijnen 
om schepen tot zinken te brengen. 
Ze bedoelen dan ook niet: Kunnen we er wat 
aan doen? maar: Is het goed, dat we er zo'n lim- 
pet tegen plakken? . 
Ruurd, toch al meermalen voor verantwoor- 
delijke beslissingen gesteld, wordt er stil van. 
Er staan mensenlevens op het spel. Gebeurt er 
niets, dan gaan ze naar Duitsland, komen er 
wellicht verschillende om. Gebeurt er wel wat, 
dan komen er misschien ook om. 
Wat te doen? Welke van de twee mogelijkheden 
kiezen? Een limpet er tegen of niet? 
„Doe er niets aan jó", fluistert een stem in zijn 
binnenste, „dan heb je geen verantwoordelijkheid 
te dragen." 
Deze gedachte schudt hij wrevelig van zich af. 
Met een limpet in je bezit kun je er jezelf zo 
gemakkelijk niet afmaken. Als je niets doet, 
draag je net zo goed verantwoordelijkheid, want 
er kon geholpen worden, maar men deed het 
niet. 
„Alle levens, die straks in Duitsland afgesneden 
worden, zullen tegen je getuigen, Ruurd", flitst 
het door zijn brein. 

Hij krijgt er pijn van in zijn buik. 
De jongens kijken hem vol verwachting aan, 
alsof ze zeggen willen: Kom op, Ruurd, anders 
heb je je- woordje zo gauw klaar, wat doen we 
er nu mee?" 
„Ja, wat doen we er nu mee. Jullie hebt mak- 
kelijk oordelen," denkt Ruurd, „jullie dragen 
geen verantwoordelijkheid." 
Zijn hoofd bonst. Wat te doen? Wat te doen? 
Had je nu maar wat langer tijd om te prakki- 
zeren, dan zou de tijd wel raad schaffen. , 
Anders sprong hij in zulke gevallen gauw op de 
fiets en reed naar Gorcum, om bij oudere ver- 
zetsmensen met meer levenservaring zijn licht 
op te steken. Het gezamenlijk genomen besluit 
bracht dan kalmte en doortastendheid. 
Üharvan kan nu geen sprake zijn, want de boot 
kon ieder ogenblik vertrekken en dan zijn de 
kansen verkeken. 
Er moet een besluit genomen worden, nu, op 
dit moment. En hij moet het doen, want hij is 
KP-commandant. 
Peter en Arend staan letterlijk te springen van 
ongeduld. Hebben ze zich daarvoor uitgesloofd, 
zijn ze daarvoor als gekken hierheen komen 
racen, om door weifelen en treuzelen de buit 
nog te laten ontglippen? 
Jimmy, de oudste van het stel, zit stil voor zich 
uit te kijken. Hij zegt nooit veel, hij overweegt 
de kansen. Zijn oordeel weegt zwaar, want hij is 
deskundige. Hij is het blijkbaar nog niet met zich- 
zelf eens, want hij piekert nog steeds. Ruurd 
laat hem begaan, zet hem niet tot een overijld 
advies aan. De spanning hangt loodzwaar tussen 
die vier daar onder de bruine wingerd. 
Ruurd kan het niet langer uithouden, het zijn 
zenuwen, niets anders. Daar heeft hij wel meer 
last van,, als er grote dingen op het spel staan. 
Ja, zijn gezondheid is er in de achterliggende 
jaren niet beter op geworden. Als er niets aan 
de hand is, merk je dat zo niet, maar op zulke 
momenten speelt het hem parten. 
Daar zit hij, zijn bonzende hoofd tussen zijn 
handen, zijn ellebogen op de knieën. Wat kan 
het leven toch moeilijk zijn, vooral als je anderer 
levens in je hand hebt. 
Toch komt er wéér orde en regel in zijn gedach- 
tengang. 
In zijn tweestrijd bidt hij tot God: „O Heere, 
laat me nu niet in de steek. Geeft Gij mij wijs- 
heid om een goed besluit te nemén. Heere, help 
me. Amen". 
Teruglopende naar de jongens vindt hij de norm, 
volgens welke hij handelen zal: Eerst het oordeel 
van Jimmy afwachten en dan je zelf helemaal in- 
leven in de situatie, dat op die boot je vader of 
je broer zouden zitten en Wat je dan doen zou. 
Jimmy heeft zijn berekening gemaakt. „We moe- 

ten het ding op de roef, waarin de moffen zitten, 
plaatsen, een meter onder de waterspiegel, dan 
zal er een gat van één vierkante meter in ge- 
slagen worden; het schip zal van achteren vol- 
lopen en daar op de grond vastraken; de men- 
sen in het ruim zullen ongeveer 20 minuten de 
kans hebben, om er uit te klauteren. 
Ruurd verwerkt deze gegevens in zijn brein. 
Objectief bekeken staat de zaak dus als volgt: 
als zich geen complicaties voordoen als paniek 
en het niet aan wal kunnen komen, behoeft het 
geen levens van Hollanders te kosten. Door de 
paniek, tengevolge van de ontploffing, kunnen 
er slachtoffers komen. Dit risico moet genomen 
worden, want paniek behoeft niet persé te ont- 
staan. En al zou er paniek van komen, dan nog 
is het geen wet van Meden en Perzen, dat er 
doden bij vallen. Hét verlies van levens, door- 
dat de mannen niet aan wal kunnen komen, kan 
zoveel mogelijk beperkt worden. Immers het tijd- 
stip van ontploffing hebben ze door de ontsteek- 
inrichting zelf in de hand, de klap moet dus 
vallen in smal vaarwater. Dat zullen ze straks 
wel uitkienen. Eén ding staat vast: de roef, 
waarin de moffen op een kluitje zitten, zeker 



's nachts, vliegt aan één kant uit elkaar. Dat 
kost doden en verminkten. Wie geen letsel lop- 
loopt, zal een hele toer hebben om het binnen- 
gulpende water te vlug af te zijn: de ontsnap- 
pingskans voor de gevangenen is in één woord 
uniek. 
„Objectief bekeken," piekert Ruurd, „is het 
verantwoord, maar nu het geval eens heel dicht 
bij je zelf brengen. Stel, dat je vader in de 
uiterste hoek van het ruim, zo dicht mogelijk 
bij de roef zou liggen, wat zou je dan doen?" 
Hij leeft zich in de situatie in, krijgt er weer 
buikpijn van. 
„Nou, eerlijk, wat zou je dan doen?" 
„Ik zou het ook in dat geval doen," beslist hij, 
„want de kans om er af te komen is groter dan 
de kans om te verongelukken." 
Zijn besluit is gevormd. 
„En Jimmy, wat denk jij er van?" 
. Doen." zegt Jimmy. 
„Inderdaad, doen," concludeert Ruurd. 

-K * * 

Arend wordt weggestuurd om één van de twee 
limpets te halen. Dat is aan geen dovemans- 

oren gezegd. Als een pijl uit de boog schiet hjj 
weg. 
Intussen wordt het plan de campagne opge- 
maakt. Ruurd kan niet mee, de herkenningskans 
zou te groot zijn, dus zullen Jimmy, Peter en 
Arend het karweitje opknappen. 
„Tussen _twee haakjes," merkt Ruurd op, „wat 
zal die Koos 'm rijen, als-tie van het karweitje 
hoort, die is toch zo graag overal bij. We zullen 
hem plagen, morgen, als-tie terug is." 
De voornaamste vraag is: Na hoeveel tijd zullen 
we de limpet laten ontploffen? 
Om te beginnen, moet het in smal vaarwater 
zijn. Dat zal wel lukken. De schuiten varen van 
Meerkerk naar Amsterdam door het Merwede- 
kanaal, alleen de kruising van de Lek zou fataal 
kunnen worden. 
Maar in de tweede plaats moet het een heel 
eind van Meerkerk zijn, want als de moffen aan 
sabotage zouden denken, ligt het voor de hand, 
dat ze het op dit dorp zouden kunnen verhalen. 
Hoe verder van Meerkerk, hoe beter. 
Afgesproken wordt tenslotte, dat er een appa- 
raat met een ontsteektijd van 5% uur ingestopt 
zal worden. De schuit is dan royaal de sluizen 
bij Vreeswijk gepasseerd. 
Het krijgsplan wordt nog niet opgesteld, dat 
zullen ze van de omstandigheden laten afhangen. 
Arend, die intussen met zijn limpet terugge- 
komen is, weet een mooi plekje van waaruit 
ze de situatie prima kunnen verkennen. 
De limpet wordt in een zak gewikkeld. Jimmy 
steekt de ontsteekinrichting in de buitenzak van 
zijn leren jekker. 
Dan gaan ze op pad. 
„Veel succes, jongens, en sterkte." 
„Ook zo," grapjast Peter, „want wachten valt 
ook niet mee." 
Spoedig zijn ze uit het gezicht verdwenen. 
Ruurd blijft in spanning achter. 

Jimmy, Peter en Arend slaan hun tenten op 
in een woning aan de Gorinchemse Straat 

te Meerkerk. Van de achterkamer uit hebben 
ze een goed uitzicht op het Merwedekanaal. De 
situatie is daar bij Meerkerk als volgt: het 
Merwedekanaal buigt op de hoogte van het dorp 
in Oostelijke richting af, terwijl de z.g. Oude 
Zederik langs Gorinchemse Straat en Zouwe- 
dijk naar de Lekdijk loopt. Midden op de split- 
sing van deze twee kanalen ligt een eilandje. De 
schuit, waar het over liep, lag achter het eiland 
aan de loswal van Meerkerk gemeerd. 
Het was een hele drukte bij het schip, doordat 
de burgerij van Meerkerk de verzamelde levens- 
middelen aan de Rotterdammers in de schuiten 
bracht.- 
„Niet gek, die drukte" bromt Jimmy, „dan val 
je niet zo op." Vóór' ze nu hun krijgsplan opzet- 
ten, moet Peter op informatie uit. Peter is ge- 
knipt voor dit soort karweitjes. Hij is brutaal 
als de beul en heeft een apart zintuig voor 
nieuwtjes, die van belang kunnen zijn. 
Na een kwartiertje, het is ± 4 uur, komt hij 
terug. De moffen liggen er met drie vaartuigen. 
Een Duitse sleepboot, een ijzeren Rijnaak, de 
„St. Antoine", waarop de meeste Rotterdammers 
zitten en dan nog een kleiner houten bootje. 
De „St. Antoine" heeft een aanvaring gehad en 
heeft een flink gat boven de waterlijn. Door- 
varen is niet verantwoord. De Duitsers stellen 
momenteel pogingen in het werk om hun gevan- 
genen over te laden op een andere boot. Er lig- 
gen er hier genoeg bij Meerkerk. Maar de schip- 
pers voelden voor zo'n transport uit de aard 
der zaak niets. Met allerlei smoesjes weten ze 
de heren van zich af te schudden. Vlak voor het 
huis, waar het drietal binnenzit, ligt een boot, 
welks eigenaar door de moffen tenslotte gere- 
quireerd wordt voor het transport. De schipper 
weigert, hij heeft opdracht van een Duitse in- 
stantie — zegt hij — om hier een transport af te 
wachten. 
Dat zullen de Duitsers dan wel eens controleren. 
De schipper komt in de knel, want het klopt niet 
helemaal met die Duitse instantie. Hij geeft 
echter het telefoonnummer op van een instantie 
in Utrecht. De moffen bellen. Het antwoord laat 
lang op zich wachten, maar is gunstig voor de 

schipper. Die kruipt, om zo te zeggen, door het 
oog van een naald. 
Het is intussen ongeveer 6 uur geworden, de 
duisternis valt en daar wil het Herrenvolk ge- 
bruik van maken, want 's nachts voelen zij zich 
het veiligst. Teneinde raad spannen ze dan maar 
een zeil voor de kop, om zodoende het binnen- 
stromende water zoveel mogelijk te keren. 

De jongens zien, dat de heren in actie komen. 
Nu wordt het ook hun tijd. 
Jimmy pakt de limpet uit het zakje, schroeft de 
dop los en legt de ontsteekinrichting op tafel. 
Een secuur werkje, als het nonchalant gebeurt, 
ga je met man en muis de lucht in. Ze praten 
wel eens van levens, die aan een zijden draadje 
hangen; zo is het nu hiermede ook, alleen is het 
draadje niet van zijde, maar van metaal.' 
Eén cm. te ver doorgedrukt óf een vloeistof, die 
per abuis te sterk is en de limpet vliegt uit 
elkaar. 
Jimmy vat zulke karweitjes heel laconiek op. 
„Ga maar een beetje weg staan, jongens, beter 
één man de lucht in dan drie." 
Hij heeft meer met dit bijltje gehakt en is van 
zijn jeugd af met springstoffen omgegaan. 
Zijn hand is vast, wanneer hij het bolletje vloei- 
stof kapot draait. Knap  verder niet. 
Er gebeurt gelukkig niets. Het vocht begint op 
het metalen draadje in te werken, over 5% uur 
zal het doorgevreten zijn, dan komt de explosie. 
Nu snel afwerken, want een lolletje is het niet 
om met zo'n limpet in werking op reis te gaan. 
Je weet nooit wat er nog kan tussenkomen en 
dan ben je er geweest. 
Peter heeft bij één der schippers met een link 
smoesje een roeiboot losgepeuterd. 
Het is tussen licht en donker. Prima voor de 
operatie. Voorzichtig stappen ze in. Peter aan 
de riemen. Arend met wat boter en kaas op zijn 
schoot voorin; Jimmy achterop met de limpet 
aan de zetstang buiten boord, onder water. Als 
ze nu ontdekt worden, kan hij hem zonder meer 
naar de bodem laten zakken. 
Die kaas en dat stuk boter nemen ze voor 
camouflage mee. Na zonsondergang mocht nie- 
mand meer met een roeiboot het kanaal op. Als 
ze aangeroepén zouden worden door de Duitsers 
zouden-ze met het smoesje kunnen kómen, dat 
ze ook wat naar de Rotterdammers wilden 
brengen. 
Allicht dat ze het slikken en argwaan kon het 
niet wekken. Peter laat de riemen zo geruisloos 
mogelijk door het water glijden. Eerst waren 
ze nog van plan geweest ze met wat oude stof- 
doeken te omwikkelen, maar bïp nader inzien 
waren ze daar toch maar van teruggekomen, 
het kon hoogstens argwaan wekken. 
Peter doet z'n uiterste best. Toch mompelen de 
andere twee nog een paar minder fraaie opmer- 
kingen aan zijn adres, omdat hij naar hun zin 
nog teveel lawaai maakt. 
Peter trekt er zich niet veel van aan. 
In de verte doemt de „St. Antoine" uit het 
schemerdonker op. 

(Wordt vervolgd.) 

Commentaar op artikel '40-'45 
Wij hebben onfe lezers deze belangwekkende voorstellen 

niet willen onthouden. Ook de reacties op deze brief 
zullen zoveel mogelijk geplaatst worden. Intussen is het dienstig, 
teneinde de gedachten te ^epalen, de terzake dienende be- 
sluiten van het hoofdbestuur van '40'—'45 en de overwegingen 
daarvan in het kort weer te geven. 
'40—'45 moet zich jaarlijks belangrijke baten verschaffen uit 
de bevolking. Dc contribiwntenwcrving is voor deze min 
of meer constante financiële last de beste voorziening en het 
is tevens de meest stijlvolle in het licht van de verplichtingen 
van '40—'45. Op deze contribuantenwerving moeten we ons 
dus met alle kracht werpen. 
Intussen is het nog niet zover, dat de bijdragen der contri- 
buanten voldoende is. Er moet nog een belangrijk bedrag bij. 
Enkele mogelijkheden staan daartoe ter beschikking. Een ,.üur- 
loonactie", een 'kerkcollecte (die onde'rnomen zal worden met 
andere verzorgingsorganisatics) en een aantal speciale plannen 
zijn daarvoor mogelijk en in voorbereiding. Ook wordt- althans 
voor 1949 een schoolcollecte in overweging genomen. 
Tenslotte resteert dan de mogelijkheid van een inzameling huis 
aan huis (buscollecten zijn afgekeurd door '40—'45). Kan men 
daarin nu samenwerken met andere organisaties? In beginsel 
is dat mogelijk met de organisaties, die de schrijver opsomt. 
Bij allen gaat het om een verzorging ia verband met de vrij- 
heidsstrijd. En op de duur zal het, gezien het grote aantal 
inzamelingen, daarop ook wel uitlopen. Voor 1948 heeft het 
hoofdbestuur besloten een dergelijke combinatie nog niet te 
bevorderen. Het gaat er om, dc grootst mogelijke baten te 
krijgen voor '40—'45. Ook al mag het werk van de andere 
stichtingen niet uit het oog verloren worden, dan blijft toch 
het hemd nader dan de rok. Men vergete hierbij niet, dat 
'40—'45 veruit het meeste nodig heeft en over een inzamelings- 
apparaat beschikt, dat z'n weerga niet heeft in ons land. 
Nu het punt van dc datum. Wc hebben het daarin niet voor 
het zeggen. Er zijn nog meer liefhebbers en een eerlijke verdeling 
van de tijd is billijk. Hoewel zulks plaatselijk een verschillend 
effect za] hebben, is één periode voor het hele land en wel 
de bevrijdingsweek gekozen door het hoofdbestuur, en toege- 
wezen door het orgaan, dat de inzamelingen en collecten heeft 
te ordenen. 
Een over het jaar verspreide actie heeft niet zoveel effect als 
een actie ineens en voor een actie ineens zijn wellicht verschil- 
lende perioden te noemen, maar dc voorkeur verdient toch de 
bevrijdingsweek, dc week, waarin de nederlaag van de vijand 
een feit werd. Daarop is trouwens in dc afgelopen jaren 
steeds de keuze gevallen en het verdient, om tactische en 
propagandistische redenen, aanbeveling die week vast te hou- 
den. RED. 

Verheugende 

belangstelling 

/n tegenstelling tot de inhoud van enkele arti- 
kelen onder het hdöfd: Kwijnende belangstelling, 
doet het ons genoegen thans een brief te kun- 

nen publiceren, die blijk geeft van verblijdende be- 
langstelling. 
De voorzitter van de afdeling Apeldoorn der Stich- 
ting doet enkele suggesties aan de hand, die alles- 
zins de aaVidacht verdienen en o.i. grondige over- 
weging vragen. 

Hij schrijft: 
„Graag zou ik U willen vragen: Waarom in het 
jubileumjaar 194S geen landelijk plan van inzame- 
ling? Zoals U weet, zijn er vier bekende verzor- 
gings{ondsen, t.w, het Karei Doormanfonds, het 
Prinses Margrietfonds, de Stichting Ereschuld en 
Dankbaarheid en de Stichting 1940—1945. M.i. 
wordt het langzamerhand absoluut noodzakelijk, 
dat deze fondsen nationaal-federatiel gaan samen- 
werken. Allereerst is het sympathiek tegenover de 
invaliden en nabestaanden uit de verschillende cate- 
gorieën; dan wordt er geen onderscheid meer ge- 
maakt en kunnen onderlinge financiële en sociale 
onbillijkheden' beter weggenomen worden. Ook 
staan de verzorgingsfondsen in federatief verband 
veel sterker tegenover Overheid en overheidsper- 
sonen. Alle voorkeur voor bepaalde fondsen is uit- 
gesloten. Bepaalde fondsen tegen elkaar uitspelen 
is ook onmogelijk geworden. Als de fondsen een- 
drachtig samenwerken en niet elkaar beconcurre- 
ren moet de Overheid dit nationale verzorgings- 
werk nog beter steunen. En tenslotte, ook op het 
Nederlandse volk zat het een zeer goede indruk 
maken, indien op een bepaalde basis de fondsen 
samenwerken en elkaar steunen. Stellig zal door 
dit morele succes de financiële opbrengst stijgen. 
Alle stille sabotage en lakse medewerking van 
overheidspersonen en particulieren zijn dan des te 
meer te veroordelen en niet meer goed te praten. 
Kortom: ik hoop, dat deze belangrijke vraag, hier- 
boven gesteld, niet voetstoots met neen zal wor- 
den 1 beantwoord. Er moet m.i. een eerlijke basis 
van samenwerking te vinden zijn om de financiële 
baten zo groot mogelijk te doen worden. 

De juiste datum voor de financiële actie. 

Het Zuiden werd in September bevrijd, het Oos- 
ten en het Noorden in April en het Westen in 
Mei. Men dient plaatselijk of provinciaal de psy- 
chologisch juiste datum te kiezen. En tot dusver 
is dit de eigen bevrijdingsdag of -week. Dat is de 
tijd om een korte, maar intensieve financiële actie 
te ontplooien met inschakeling van alle mogelijk-- 
heden. Geen enkele bevolkingsgroep, geen enkele 
werkgevers- of werknemersorganisatie, geen en- 
kele sport- of jeugdvereniging overslaan. 
Wanneer men zo plaatselijk-provinciaal de data 
van de nationale inzamelingsactie differentiëert, 
bereikt men ongetwijfeld hef beste resultaat. Ten- 
zij de propaganda landelijk zo' intensief wordt 
gevoerd, dat vijf Mei inderdaad de bevrijdings- 
dag wordt in 'heel het land. Maar daar is een 
grootse reclame-campagne voor nodig, zowel in 
Zuid en Noord als in Oost en West. Nu reeds 
verliep de nationale feestdag in diverse plaatsen 
in het Oosten des lands zonder animo en ztnder 
zin. Doch de eigen bevrijdingsdag vergat men 
niet. 
Voor alles is nodig, landelijk de toporganisaties 
te bewegen tot medewerking en steun aan de na- 
tionale inzameling. Daardoor wordt de taak voor 
de provinciale of plaatselijke besturen zeer ver- 
licht. Vooral wanneer fr een voortdurend con- 
tact bestaat tussen hoofdbureau of -comité en de 
plaatselijke afdelingen. Wanneer zo van bovenaf: 
landelijk en van beneden af: plaatselijk samenge- 
werkt wordt, moeten de [actoren van sabotage, 
laksheid of onverschilligheid minder worden, want 
deze factoren zijn helaas niet denkbeeldig. 

Tot zover mijn vraag en eigen antwoord. 
Indien er prijs op wordt gesteld ben ik gaarne be- 
reid bekendheid te geven aan het plan Apel- 
doorn voor plaatselijke actie. Misschien kan een 
andere afdeling er haar voordeel mee doen. Ook 
de kwestie kwijnende belangstelling bij de mede- 
werkers komt dezer dagen op onze medewerkers- 
vergadering ter sprake. En eindelijk zullen wij 
ons nog bezig hebben te houden met de beant- 
woording van de vraag: hoe bereikt de Stichting, 
hoe bereikt de oud-illegaliteit de jeugd?" 

h 1 
(Zie voor Commcotaar 2e kol. op deze pag. 
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Indië 

HM. de Koningin heeft zich gericht tot de geallieerden van voor' 
heen om hen- in te lichten over de plannen tot staatkundige [ede' 
ratieve opbouw van het eilandenrijk. 

Lang geleden is reeds door kenners van 
Indië aangedrongen op een gedecentra- 
liseerde, staatkundige constructie van' 

Indië, die de beste waarborgen bood voor de 
ontwikkeling van de constitutionele democratie 
aldaar, d.w.z. van de vrijheden, rechten en 
plichten van de bevolking. Dit plan is thans 
in staat van verwezenlijking en het zal iedere 
rechtgeaarde Nederlander verheugen, dat 
Indië daadwerkelijk op weg is naar een demo- 
cratische staatsinrichting. 
In de rede is niets gezegd over de onderhan- 
delingen met de Republiek. Dat is een wijze 
beperking. Wel werd aandacht besteed aan 
de nog bestaande terreur en aan de dwang- 
positie, waarin de bevolking hier en daar 
in Indië nog verkeert. 
Dat is inderdaad het punt, waarop het thans 
in Indië vooral aankomt en dat, het behoeft 
geen twijfel te wekken, i.V.m. de uitlatingen 
van de regering in de zomer van 1947, het dit 
door de Republiek bezette gebied betreft gn 
haar infiltraties in het door onze soldaten 
bevrijde gebied. 
Er is een wapenstilstand gesloten, d.m.v. de 
Commissie van Goede Diensten, tussen het 
Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek. 
Iedereen in Nederland zal er zich over ver- 
heugen, indien hij tenminste geen bijbedoe- 
lingen heeft en geen gebrek aan belangstel- 
ling, als eindelijk in Indië de rust zal weer- 
keren, de rust, die zo onontbeerlijk is voor de 
wederopbouw, voor de ontwikkeling van de 
bevolking en voor de ontsluiting van de wel- 
vaartsbronnen in Indië. En vooral zal men 
daarbij denken aan onze soldaten, die in ge- 
val van een werkelijke wapenstilst^ftid geen 
gevaar voor het leven meer lopen en uitzicht 
krijgen op hun repatrieëring. 
Maar hoe gaarne men ook verheugd zou wil- 
len zijn met een tiergelijke ontwikkeling, men 
moet zich niet verblijden met een dode mus. 
De Kepubllek is en blijft in het spel, ja,, haar 
zelfstandigheid is bevestigd en versterkt en, 
dat is immers de Republiek, waarvan de 
regering nog geen half jaar geleden gezegd 
heeft, dat ze onbetrouwbaar was en revo- 
lutionnair, dat zij geen orde kon houden en 
chaos bracht, dat haar troepen de bevolking 
terroriseerden ? v 

Is deze Republiek nu opeens betrouwbaar ge- 
worden, functionneert zij nu opeens ordelijk? 
Neen. immers, de Republiek blijft, die zij was 
en boven alles zweven haar twee doelen voor 
ogen: de uitbreiding van haar domein en de 
verwijdering van de Nederlanders. 
Dat ondermijnt iedere wapenstilstand en 
iedere overeenstemming. Ernstig is in dit 
verband, dat overeengekomen is, een bepaald 
gebied te demilitairiseren. Ernstig, omdat 
de Nederlands-Indische Regering stelselmatig 
beloofd heeft de bevrijde gebieden te blijven 
beschermen. 
Maar nu zijn er nog andere punten terzake 
van de overeenkomst, die men ernstig kan 
noemen. Het heeft nl. geen zin op basis van 
de wapenstilstand politieke besprekingen te 
openen, indien althans in dit geval niet van 
een werkelijke wapenstilstand sprake is. Eerst 
moet de wapenstilstand .een feit zijn en de 
radio- en perscampagne door de Republiek 
tegen Nederland stop gezet worden. Dat was 
aanvankelijk het standpunt van Nederlandse 
zijde en terecht, want men mag niet gaan 
onderhandelen alsof er niets aan de hand is, 
terwijl intussen onze soldaten in levensgevaar 
verkeren en de. goedwillende bevolking geter- 
roriseerd wordt. Van Nederlandse zijde schijnt 
echter deze voorwaarde achteraf toch niet 
gehandhaafd te zijn. 
Een ander ernstig feit is, dat de Commissie 

van Goede Diensten zich in deze zaak lang- 
zamerhand zeer vast genesteld heeft en de 
souvereiniteit van het Koninkrijk, ondanks 
alle ontkenningen onzerzijds op dit punt, tot 
een loze vorm maakt. De bemoeiing van de 
C.G.D. zal blijvend zijn tot de onafhankelijk- 
heid van de federatie. De partners (overgezet 
zijnde: de Nederlandse overheid en de revo- | 
lutie-staat) zijn verplicht de hulp van de 
C.G.D. in te roepen en zij mogen, indien de 
ander hulp inroept, bemiddeling niet weigeren. 
Zoals ik reeds meer zei: terzake van de 
Republiek heeft de Nederlandse regering de 
souvereiniteit van het Koninkrijk via de 
C.G.D. overgedragen aan de Veiligheidsraad. 
Het gif zat echter tenslotte ook in dit geval 
in de staart. Nadat een ogenblik, afgezien 
van de bovengenoemde bezwaren, alles peis 
en vree leek, werd duidelijk, dat de Republiek 
iets anders aanvaard had dan wij. Ik zal nu 
maar daarlaten, wie daarvan op de hoogte 
waren en wanneer men daarvan op de hoogte 
was. Dat verandert aan de feiten niets. En 
de feiten zijn deze, dat de C.G.D. buiten de 
overeenkomst om, een verklaring heeft afge- 
geven, betekenende haar interpretatie van het 
geval en o.a. inhoudende, dat de staatkun- 
dige positie van beide partijen zou blijven zoals 
zij was. D.w.z. de republiek werd als souve- 
reine staat erkend en wat dit inhield werd 
duidelijk uit een bespreking van de C.G.D. 
met de Republiek, waarbij als de mening van 
de C.G.D. weergegeven werd, dat de Repu- 
bliek haar eigen leger, financiën en buiten- 
landse betrekkingen zou behouden. 
Naar de vorm is dit een volkomen onjuiste 
manipulatie van de C.G.D. tegenover dè ande- 
re partner, .Nederland. Naar de inhoud is deze 
concessie onaanvaardbaar voor Nederland, 
indien het nog enige prijs stelt op de souve- 
reiniteit van het Koninkrijk in de overgangs- 
periode. 
Wat is het resultaat? Een omgekeerd Ling- 
gadjati. Immers in *1946 aanvaardde de Re- 
publiek de overeenkomst en aanvaardde Ne- 
derland de overeenkomst plus twee uitvoerige 
verklaringen (de bovenbouw is intussen al 
lang gesloopt). Nu aanvaardt Nederland de 
overeenkomst en aanvaardt de Republiek 
haar slechts in het licht van de niet door Ne- 
derland te aanvaarden interpretatie der 
C.G.D. Wij capituleerden de vorige maal en 
werden ondanks een uitspraak van de Staten- 
Generaal verrast met een naakt Linggadjati. 
Nu zullen we moeten zien, wie er in dit geval 
capituleert, maar ik vrees, dat dit niet de 
Republiek zal zijn. Die doet alleen maar stap- 
pen vooruit en nooit één terug (tenzij Neder- 
land rechtens zijn tanden laat zien). Indien 
beiden op hun standpunt blijven staan, wordt 
de gehele overeenkomst een vredesvlag op een 
schip met dynamiet en zijn we geen stap ver- 
der gekomen. Integendeel, dan zal, tenzij 
Nederland toch capituleert, het eind van het 
lied alsnog zijn, wat het thema van het begin 
af had moeten zijn; het opruimen van de 
revolutionnaire en terroriserende republiek. 
Dat lijkt nogal strijdlustig onder de huidige 
omstandigheden. Het zijn jntussen deze om- 
standigheden, die ertoe nopen om alsnog met 
de Republiek te handelen. Wie er vrede mee 
heeft, dat het gaat zoals het gaat, moet zijn 
ogen sluiten voor de bedoelingen van de Re- 
publiek, de toekomst van de federatie, het 
lot van de inlandse bevolking en het lot van 
onze soldaten. Nogmaals: barmhartigheid 
bewijzen aan Indië is onder de gegeven om- 
standigheden iets anders dan sentimentele 
struisvogelpolitiek en is geen tegenstelling 
van hardhandigheid. 

H. v. R. 

ONTHULLING GEDENKSTEEN TE ZAANDAM. 

Op 9 Februari 1945 werden op de laad- en losplaats aan de Prins Hendrikkade te Zaandam tien 
mannen gefusilleerd. Waarschijnlijk gebeurde het als represailles voor het liquideren van enkele 
duistere elementen, o.a. een politieman en een hulpbode van het gemeentehuis. Juist drie jaar na 
de moord vond in 
alle soberheid de ont- 
hulling plaats van 
een eenvoudig ge- 
denkteken aange- 
bracht aan de gevel 

, van het huis Prins 
Hendrikkade no. 2, 
tegenover ^ de plaats 
des bloeds. 
Nadat burgemeester 
J. in 't Veld ten aan- 
hore van de nabe- 
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staanden van de gevallenen en een grote kring 
van belangstellenden een rede had uitgespro- 
ken werd de driekleur verwijderd, die nog aan 
het oog onttrok wat tot in verre geslachten zal 
getuigen van terreur, maar ook van moed en of- 
ferzin. 
De plechtigheid werd besloten in de raadzaal 
van het gemeentehuis, waar de nabestaandeneen 
foto van het voorlopig monument werd aangeboden. 
Aan het slot van de plechtigheid gewaagde de , 
burgemeester nog van de tragische omstandigheid, 
die de mensen naar Zaandam had gebracht. 
Hij verzekerde hun, dat grote zorg zal worden 

besteed aanonderhoud en bescherming van de gedenkplaat en dat voortaan geen negende Fe- 
bruari ongemerkt zal voorbijgaan. 

E 

VOOR DE 

BOVENSTE 

PLANK ? 

PRIESTERS IN HET VELD GRIJS. 

door Hans Hermans, in samenwerking 
met Kol. H. J. J. M. van Straelen. hoofd- 
leger aalmoe zen ier, uitg. Paul Brand, 
Bussum. 

en klein eenvoudig gouden kruisje 
net wat eikenloof siert de veld- 
grijze omslag van dit boek. En als 

ge de titel leest: „Priesters in het Veld- 
grijs", dan zult ge misschien de schou- 
ders ophalen en u afvragen wat daarvan 
nu te vertellen is. Soldaten, die kunnen 
wat vertellen; tenminste als ze zelf heb- 
ben meegevochten; maar aalmoezeniers? 
Die kunnen alleen wat praten over werk 
in militaire tehuizen, over de vervulling 
van de godsdienstige plichten door de 
soldaten. Misschien hebben ze ook nog 
wel een aantal jongens de ogen zien slui- 

ten voor goed en wat ellende meegemaakt. Maar verder.,..? 
Als ge er zo over denkt, dan moet ge toch werkelijk eens 
kennis nemen van dit boek van Hans Hermans, 
Natuurlijk vertelt hij ons .eerst wat over de wijze, waarop 
het instituut der Aalmoezeniers in Nederland tot stand 
kwam en van het werk in vredes- en mobilisatietijd, doch 
het grootste deel van zijn boek is gewijd aan het werk tij- 
dens de oorlogshandelingen. En dan is het niet zo, dat hij 
eigenlijk aan die oorlogshandelingen zelf voorbij gaat en 
alleen op het geestelijk werk van de aalmoezenier acht geeft. 
Neen, hij volgt het oorlogsgebeuren op de voet, schetst 
de angst en de ontreddering en de moed soms van onze 
soldaten. Om dan'temidden van al dat oorlogsrumoer even 
de rustgevende figuur van de aalmoezenier te schetsen/ die 
helpend en zegenend gaat naar de punten van het grootste 
gevaar om „zijn jongens" bij te staan in de ure des ge- 
vaars of in hun laatste ogenblikken. 
Dit boek is opgebouwd aan de hand van de verslagen, 
welke de zeventig aalmoezeniers, die öjdens de oorlogs- 
dagen van 1940 in werkelijke dienst waren, opstelden. De 
schrijver heeft dat niet alleen met veel kennis van zaken, 
maar ook op buitengewoon boeiende wijze gedaan. Een 
groot deel der aalmoezeniers heeft de strijd in de voorste 
linies meegemaakt en het is de moeite waard hun kijk daar- 
op te vernemen. Van elk der belangrijke episoden in de 
strijd om het behoud van ons land, die in de Peel, aan de 
Grebbe, op de Afsluitdijk, om Rotterdam, in Zeeland, om 
de vliegvelden, geeft het boek een beschrijving, welke tal 
van gegevens bevat, welke ons nog niet bekend waren. 
Vooral 'geldt dit echter voor het deel, dat handelt over de 
grote terugtocht door België en Frankrijk, waarbij ook Ne- 
derlandse legeronderdelen werden meegezogen. De geschie- 
denis met het Franse schip „Pavon1', dat 1500 Nederlandse 
soldaten van Duinkerken naar Cherbourg zou overbrengen, 
doch door een bom getroffen werd, waarbij zeker 80 Ne- 
derlanders gedood en evenveel zwaar-gewond werden, was 
ons onbekend. Uiteindelijk raakten de overlevenden in 
krijgsgevangenschap, doch kregen verlof onder commando 
van hun Aalmoezenier, (de enige officier) naar Nederland 
terug te keren, hetgeen niet dan na veel wederwaardighe- 
den plaats vond. Zo keerde een Aalmoezenier als com- 
mandant van een legertje van duizend man in Nederland 
terug. 
Een apart hoofdstuk is gewijd aan de hechte banden en 
de nauwe samenwerking, welke ontstond tussen de aal- 
moezeniers en de veldpredikers. Bij alle verschil stonden 
zij als „broeders" naast elkaar. 
In de oorlogsdagen hebben vele officieren, die nooit begre- 
pen wat „een kraai" in de kazerne moest zoeken, ingezien 
van hoe groot belang de geestelijke verzorging van de 
troep is. De sterkende bijstand van de geestelijke hield ve- 
len overeind, bracht moed en vertrouwen weer. Hoe diep- 
menselijk tekent de schrijver ons "de gemoedstoestand van 
de aalmoezenier, die, als hij op de Grebbeberg de een na 
de ander ziet vallen, moet vechten tegen het verlangen om 
zelf een geweer te grijpen en mee te vuren op horden, die 
ons land overvielen. En een ander bezweert een opkomen- 
de muiterij, door tot zijn eigen jongens te zeggen, dat hoe- 
veel hij ook van hen houdt, hij, wanneer zij zouden wei- 
geren hij desertie de executie te voltrekken, zo nodig het 
zelf zou doen. 
Zo hebben deze zielszorgers ook voor de geest in het leger 
grote betekenis gehad. Maar bovenal zien wij hen als de 
dienaren Gods in loopgraven en bunkers, onder een regen 
van granaatscherven, door mitrailleur- en geweervuur 
gaand, rustig, doch niet onbewogen, plichtsbewust, doch 

. niet zonder angst gaan, waar God hen riep. 
Vele Katholieken, zowel op het slagveld als in de hospita- 
len mochten zij datgene brengen, waaraan zij in die ogen- 
blikken het meest behoefte hadden. 
Het boek is niet overal vlekkeloos geschreven. Hier en 
daar vonden we een Germanisme en soms een woord, dat 
wij niet als goed-Nederlands zouden durven aanvaarden. 
Doch het is met enthousiasme en kennis van -zaken ge- 
schreven. Zelfs wie het boek alleen zou willen lezen om 
een goed inzicht te krijgen in het oorlogsverloop van de 
Meidagen-1940, zal het niet teleurstellen. 
Niet alleen in Katholieke kringen maar ook daarbuiten - 
verdient het zeker de belangstelling. 

AD. 
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IN MEMORIAM 
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Pater Johannes Campman O.S.Cr. 
Geboren 22 .April 1897 te Arnhem. 

Overleden 25 Maart 1945 te Bergen-Belsen. 

Tc 
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[ohannes Hcrmanus werd 
geboren te Arnhem 22 
April 1897. Hij gevoelde 

roeping voor het priester- 
schap en werd geplaatst op 
het gymnasium der paters 
Franciscanen te Megen in 
Noord-Brabant. Van den 
beginne af gingen zijn as- 
piraties uit naar een zeer hoog levensdoel, en 
daarom was het zijn vurig verlangen om Jezuïet 
te worden. 
Met dat doel voor ogen ging onze student naar 
het college der Jezuïeten te Turnhout in België. 
De inval der Duitsers, die ook tijdens de eerste 
wereldoorlog zoveel rampen bracht over het Bel- 
gische volk, verdreef de Jezuïeten uit Turnhout, 
en Johannes Campman kwam terug in Nederland. 
(Sndanks ernstige physieke moeilijkheden, waar- 
door zijn roeping tot het kloosterleven op een 
zware proef werd gesteld, bleef hij, met de ijze- 
ren wilskracht en het doorzettingsvermogen, welke 
hem tot aan de laatste ademtocht zijn bijgebleven, 
streven naar het heerlijk ideaal, dat altijddoor hem 
wenkte: God en de evenmens dienen in de gestreng- 
heid van het kloosterleven. 
Op 31-jarige leeftijd ontving hij uit handen van 
Mgr. Diepen, bisschop van Den Bosch, de drie hei- 
lige wijdingen van subdiaken, diaken en priester. 
Negen jaar lang bekleedde pater Campman het ver- 
antwoordelijke ambt van leraar aan het college 
der Kruisheren te Uden. Na zijn professoraat nam 
hij gedurende een half jaar het pastoraat waar in 
Sint Odiliapeel. Op 1 Juni 1938 werd hij benoemd 
tot tweede kapelaan in Velp. Dat deze benoeming 
hem bijzonder welkom was, behoeft , niet gezegd. 
Het werd de laatste statie van zijn officiële bedie- 
ning. De staties van zijn kruisweg zouden daarna 
pas goed beginnen. 
In pater Campman vinden wij een combinatie van 
talenten van zo verschillende aard, zoals ze slechts 
gevonden worden bij enkele bevoorrechte personen. 
En wanneer we bedenken, dat die gaven van geest 
en hart huisden in een zwak lichaam, dan staan we 
verwonderd over de wilskracht en de volharding, 
waarmede hij deze talenten heeft uitgebuit. 
Onder de Vele deugden, die hem eigen waren, mo- 
gen wc zeker niet vergeten zijn hoge deugd van va- 
derlandsliefde. 
Het grote onrecht, ons volk aangedaan, en de nood 
van vele medeburgers, betrokken hem in het on- 
dergrondse werk. Daaraan gaf hij zich met een 
onweerstaanbare drang, misschien niet steeds met 
voldoende voorzichtigheid, maar met zulk een ijver 
en stoutmoedigheid, dat hij in de kwade jaren velen 
heeft kunnen helpen. 
Ontzaglijk velen danken hem hun levensonderhoud 
en levensredding door levensmiddelen, bonnen en 
't bezorgen van een veilig onderduiken; daarvoor 
ook doorkruiste hij verschillende provincies, en gaf 
hij, via een geheime organi- 
satie berichten door, welke 
van belang waren voor de 
geallieerden. Ook stond hij 
in nauw contact met Toontje 
Berger (Antoon. Petrus Pau- 
lus Schweigman),aan wiens 
nagedachtenis wij een „In 
Memoriam" wijdden in ons 
nummer van 3 Mei 1947. 
Voor hem was Pater Camp- 
man de verzaraelcentrale 
in het Oosten van het land 
waar bonkaarten en p.b.'s 
uit het Noorden, Oosten en 
Zuiden bijeengebracht wer- 
den, welke hij een of twee- 
maal per distributiepcriode. 

In het vaderland gaf hij zijn strijden, 
in het concentratiekamp zijn lijden, 
in de parochie zijn toewijding 
en in het eenzame sterven zijn leven; 
alles voor dit éne grote doel: 
de eer van God, der zielen zaligheid en Neer- 
lands vrijheid. 

verborgen in de kap van zijn habijt, naar het z.g. ver- 
zekeringskantoor van Toontje Berger in Amsterdam 
bracht. Doch ook hij ontkwam niet aan de klauwen 
van de Gestapo. In de nacht van zeven op acht ja- 

nuari 1944 werd hij van 
bed gelicht en, via het 
huis van bewaring en een 
noodziekenhuis te Arnhem, 
vervoerd naar het con- 
centratiekamp te Vught. 
Een ondergrondse poging 
om hem uit het ziekenhuis , 
te bevrijden mitlukte helaas, 
door een betreurenswaardige 

vergissing. 
Toen in September >1944 de geallieerden onze gren- 
zen naderden, is pater Campman met 84 zieken in 
veewagens vervoerd naar Duitsland, en kwam hij 
terecht in het concentratiekamp Sachsenhauscn 
(Oraniënburg) bij Berlijn. Vandaar is hij op 11 
Februari 1945 op transport gesteld, een van die 
vreselijke transporten waar we allen zo voor hui- 
verden, en die nog als een nachtmerrie voortleven 
in de herinnering van hen, die ze meemaakten. 
Het transport van pater Campman ging naar een 
van de meest beruchte kampen: Bergen-Belsen. 
Slechts anderhalve maand heeft hij dit transport 
overleefd. Een ziekte, die alle gevangenen in hun 
verluisde kleren steeds bedreigde, de vlektyphus, 
maakte een einde aan dit kostbare leven. 
Hij stierf 25 Maart 1945. 

* * 
* 

Van degenen die met pater Campman de slavernij 
hebben doorgemaakt en zo gelukkig waren de el- 
lende te overleven, is een vloed van mondelinge en 
schriftelijke getuigenissen binnengekomen, die alle 
fonkelen als briljanten aan zijn diadeem.-Zijn edele 
eigenschappen kwamen het meest tot hun recht in 
druk en nood. 
Het is niet doenlijk al zijn werkzaamheden, in de 
kampen verricht, te vermelden. 
In Sachsenhausen begon met de komst van pater 
Campman onder de katholieken — onverschillig 
van welke nationaliteit — een ware godsdienstige 
wedergeboorte. 
In het vernietigingskamp Bergen-Belsen waren de 
geestelijken gescheiden van de leken. Toen pater 
Campman 11 Februari daarheen werd overge- 
plaatst, heeft hij kans gezien om zijn identiteit als 
priester te verbergen. Niet uit' vrees voor een 
slechtere behandeling, maar opdat hij onder de an- 
dere gevangenen kon blijven, die zodoende niet 
van geestelijke bijstand zouden verstoken zijn. 
Tot het uiterste einde was zijn leven vol van 
practische naastenliefde, een leven, waarvan een 
zijner buitenlandse lotgenoten, een Duits littera- 
tor, schreef: Als ik daartoe nog eens in de ge- 
legenheid kom, zal ik in mijn memoires aan hem 
een bijzonder literair monument wijden. 
Bidden wij Go.d, dat Hij aan onze heldhaftige do- 
den de palm der overwinning schenkt, en aan 
ons de kracht om hun voorbeeld na te volgen. 

Dr. Johan Reinier Marie Lutbers 
Geboren 14 April 1898. 

Overleden 5 Mei 1945 te Bergen-Belsen. 

J 

q e b e ó 

Maar als ik leven mag tot de bevrijding 
en juichen op het overwinningsfeest. 
God, doe dan dit mij weten: wat voorbijging 
aan nood en leed is niet vergeefs geweest, 

'Laat hier een volk herrijzen, wijzer, schoner 
dan toen het neerdaald' in het doodsgebied; 
Dat van Uw aard opnieuw een vrij bewoner 
Staag naar de komst van Uw voleinding ziet. 

Omdat dan van dit land de horizonnen 
Rijp werden door Uw licht van eeuwigheid. 
Omdat Uw martelaars hier overwonnen 
En met hun bloed de bodem is gewijd. 

oep Lubbers was tandarts in Utrecht; hij was 
groot van postuur en breed gebouwd; hij had 
een drukke praktijk: velen kwamen tot hem, 

omdat hij bekwaam was, zorg had voor zijn pa- 
tiënten en. met hen medeleefde: zijn belangstelling 
lag niet alleen op medisch terrein: zijn bezoekers 
waren ook zijn vrienden, in lief en leed. 
Lubbers was opgevoed in Zuid-Afrika; hij bracht 
er zijn jeugd door; als hij over die tijd sprak, 
glunderde hij en kwam zijn grote humor extra 
los; het leven daar paste bij zijn aard; het vrije 
trok hem. 
De oorlog begon; van het begin af aan stond hij 
vijandig tegenover alles van de vijand en had hij 
steeds vertrouwen in de overwinning van de ge- 
allieerden. 
En het bleef niet bij gedachten en woorden; da- 
den moesten volgen; dit brachten zijn aard en na- 
tuur mede. 
Door zijn praktijk en door zijn vriendenkring 
kwam hij met velen in aanraking; hij kwam hier- 
door vanzelf in het verzetswerk. 
Verklaringen, dat hij geen Jood was, weigerde 
hij te tekenen, zowel voor de giro als voor de le- 
vensverzekering; de Joden werden door hem ge- 
steund; hij verzorgde hen en hielp hen zoveel hem 
mogelijk was: hij verspreidde illegale bladen; hij 
zorgde voor valse persoonsbewijzen en levensmid- 
delenkaarten; een groot aandeel nam hij in 
het werk van de LO; hij bemiddelde bij tochten 
naar Engeland: ondergedokenen waren steeds wel- 
kom in zijn gastvrije woning; op vrijwel ieder' ter- 
rein op het illegaal gebied was hij werkzaam, en 
bij dit alles was hij steeds opgeruimd en verliet 
zijn humor hem nooit. 
Hij liep gevaar met zovelen en hij ging onder 
met talrijke voortreffelijke Nederlanders. 
Door ongelukkige omstandigheden werd hij aan- 
gebracht en begin November 1944 gearresteerd. 
Via Amsterdam en Amersfoort kwam hij terecht 
in Duitsland; en ook in die vreselijke tijd hield hij 
moed, steunde hij zijn lotgenoten en hield hij zijn 
rotsvast vertrouwen op ons vrijworden. 
Hij mocht de bevrijding medemaken, die voor hem 
kwam op 15 April 1945 te Bergen-Belsen. toen 
de Engelsen daar kwamen; maar helaas, enkele 
weken later kreeg hij typhus en kort daarna 
stierf hij, op 5 Mei 1945, ver van zijn gezin, in 
een vreemd land. 
De ondergrond van zijn verzet, wat was deze; 
een nauwkeurig antwoord is moeilijk te geven; er 
zullen vele factoren gewerkt hebben. Maar aeer 
zeker zijn de sterkste hieronder. geweest: zijn 
Godsvertrouwen en zijn verlangen naar het goede. 
Zijn vrouw en zijn kinderen blijven achter: voor 
hen blijft de - herinnering aan de mooie zuivere fi- 
guur, die het hoogste gaf, wat hij geven kon; maar 
dezelfde herinnering blijft ook voor zijn vrien- 
den en voor de talrijken, die hij hielp. 

Het is tragisch, dat juist 
zovelen van de groten, 
van wie nog zulke ver- 
wachtingen gekoesterd 
werden, zijn heengegaan, 
voor de vrijheid en voor 
ons land. 
Joep Lubbers ruste in vre- 
de. 

Mr. A. M. 

Laaf hiér dit land, zolang de zon zal schijnen. 
God, doe het ons ontvangen uit hun hand! 
Laat ons slechts, wat zij wonnen met hun pijnen. 
Herboren worden tot één Vaderland! 

Uit: Margrieten, 
verzen. Mei 

'n illegale 
1943. 

bundel 
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Uw terugkeer in de burgermaat- | 
schappij behoeft U geen zorgen | 
te brengen. 

D* N.Y. Drukkerij en Uitgeverij 1 
J. R. DE BUSSY ie AMSTERDAM | 
biedt U een plaats in haar Grootbedrijf = 
als ZETTER, BOEKDRUKKER, STEEN- en 1 
OFFSETDRUKKER, BINDER, BANKWER- | 
KER enz. i 

= Voor vakmenschen vaste positie en goede belooning. i 
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A lis U per auto de wereld " 

rond zwerft en U komt 

door AMERSFOORT, 

kunt U de hulp voor Uw 
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N.V. Henri Nefkens 
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OFFSETDRUK 
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CARTONNAGE 

r- Automobielmonteurs 
Bij'terugkeer in Holland 
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niet naar werk te zoeken. 

AUTOMOBIELBEDRIJF KREISEL TE ROTTERDAM 
kan altijd Bekwame Monteurs gebruiken, kom eens praten! 

AUTOMOBIELBEDRIJF KREISEL 
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Geet „De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage 
en laat hem(haar) onderstaande bon Ingevuld zenden aan 
de administratie van „De Zwerver", Pr. Hendrikkade 152. 
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kunnen deze bon voor zichzelf benutten. 
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Wie kan inlichtingen verschaffen ? 

886 GERR1T KRAKEEL, wonende te Zierikzee. Hield ver- 
blijf op een woonschuit aan de Goudriaankade. Zomer 
1944 vertrokken, nadien niets meer van hem vernomen. 
Inlichtingen aan P. N. Krakeel, Balie 486 B, Zierikzec. 

887 CORNELIS MEERHOF, geboren 20 Februari 1884 te 
Schiedam. Van beroep Smid. Gearresteerd 10 Jan. 1945 
te Apeldoorn, Nijverheidsstraat 5. 10 Febr. 1945 over- 

" gebracht naar Amersfoort; vandaar op 24 Febr. 1945 
naar Neuengamme. Aldaar op 24 Maart nog gezien: na- 
dien niets meer van hem vernomen. 
Inlichtingen aan: J, Meerhof-Diphoorn, Waltersingel 78, 
Apeldoorn. 

GERRIT KRAKhEL CORNELIS MEERHOF 

i 
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ij leven in een land 
met een typische V 1 
verscheidenheid in «*1 

godsdienstige overtuiging * 
der burgers, maar met 
een volk, dat zich in een 
strijd van eeuwen een bewonderens- 
waardige en ruimhartige verdraag- 
zaamheid tegenover minderheden heeft 
weten eigen te maken. Ons volkska- 
rakter doet ons de' religiekwesties niet 
telkens weer opnieuw op de spits drij- 
ven; het ziet in scherpslijperij een 
karakterfout, waaraan het een gron- 
dige hekel heeft. Het wenst de diep- 
gaande theologische verschillen tussen 
Rooms Katholicisme,, Protestantisme en 
Humanisme niet te verdoezelen, maar 
ondanks die Verschillen toch als volk 
in vrede en vriendschap samen te 
leven. Het betoont bij alle verscheiden- 
heid van uitgangspunt en dogmatiek 
toch een grote eerbied voor de dragers 
van een andere „vreemde" overtuiging. 
Het heeft in strijd en lijden geleerd, 
dat de burgerlijke verdraagzaamheid 
en de geestelijke vrijheid zeer hoge góe- 
deren zijn, die heel goed te rijmen 
vallen met dogmatische onverdraag- 
zaamheid, met de handhaving van eigen 
principes in eigen leven. 

Geestelijke vrijheid en burgerlijke ver- 
draagzaamheid maken het mogelijk, 
dat overtuigde aanhangers van min of 
meer van elkaar afwijkende levensbe- 
schouwingen vfeedzaam in één staats- 
verband samenleven, en samenwerken 
aan de verzorging van één tijdelijk 
algemeen welzijn. Deze vrijheid en ver- 
draagzaamheid betekenen niet, dat aan 
de geloofsdwaling gelijke rechten wor- 
den Toegekend als aan de geloofswaar- 
heid; zij betekenen wel, dat aan de 
dwalende personen dezelfde rechten 
worden toegekend als aan de niet- 
dwalenden, dat de staat zijn onder- 
danen toestaat naar eigen geweten en 
overtuiging te leven en te handelen, 
dat ook de dwalende personen aan hun 
overtuiging en gewetensuitspraak on- 
vervreemdbare rechten en plichten 
ontlenen om volgens hun geweten te 
leven en te handelen. 
Deze geestelijke vrijheid en burgerlijke 
verdraagzaamheid berusten, op een be- 
paalde conceptie van. de taak der bur- 
gerlijke overheid, op een bepaalde 
conceptie der verhouding van kerk en 
staat. 

De staatsoverheid heeft in die con- 
ceptie alleen het algemeen tijdelijk 

welzijn te behartigen. Haar eigen do- 
mein is niet het godsdienstig, zedelijk 
leven, maar het tijdelijk algemeen wel- 
zijn. Zij heeft niet de inwendige gestel- 
tenis der burgers te ordenen en te lei- 
den, maar slechts orde te scheppen in 
eh leiding te geven aan hun uiterlijke 
handelingen, voorzover deze op bet 
tijdelijk algemeen welzijn betrekking 
hebben. Zij heeft dan ook de vrijheid 
en de plicht om min of meer van het 
ware geloof afwijkende geloofsover- 
tuigingen toe te laten, zolang de conse- 
quenties dier afwijkingen het tijdelijk 
algemeen welzijn niet in het hart tref- 
fen en het de staatsoverheid daardoor 
onmogelijk zouden maken om haar 
eigen doel, de verzorging van het tij- 
delijk algemeen welzijn, te bereiken. 

Deze beperktheid van haar taak geeft 
haar de vrijheid en legt haar de plicht 
op om meerdere min of meer van el- 
kaar afwijkende geloofovertuigingen 
gelijkelijk te behandelen en deelachtig 
te doen zijn aan éénzelfde tijdelijk al- 

de GRENZEN van 

n VERDRAAGZAAMHEID 

gemeen welzijn. Omdat het tijdelijk 
algemeen welzijn daardoor niet in ge- 
vaar wordt gebracht heeft zij de vrij- 
heid en de plicht haar burgers vrij te 
laten: om op hunne wijze God te aan- 
bidden en te vereren; om al dan niet 
Maria te vereren als de Moeder van 
God; om de Zondag op hunne, wijze 
te vieren; om al dan niet te vasten; om 

ondermijnen, diefstal te plegen, het 
eigendomsinstituut te ondermijnen, kin- 
deren te vermoorden, harems aan te 
leggen of op andere wijze de openbare 
orde te verstoren. 
Waarom niet? 
Omdat door zulke versteking van de 
openbare orde het tijdelijk algemeen 
welzijn in het hart getroffen wordt. 

Moeten wij verdraagzaam zijn tegenover de onverdraagzamen? 
Hebben de verdraagzaamheid en de vrijheid geen grenzen 1 

Heeft de C.P.N. recht van bestaan? 

hun kinderen naar een neutrale, een 
protestantse of een katholieke school te 
sturen; om zich in eigen godsdiensti- 
ge verenigingen te verenigen of niet 
te verenigen. 

Hebben deze vrijheid en verdraag- 
zaamheid geen grenzen? Is het recht 

van de Nederlandse burger om naar 
eigen overtuiging en gewetensuitspraak 
te leven en te handelen onbegrensd? 
Is de Nederlandse staatsburger vrij 
om te doen en te laten wat hij wil en 
zijn zijn medeburgers gehouden om al- 
les van hem te verdragen? Is de staats- 
overheid gehouden om haar onderda- 
nen onbeperkt vrij te laten en alles 
van hen te verdragen? Sluiten de vrij- 
heidsrechten van de mens het bestaan 
van grondrechten van de staat uit? Is 
de democratische staat verplicht om 
zich terwille van de volksvrijheden en 
van de burgerlijke verdraagzaamheid 
maar alles te laten welgevallen, om 
zelfs zichzelf om zeep te laten bren- 
gen- door belagers, die wèl_ van de 
vrijheden van de democratie" gebruik 
wensen te maken, maar zelf geen volks- 
vrijheden en geen verdraagzaamheid 
erkennen? 
Dit kan niet in de rede ngyen en moet 
berusten op een eenzijdige interpreta- 
tie van rechten en vrijheden, een in- 
terpretatie, die ieder recht van de 
staat, — en daarmede het wezen van 
de staat zelve — ontkent. 
Tegenover de vrijheid van de persoon 
staat een eigen — zij het beperkte — 
taak van de staat. Tegenover de plicht 
van verdraagzaamheid der burgers 
staat eigen recht van de overheid om 
in te grijpen in die vrijheid, wanneer 
het gebruik, dat zij van hun vr.jheii 
maken, indruist tegen de wetlen, het 
algemeen belang of de openbare orde. 
Bij alle beperktheid dier taak, heeft de 
staatsoverheid toch een eigen speci- 
fieke taak; de verzorging van het 
algemeen tijdelijk welzijn. Aan die 
specifieke taak ontleent zij het recht 
en de plicht om dit tijdëlijk algemeen 
welzijn veilig te stellen. Wanneer be- 
paalde opvattingen niet meer „min of 
meer van de waarheid afwijken", maar 
het tijdelijk algemeen welzijn in hef 
hart treffen, heeft zij uit kracht van 
haar specifiek gezag en terwille van 
haar specifieke taak het recht en de 
plicht in te grijpen in de uiterlijke ver- 
houdingen. 
Geen staatsoverheid kan op grond van 
geestelijke vrijheid en verdraagzaam- 
heid aan haar op die punten dwalende 
burgers toestaan koppen te snellen, 
landverraad te plegen, het gezag te 

Omdat de staatsoverheid, ondanks alle 
geestelijke vrijheid en burgerlijke ver- 
draagzaamheid nooit kan tolereren, dat 
het tijdelijk algemeen welzijn ernstig 
geschaad wordt. Omdat dezelfde staats- 
overheid, die haar burgers vrij moet 
laten om op hunne wijze hun boven- 
natuurlijk welzijn te behartigen, uit haar 
aard verplicht is om die burgers naar 
hun tijdelijk natuurlijk welzijn te leiden. 
Zoals de ouders verplicht zijn hun 
eigen kinderen in hun godsdienstige 
overtuiging op te voeden, maar tegelij- 
kertijd moeten toestaan, dat huij huur- 
lieden hun kinderen in een andere 
godsdienst opvoeden, omdat de opvoe- 
ding van de buurkinderen nu eenmaal 
de natuurlijke taak van die buurman is, 
zo is de staat verplicht zijn burgers te 
leiden naar hun algemeen tijdelijk wel- 
zijn en de voorwaarden te scheppen, 
welke de bereiking van dit algemeen 
tijdelijk welzijn vordert, maar tegelij- 
kertijd gehouden, diezelfde burgers vrij 
te laten om op hunne wijae hun boven- 
natuurlijk welzijn te behartigen, omdat 
dit nu eenmaal uiteraard het terrein 
der kerken is. 

* * * 

f anneer wij ons thans de" vraag 
stellen of de C.P.N. recht van 

bestaan heeft, dan moet het antwoord 
luiden: indien en voorzover de conse- 
quenties van dat bestaan het tijdelijk 
algemeen welzijn, de openbare orde, 
niet ernstig in gevaar brengen. De 
vraag naar het bestaansrecht van de 
C.P.N. Wordt aldus bepaald door de 
al of niet verenigbaarheid van de con- 
sequenties van dat bestaan met die ele- 
menten van het tijdelijk algemeen • wel- 
zijn, die deel uitmaken van de open- 
bare orde. Het zijn dus geen theore- 
tische bespiegelingen, die hier de door- 
slag geven. Het gaat niet om de al . 
of niet verenigbaarheid van het com- 
munisme met de democratie of met het 
Christendom, maar om de vraag of een 
bepaalde verschijningsvorm van het 
communisme, in casu de C.P.N., al dan 
niet verenigbaar is met bepaalde ele- ■ 
menten, die thans in Nederland deel - 
uitmaken van de openbare orde en 
van het tijdelijk algemeen welzijn. 
Tot die elementen behoren hier grond- 
wettelijk: onze nationale en persoon- 
lijke vrijheid, beide onmisbare voor- 
waarde voor elk voor het Nederlandse 
volk aanvaardbaar staatsbestel; gewe- 
tensvrijheid, vrijheid van geloofsbelijde- 
nis, van drukpers, van vereniging en 
vergadering, van onderwijs, onschend- 
baarheid van het briefgeheim. Tot die 
elementen behoort hier grondwettelijk 

W: 

het Huis van Oranje. Daar- 
toe behoren de democratie 
als waarborg van de per- 
soonlijke vrijheid en van 
de grondrechten, het recht 
op individuele eigen- 

dom, en vele andere rechten en volks- 
vrijheden. 
De vraag naar het bestaansrecht van 
de C.S.N. wordt dus bepaald door de 
al of niet verenigbaarheid van de con- 
sequenties van haar bestaan met deze 
rechten en volksvrijheden, die thans in 
Nederland deel uitmaken van het' tij- 
delijk algemeen welzijn en van de open- 
bare orde. Bij onverenigbaarheid ver- 
liest zij haar bestaansrecht en wordt 
zij tot een destructieve factor in ons 
staatsbestel en ons volksleven. 
Of die C.P.N. eventueel wèl bestaans- 
recht zou hebben, — althans zou pas- 
sen! —- in een ander staatsbestel, met 
een andere constitutie en een andere 
openbare orde, doet hier niet terzake 
en blijft dus buiten beschouwing! 

Het zou van een kinderlijke naïvi- 
teit getuigen, wanneer wij het offi- 

ciële programma van de C.P.N. als 
toetssteen voor haar verenigbaarheid 
met onze constitutie zouden blijven ge- 
bruiken. Ieder weldenkend Nederlander 
weet immers, dat dit officieel program- 
ma slechts een dekmantel vormt voor 
haar werkelijke doeleinden. Over die 
werkelijke doeleinden bestaat even wei- 
nig twijfel als er in 1940 twijfel ge- 
rechtvaardigd was aan de doeleinden 
van de N.S.B. Hier geldt bij uitstak: 
let niet op mijn woorden, maar zie 
naar^mijn daden en mijn al dan niet 
uitgesproken doeleinden en oogmerken. 
Deze zijn evident onverenigbaar met 
onze volksvrijheden, met ware demo- 
cratie en met het recht op individuele 
eigendom. 
Wie dat thans nog niet inziet is niet 
meer kinderlijk, maar misdadig naïef. 
Indien de staat hieraan de consequen- 
tie wil verbinden, maatregelen tegen 
de C.P.N. te hemen, zal hij het bewijs 
moeten leveren, dat de 'C.P.N. doel- 
einden nastreeft, die strijden met de 
openbare orde. T.a.v. de N.S.B. is hij 
hierin in gebreke gebleven. Eert ezel 
stoot zich in 't gemeen, niet twee- 
maal aan dezelfde steen. 

Zien wij goed, dan is er een belang- 
rijke groep in ons volk, die de con- 

sequenties van het bestaansrecht der 
C.P.N. onverenigbaar acht met rechten 
en volksvrijheden, die thans in Neder- 
land deel uitmaken van de openbare 
orde, maar die uit deze onverenigbaar- 
heid niesde consequentie trekt van een 
formeel verbod van de C.P.N. en haar 
mantelorganisaties. 

. Deze groep stelt zich op het standpunt, 
dat zulk een verbod op zich gerecht- 
vaardigd zou zijn. Zij acht het echter 
een politiek juist beleid van dit ver- 
bodsrecht geen gebruik te maken en 
meent te mogen ver-trouwen op het ge- 
zond verstand van het Nederlandse 
Volk, dat juist door het openbaar op- 
treden van de C.P.N. zal worden afge- 
stoten. 
Daar zit iets'in voor wie de strijd tegen 
de C.P.N. en het communisme ziet als 
een ideologische strijd op. lange termijn. 
Maar zulk een slepende genezingswijze 
schiet thans beslist tekort, loopt achter 
de feiten aan nu de ongunst der tijden 
de bestrijding van de accute gevaren 
van* het communisme tot een kwestie 
van elementaire zelfverdediging heeft 
gemaakt. 



„DE LINIE" m de, milt. 

Onbestelbaar — Retour. 

Mejuffrouw Terwindt richt een waarschuwing 
aan de illegaliteit en deze waarschuwing nam 
,,De Linie" op onder het hoofd: Een prachtige 

brief van een dappere vrouw. 
Mejuffrouw Terwindt kan dat doen, want zij is 
inderdaad een moedige verzetsvrouw geweest. En ik 
heb zelfs geen bezwaar tegen de qualificatie „prach- 
tige" voor dez? brief, indien men hem maar in de 
lucht laat hangen. Zodra hij echter gepost wordt, 
heb ik ernstige bezwaren. Het adres is namelijk ver- 
keerd. Juffrouw Terwindt blijkt niet veel van de na- 
oorlogse historie der illegaliteit te weten, anders zou 
ze deze brief zo niet geschreven hebben. De overwel- 
digende meerderheid der illegale werkers zal onder 
schouderophalen zeggen: „Jongedame, U trapt een 
open deur in als U ons er op wijst, dat wij ons op 
het vervullen van „onze plicht niet mogen beroemen", 
dat wij „op Nederlandse wijze nuchter moeten zijn", 
dat wij niet moeten „wroeten in onverkwikkelijke 
oorlogsherinneringen' 
Als er één verzetsbeweging is geweest, waarin men 
ook na de oorlog nuchter is geweest en gediscipli- 
neerd is opgetreden, dan is het de Nederlandse. En 
Juffrouw Terwindt had ermee moeten beginnen dit 
te releveren, inplaats van de indruk te wekken, dat 
de oud-illegaliteit bezig is „haat te kweken". Niets 
is minder waar. In het belang van het land, in het 
belang van de toenadering tussen de verzetsbeweging 
en het Nederlandse volk heeft de oud-illegaliteit zich 
beperkingen opgelegd en heeft zij zoveel doenlijk de 
hoogheid van de rechterlijke macht geëerbiedigd, zelfs 
als er twijfel bestond over de vraag of men een 
juiste maatstaf aangelegd had. 
Men moet eindelijk eens ophouden ^net een scheve 
voorstelling van zaken te geven over de illegaliteit. 
Men moet oog krijgen voor de hooggespannen ver- 
wachtingen van de illegaliteit, die zich voor het recht 
en de vrijheid van Nederland wilde geven, die ter- 
zake van dat recht zoveel teleurstellingen heeft moeten 
incasseren en die niettemin een voorbeeldige discipline 
aan de dag gelegd heeft. Men moet eindelijk eens 
ophouden met de verzetsbeweging af te meten aan 
een kleine groep van ontevredenen, die aan die on- 
tevredenheid uiting geven, die van geen ophouden 
weten, die de juiste maat der dingen niet weten te 
vinden. Ik diskwalificeer hen niet; zij hebben ook 
gevochten voor de vrijheid van Nederland: mijn 
bezwaar tegen hen is slechts, dat zij zich aan de on- 
rust van het verzet niet hebben kunnen ontworstelen 
en de intense spanningen van de overgangstijd niet op 
evenwichtige wijze te boven gekomen zijn. De maat 
der dingen is aan hun handen ontsnapt, zij leven in 
een droomstaat, waarin het recht verabsoluteerd is. 
Nog eens, men moet ophouden de voormalige ver- 
zetsbeweging aan de hand van deze gevallen te be- 
oordelen. De verzetsbeweging vraagt niet om waar- 
dering: de verzetsman deed zijn plicht en dat moest 
van hem verwacht worden. Maar de verzetsbeweging 
verwacht ook geen diskwalificatie. Laat men dan lie- 
ver helemaal zwijgen. 
Intussen houdt dit alles niet in, dat wij als zoete 
lieve jongens alles moeten slikken, wat men ons 
voorschotelt. Indien men een Rode Kruis-rapport wil 
verdonkeremanen, indien men in een ander rapport 
de schuldigen in de watten legt, dan zijn wij gehou- 
den daarop te reageren, wat overigens de plicht van 
iedere Nederlander is. Daarin zoeken wij ons eigen 
recht niet, daarin reageren wij intuïtief, van ons 
rechtsbesef uit, ten behoeve van hef rechtsherstel in 
ons land. Een allesverdoczelende vergevingsgezind- 
heid is even ondeugdelijk voor het herstel van de 
Nederlandse rechtsstaat als een uit haat of uit on- 
kunde of uit politieke bijmerkingen geboren, schro- 
melijke overdrijving van de eisen tot rechtsherstel. 
In beide gevallen lijdt de rechtsbedeling en de rechts- 

(verve ie vu r»e- i) 
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De NSB had hier voor 10 Mei 1940 geen andere 
voedingsbodem dan de C.P.N. thans en tófh heeft 
zij haar verraderlijk spel tot het einde kunnen uit- 
spelen. De tijd om door het opbouwen van een be- 
tere wereld de wind uit de zeilen van de C.P.N. 
te nemen ontbreekt thans evenzeer als in 1940 die 
tijd ontbrak ten aanzien van de NSB. 
Daar moeten wij de consequenties van durven aan- 
vaarden. Die ontslaan ons geenszins van de plicht 
mee te bouwen aan een betere wereld, maar dwin- 
gen ons de voorbereidende werkzaamheden van een 
uiteindelijke aanval van Moskou onmogelijk te ma- 
ken door de C.P.N. met doeltreffender methodes te 
gaan aanpakken dan wij het in 1940 de NSB ge- 
daan hebben. 
Die consequenties zijn niet in strijd met vrijheid en 
verdraagzaamheid, maar juist noodzakelijk voor haar 
behoud. 

FONS. 

zekerheid in Nederland schade. Dat wij om Christus' 
wil vergevensgezind moeten zijn, zoals Mejuffrouw 
Terwihd schrijft, heeft met dit alles niets te maken 
of beter, het is in volkomen harmonie met een even- 
wichtig bepleiten van een juiste rechtsbedeling. 
Mejuffrouw Terwindt moet de verfkwast, waarmee 
zij alles grijs wil schilderen, voortaan maar thuis 
laten en ze moet boven alles, indien ze nog eens 
een brief post, voor een goede adressering zorgen. 

Een vreemdeling in Jeruzalem. 

En alsof mooi nog niet mooi genoeg is, geeft 
„De Linie" deze week een artikel «van de hand 

van Dr. P. de Bruin over de desillusie van de ille- 
galiteit. Hij meent de reden gevonden te hebben, waar- 
om de illegaliteit zich in de hoek gedreven voelt. 
Allereerst somt hij zo terloops enkele feiten op, die de 
hoofdreden niet betreffen, die bijkomstig zijn, al meent 
hij er één vet te moeten laten afdrukken, vanwege 
de bijkomstigheid. Men heeft waarschijnlijk, luidt dat 
feit dan, in den beginne bij overvallen van vakkundige 
krachten gebruik gemaakt, enz. Een ander feit is dan 
volgens de deskundige schrijver, dat de illegale hel- 
den, toen ze voor het voetlicht kwamen, niet altijd 
de beste schapen der parochie bleken te zijn. Ook al- 
weer bijkomstig. Als 't maar weer eens gezegd wordt. 
Ik laat dit fraais maar voor wat 't is. Er zijn nu 
eenmaal altijd mensen, die de ziekelijke neiging heb- 
ben te praten over dingen, waar ze geen verstand 
van hebben. 
Maar nu de werkelijke reden van de desillusie. Ik 
vat het betoog samen: 

.„Toen de illegalen te voorschijn kwamen, deden 
zij een greep naar de macht." Zij meenden het 
recht daartoe te hebben en wilden de eenheid 
van het verzet, de zuivere geest daarin, op die 
wijze voor een nieuw Nederland uitbuiten. Toen 
dit niet gelukte, hokten ze samen, klaagden op 
congressen enz., zonder succes. „De gedachte, 
dat zij door de betoonde heldenmoed gequalificeerd 
waren als leiders der nieuwe gemeenschap, heeft 
hen in de hoek gedreven, waarin zij nu zitten." 
De heldenmoed en eensgezinde stemming zijn 
nu niet meer te beoefenen en de poging dit toch 
te doen, vervreemdt de illegalen van hun om- 
geving. 

Ongeveer op die wijze meent Dr. de Bruin „zijn des- 
illusie"-ei van Columbus overeind te kunnen zetten. 
Welnu, zeergeleerde heer (pp ander gebied), het is 
ven a tot z onhistorische nonsens. Ik voel me niet 
geroepen, na alles wat van de verzetsbeweging bleek 
en erover geschreven werd, dit feit uitvoerig te sta- 
ven en beperk me tot een paar opmerkingen. Daarbij 
volg ik de samenvatting op de voet. 
De iHegalen deden geen greep naar de macht. Toen 
de regering te Londen in Juni 1944 de illegaliteit 
vroeg, mannen naar voren te brengen voor het inte- 
rimbestuur, weigerde de illegaliteit. Toen een advi- 
serend lichaam, alweer op verzoek van de regering, 
voor de navolgende periode gevormd moest worden, 
wilde de illegaliteit daarin slechts voor 1/3 vertegen- 
woordigd zijn en stelde zij zelf voor, dat 2/3 uit 
politieke kringen zou komen. Toen de bevrijding daar 
was, trad de illegaliteit in de G.A.C., in de G.O.I. 
W.N. en in de Stichting 1940-'45 op en beperkte zij 
zich statutair en ook in de praktijk tot afwikkelings- 
zaken, tot verzetsslachtoffers, rechtsherstel, zuivering 
en berechting. Was dit alles symptoom van een greep 
naar de macht? 
De eenheid in het verzet was een eenheid tegen de 
Duitsers en voor het herstel van de constitutionele 
democratie. Zodra we het over de interne politiek 
moesten hebben^ o.a. omdat de regering erom vroeg, 
waren de meningen verdeeld en niemand stak dat 
onder stoelen of banken. Er was geen eenheid boven 
politieke verdeeldheid, alsof beginselen er niet toe 
deden. Zo was er ook geen behoefte om de z.g, schots- 
jesgeest op te ruimen, om een eenheid te forceren. 
Zij dit dit hier of daar deden vertegenwoordigden de 
illegaliteit niet. 
De oud-illegalen hokten niet tezamen, zij gingen, toen 
het afwikkelingswerk klaar was, uit elkaar, zelfs toen 
bleek, dat het niet bevredigend verliep. 
Vele illegalen hebben zich na korter of langer tijd 
terecht voor allerlei gebieden in de maatschappij 
gegeven. Zij zijn niet vervreemd van hun omgeving. 
Integendeel, zij bekleden de hun passende functies in 
staten, raden, colleges, parlement en verenigingen. 
Vreemd hè, mijnheer De Bruin? En ze doen 't over 
het algemeen nog goed ook. 
Genoeg hierover; men moet ook voor de beantwoor- 
ding van nonsens de juiste maat weten. 

H. v. R. 

WEREjDI 

LEBËNSRAUM. " 
„Het Kompas" wijst in een hoofdartikel op de acti- 
viteit in Nederland van een vrijgestelde van het 
Comité „Grenzland-ausschlusz". Het blad blijkt van 
mening, dat deze vrijgestelde, Hcrr Achermann, hier 
de rol van een politieke Duitse agent speelt, dat het 
Comité zich in ernst' de illusie maakt Nederlands 
gebied tot Duits gebied te kunnen maken, en dat het 
zich hierbij gesteund weet door invloedrijke Britse, 
Duitse en Nederlandse autoriteiten. Ten bewijze daar- 
van wordt aangevoerd, dat Hcrr Achermann in een 
auto en met benzinetoewijzing van de Britse bezet- 
tingsautoriteiten rijdt, dat hij een „permit" voor grens- 
overschrijding bezit en dat hij van Nederlandse auto- 
riteiten een visum ontvangen heeft. 
— De vraag van „Het Kompas"; „Wie verleende 
deze heer zijn visum en om welke reden?" behoeft 
inderdaad wel dringend beantwoording. 
BABYLONISCHE SPRAAKVERWARRING. 
Een van de kenmerken van onze tijd is, dat de din- 
gen bij voorkeur niet bij hun juiste naam worden 
genoemd. 
Massamoord op gezonde mensen noemt men „liqui- 
datie". Moord op zieke mensen heet „euthanasie". 
Menselijke wezens noemt men „eenheden" of „per- 
soneel". Men is aardig op weg om het communisme 
de „nieuwe democratie" of de „volksdemocratie" te 
noemen. Fascisme en nationaal-socialisme worden 
terecht mensonwaardige stelsels genoemd, maar het 

; communisme, dat in verwerpelijkheid niet voor deze 
stelsels onder doet, wordt in een geheel andere orde 
van grootte geplaatst. Onwettige handelingen worden 
„illegaal" genoemd, ook als iedtrc rechtvaardigings- 
grond voor onwettigheid ontbreekt. 
— Het wordt tijd, dat men de dingen weer bij de 
juiste naam gaat noemen en de waardebepaling der 
dingen niet meer laat afhangen van hun nut voor 
een bepaalde groep of partij. 

i OPVOEDING EN VADERLANDSLIEFDE. 
Éen inzender in de Vrije Tribune van „Vrij Neder- 
land" vraagt zich af of een militaire instantie het 
recht heeft een jonge onderwijzer het brood uit de mond 
te nemen, omdat hij principieel dienstweigeraar is. 
Erger nog dan deze broodvraag acht hij het, dat 
iemand, die om gewetenswille geen soldaat kan zijn, 
ongeschikt wordt geacht om onze kinderen — die 
wij een wereld ronder geweld willen doen opbouwen 
<— op tc voeden tot de „christelijke en maatschap- 
pelijke deugden", die de uitgangspunten van ons 
onderwijs heten tc zijn." 
— In de dagen van onze diepste nationale verne- 
dering hebben wij, aldus de Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen in een circulaire aan alle 
scholen, eerst recht gevoeld wat de overweldiger 
ons ontnomen had. Het nationale besef, dat zich moest 
kristalliseren in de schuilhoeken van het hart. heeft 
zich georganiseerd in de kringen van het verzet. 
Aan het ondcrVijs de taak om de jeugd te doordrin- 
gen van het ideaal: ons volk, dat. vernederd en ge- 
slagen, zich moeizaam opricht, weer te maken tot 
een groot volk. 
LET OP UW SAECK! 
De te Berlijn verschijnende krant „Berlin am Mittag" 
krijgt ook onder de Geallieerde Contróle-Raad nog 
gelegenheid zijn traditionele hetze tegen Nederland 
te voeren. 
In een hoofdartikel over de ontwikkeling der Neder- 
lands-Indonesische verhoudingen spreekt dit blad 
over „Nederlandse brutaliteiten, zoals die alleen uit 
het Derde Rijk bekend zijn", over „de slag, die door 
de koloniale mogendheden werd gewonnen" en over 
„het doden van vertegenwoordigers der nationale 
intelligentie op dezelfde brutale wijze en met dezelfde 
middelen als die, waartoe de beulen van het Derde 
Rijk in Polen' en de bezette gebieden der Sovjet- 
Unie hun toevlucht namen". 
— Men moet maar durven! Het wordt hoog tijd, dat 
de Nederlandse Missie te Berlijn door een protest 
bij de Geallieerde Contröle-Raad paal en perk stelt 
aan dit soort berichtgeving, ook al ligt zij in het- 
zelfde vlak en wordt zij waarschijnlijk door dezelfde 
motieven gedragen als die van de in Nederland 
verschijnende „Waarheid". 
HET TOEVLUCHTSOORD VOOR 
WONINGZOEKENDEN! 
In de „Uitkijkpost", een „onafhankelijk nieuwsblad" 
voor Heiloo, (een riant forensendorp met een tien- 
duizend inwoners), lezen wij; 
Volgens officieuze berichten zijn er in ons dorp 
een 25-tal bestaande of toekomstige gezinnen, die op 
de wachtlijst voor een woning staan. De nieuwe hui- 
zen in Plan West worden uitsluitend betrokken door 
mensen van buiten Heiloo. 
— Wanneer men weet dat in andere plaatsen van 
dezelfde grootte honderden woningzoekenden zijn, dan 
vraagt men zich af of het niet goed is, dat een 
„Rijkswoningdistributie-inspectie" hier optreedt. Wan- 
neer inderdaad de woningnood zedelijke gevaren in 
zich bergt als probleem, gelijk eens de werkloosheid, 
dan is dit een nationale zaak geworden en moet onze 
Overheid zich hier — het gehele volk ten goede — 
mee bemoeien. « 



DE A.A.T. VAN HET WATER 

Iedereen weet, welke taak de Aan- en Afvoer Troe- 
pen In Indië hebben. Öe chauffeurs rijden met 
hun wagens in soms eindeloze convooien over de 

talloze wegen van het Indische land om de overal 
verspreide troepenonderdelen van leeftocht en ma- 
terialen te voorzien. 
Dit vervoer te land ging altijd uitstekend, dank zij 
het leger taaie, doorzettende cauffeurs en monteurs, 
die vaak twintig-urige werkdagen maakten. Hun werk 
kreeg en krijgt dan ook vaak woorden van lof. Al- 
leen het water bleef altijd een probleem bij het ver- 
voer. Wel werden de grote transporten prompt dobr 
de Nederlandse marine verzorgd, maar voor de vele 
kleinere, vervoeren te water was het vervelend om 
telkens weer bij anderen te moeten aankloppen. 
Dit was aanleiding voor de landmacht om zelf haar 
kunnen eens ter zee te beproeven. 
In Maart 1947 werd te Batavia het Korps Water- 
transport opgericht, waarbij aan diverse legeronder- 
delen het verzoek werd gedaan om woudlopers met 
zeebenen af te staan. Het Korps begon met achttien 
kleine Amerikaanse marinebootjes en vier man per- 
soneel. In de afgelopen maanden werd het korps 

- echter steeds groter. Uit de hele Archipel werden de 

m 

,, «rri 

non-actieve bootjes o.m. van de republikeinse ma- 
rine opgespoord. Titans telt het korps meer dan hon- 
derd „bodems" en een tweehonderdtachtig koppen. 
Aanvankelijk bleven de werkzaamheden tot de haven 
en omgeving van Tandjong Priok beperkt. Veel we- 
tenswaardigs viel daar niet over te melden. Na de 
politionele actie zwermden de bootjes echter uit naar 
diverse plaatsen om het eigenlijke werk te beginnen 
en nu na de afgelopen maanden kan met recht van 
de Korpsgeschiedenis worden gesproken. 
Aan 'een van de wateren in Priok ligt de reparatie- en 
opleidingsbasis, waar de landingsvaartuig^ worden 
uitgerust en zeewaardig gemaakt. Daar worden ka- 
nonniers van de opgeheven lucht- en anti-tank-artille- 
rie-onderdelen omgeschoold tot bootslieden, motor- 
drijvers, .en lichtmatrozen. Daar krijgen de Holland- 
se binnenvaartschippers, die aanvankelijk als infan- 
terist of genist naar Indië kwamen, onderricht in 
touwsplitsen, motortechniek, enz. Er wordt een offi- 
cieel examen afgenomen door het Departement van 
Scheepvaart, waarna aan de z.g. schippers certifica- 
ten worden uitgereikt, en dan komt de practijk in 
Tjilatjap, Medan, Palembang, 
Vooral rondom deze laatste stad op Zuid-Sumatra, 
waar het gecontroleerde gebied een oppervlakte, on- 
geveer zo groot als heel Nederland beslaat, doen de 
boten met hun bemanningen belangrijk werk. 
Men kan rustig zéggen, dat het vervoer daar practisch 
helemaal door het nieuwe Korps wordt verzorgd  
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Door het onmetelijke groene landschap stroomt 
breeduit en sterk de machtige Moesi met zijn ver- 
schillende zijrivieren. In het eentonige woudgebied 
is de bevolking schaars. De grote en kleine dorpen 
hebben zich voornamelijk genesteld langs de oevers 
der rivieren. De wegen zijn te tellen en practisch 
geen enkele is gedurende de republikeinse tijd onder- 
houden, zodat de vernielende stortbuien in de natte 
moesons jarenlang vrij spel hadden en de wegen da- 
nig hebben verspoeld. De A.A.T.-wagens zijn daar 
dus onbruikbaar. Maar er liggen honderden militai- 
tairen in dit gebied en dié kunnen niet van de wind 
of het Moesiwater leven. 

De politionele actie heeft de jongens van de OTV.W.- 
Stoottroepen, de Rode Olifanten-K.N.I.L.-bataljons en 
K.L.-bëwakingsdetachementen diep het binnenland in 
gevoerd en zij hebben hun bivaks in de dorpen langs 
de rivieren opgeslagen. Tientallen buitenposten, wel- 
ke moeten worden voorzien van voedsel, kleding, 
munitie, voertuigen, geniemateriaal. Welfare-artike- 
len, enz. 
De troepen moeten worden afgelost, krijgsgevange- 
nen en gewonden verplaatst, enz. En dit alles is het 
werk geworden van het Korps Watertransport. ■ 
De kleine L.C.V.P.'s varen met drie man equipage, 
ze patrouilleren en vervoeren troepen. 
De middelgrote, R.C.L.'s verplaatsen voertuigen en 
minutie. De Higgins slepen dekschuiten met zakken 
rijst en suiker, kisten met-blikjes, melk en vlees en... 
kerstpakketten. Van het begin der actie af varen ze 
al. Tijdens een van de spannende dagen werd een 
hekwieler door een granaat getroffen en onmiddellijk 
zonk het vaartuig. De machinist soldaat Willekens 
werd schipbreukeling. Hij zwom naar de oever met 
de anderen en betrad de geheimzinnige oetan (oer- 
woud). Dat het daar niet pluis was, bleek wel, toen 
hij plots een houten speer uit z'n heup zag steken,' 
Gelukkig kon hij een dezer dagen het hospitaal weer 
verlaten, met een litteken-souvenir, om later over te 
vertellen. 
En elke dag varen de boten oppieuw. Vaak dag en 
nacht door. De stroming is sterk. Het water bonkt 
met kracht op de boegen. Maar achter de stuurrade- 
ren staan Hollandse boys, bruingekoperd. Ze turen 
de rivieren af naar de ondiepten, kolken en andere 
hindernissen. Ze varen stroomopwaarts naar „bo- 
ven", zoals ze het noemen, tot in de uithoeken van 
het woudgebied, waar weer anderen op voorraden 
wachten. 
Ik heb ze gezien, de zeelui van de landmacht. 
Ik heb ze zien werken en ik heb weer een beetje 
meer respect voor onze eenvoudige Nederlandse 
dorps- en stadsjongens gekregen. 
En weer zeg ik: Met dit soort mensen zal het waar- 
achtig wel gaan èn nu hier in Indië  èn later in 
Nederland! 

I 
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Van „Boymans" naar „Weldam". 
De regering deelt kastelen uit  
Wij hebben vier uren in de rij gestaan maar wc 
zijn niet meer aan de beurt gekomen, hetgeen ons 
spijt, want Dr. Hannema had er wèl een. 
Kent U Dr. Hannema niet? U weet wel. de vroe- 
gere directeur van Museum Boymans te Rotterdam 
enne  de gevolmachtigde van Ir. Mussert voor 
het Museumwezen. Ja juist, die is 't. 
Toen generaal Scyffardt met ,,Lcgioea"-eer werd 
begrayen was Dr. Hannema ook van de partij (om 
te begraven en niet om begraven te worden wel te 
verstaan. En wat dat partij' betreft, daar bedoe- 
len wij 'niets mee). 
Na de bevrijding onderging Dr. Hannema het lot 
van zijn museumstukken: hij werd gecatalogiseerd 
en veilig opgeborgen in het kamp Hoek van Hol- 
land. uit welke verzameling hij in Juni 1946 werd 
verwijderd. 
Maart 1947 vond het Rottcrdjmsc Tribunaal, dat 
hij de belangen van het Nederlandse volk niet be- 
wust benadeeld had. Nou ja, 't zit 'm natuurlijk 
in dat ,,bewust"  
Nu Februari 1948, verleent de regering aan Dr. 
Hannema toestemming het kasteel ,,Weldam" in 
de nabijheid van Goor in gebruik te nemen ten 
einde daar een particulier museum in te richten. 
Wij zijn het met de gang van zaken bijna eens. 
Bijna, want Dr. Hannema hoort wèl in een mu- 

'S-eum, maar niet als directeur. 
Gevolmachtigden van de leider krijgen verzamel- 
waarde, ziet U  
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LUCTOR ET EMERGO" 

Bij de aankomst van de 

Johan van Oldenbarneveldt 

Ik worstel en ontzwera. 
Aan dit kloeke devies van het Zeeuw- 

se land moeten wij denken, sprekende 
met de terugkerende mannen aan boord. 
Niet alleen de Zeeuwen, de meerder- 
heid van de opvarenden, ook de andere 
mariniers en K.N.I.L.-militairen, hebben 
zich deze wapenspreuk waardig getoond. 
Uit de gesprekken en verhalen blijkt 
hoe zij hebben „geworsteld" in een 
draaikolk van moeilijkheden en geva- 
ren, maar ook hoe zij zijn „ontzwom- 

De provincie Zeeland leverde direct na de bevrijding een 
bataljon O.V.W.-ers voor de verdere bevrijding van Ne- 
derland en de strijd tegen de Jap. Welk een prestatie dit 
voor een zo zwaarbeschadigde provincie is geweest, zal 
iedereen begrijpen, die de geweldige verwoestingen, door 
oorlogsgeweld aangericht, met eigen oog heeft aanschouwd. 
Hoe dringend had Zeeland na de oorlog behoefte aan de 
krachten, die nu weer zijn thuis gevaren. Maar de Zeeuwen, 
gewend het landsbelang zwaarder te laten wegen dan het 
gewestelijk belang, stonden hun beste krachten met een 
royaal gebaar af aan het leger. 

Deze houding heeft allerwegen waardering gevonden, ook 
van officiële zijde. Zo liet Z.K.H. Prins Bernhard zijp bij- 
zondere belangstelling blijken door de mannen tegemoet te 
varen op het Noordzee kanaal. Het eenvoudige, hartelijke 
welkom van de Prins viel bij de soldaten in goede aarde, 
Jhr. de Casembroot, Commissaris der Koningin in de pro- 
vincie Zeeland gewaagde van het „schitterende gedrag" der 
terugkerende militairen. Adjudant Vincken uit Sas van Gent 
sprak ongetwijfeld namens alle opvarenden, toen hij uiting 
gaf aan zijn verwondering over de goede ontvangst met 
de woorden; „We staan ervan te kijken. We hebben er zo 
wel eens het een en ander over geboord, maar dat Jiet zo 
zou gaan, dat konden we na alle ondervonden teleurstel- 
lingen in Indië niet geloven," 

Het is te hopen, dat de gehele demobilisatie zal blijven staan 
in het teken van deze ontvangst. Vergissen wij ons niet, dan 
zullen velen bereid zijn te zeggen; eind goed — al goed. 
Toch is ons wel gebleken, dat velen zich niet de moeilijk- 
heden verhelen, die zij nog zullen ontmoeten bij het roeken 
naar een nieuwe werkkring. Niet een ieder voelt er voor te 
gaan werken in de steenkolenmijnen, hoe aanlokkelijk dit 
ook is voorgesteld door een personeel-werver, vertegen- 
woordiger van de mijnen, die zich gedurende de reis aan 
boord bevond. Wij kunnen ons dit heel goed voorstellen. 
Doch tegelijkertijd willen wij ervoor waarschuwen, dat men 
de persoonlijke verwachtingen niet te hoog moet stellen. 
Niet te veel staren op de Indische salarisschaal, niet de 
vroegere (misschien minder betaalde) baan zonder meer 
vaarwel zeggen om te grijpen naar (een beter betaalde 
werkkring, die te „hoog" ligt. Laat men zich met beide 
benen op de begane grond stellen óm zich vanaf die plaats 
rustig te oriënteren op de mogelijkheden, die binnen het 
bereik liggen. 
Zulks is na twee jaren afwezigheid dringend noodzakelijk. 
Het is de taak van het Nederlandse bedrijfsleven deze man- 
nen hierbij te helpen. Zo gezien kunnen wij het initiatief 
van de Nederlandse mijnen van harte toejuichen. 

Gelukkig hebben de Zeeuwen ingezien, dat het initiatief 
niet van één kant behoort te komen. 
Zo vernamen wij, dat het Zeeuwse bataljon een eigen 
Sociale Dienst heeft opgericht, teneinde het vinden van een 
werkkring te vergemakkelijken. Een officier, afkomstig uit 
het bedrijfsleven, leidt dit werk. Die kant moet het uit," wil 
men komen tot een bevredigende oplossing van dit moeilijke 
probleem. 

Tenslotte hoorden we nog enkele klachten, die om de aan- 
dacht vragen. 
In de eerste plaats het even bekende als droevige tekort 
aan geestelijke verzorging voor de protestanten. Hierover 
is in de loop van de tijd al zoveel geschreven, dat we vol- 
staan met het doorgeven van deze klacht. 
Wat vele militairen eveneens zwaar op de maag ligt is de 
slechte kwaliteit van de hun in Indië verstrekte cigaretten. 
Het deviezen-argument van „Het Lichtspoor" achten de 
soldaten onaanvaardbaar. Zij begrijpen niet, waarom zij in 
Indië cigaretten moeten roken van een mindere kwaliteit 
dan zij in bezettingstijd hier ooit zijn gewend geweest. De 
jongens zouden meer dan tevreden zijn met „strootjes", zo- 
als nu in Nederland worden cjhrookt. Daarmede zou de 
zwarte handel in Indië ook verminderen. 
Als het Nederlandse volk werkelijk „meeleeft met de jon- 
gens overzee", dan zal het desnoods een vermindering van 
het tabaksrantsoen hier billijken. ' 

  ANDREE. 

Dit nummer wordt gratis aangeboden 
aan 2400 gedemobiliseerde militairen. 



DE ST.ANTOINE ZINKT..! 

door 

JAN 

SNOR 

II 

Het is een hele drukte bij het schip. De bur- 
gers van Meerkerk dragen af en aan met 
eten. Ze hebben het zelf ook niet breed in 

dit dorp, maar voor die stumperds op het Ka- 
naal wil toch ieder nog wat van zijn karig deel 
afstaan. 
Langzaam glijdt de roeiboot naderbij. Eigenaar- 
dig, de mensen aan de wal hebben zoveel aan- 
dacht bij de gevangenen in het ruim van de boot, 
dat ze de roeiboot niet zien. Gelukkig maar. Er 
staat maar één Duitse schildwacht op het ruim, 
de anderen zitten in de roef. 
„Het is toch wel bar ook," zegt één van de jon- 
gens. „Een ruim vol "Hollanders, een Kanaaldijk 
vol Hollanders en één mof er tussen, die het hele 
zaakje in bedwang houdt, het zou in Rusland niet 
gebeuren, wij zijn nog veel te fatsoenlijke lui." 
Peter roeit niet meer. Zachtjes glijdt de roeiboot 
langs de romp van het schip heen. Nu zitten ze 
er achter onder, vlak bij de roef. Hier kunnen ze 
betrekkelijk ongestoord hun werk doen. Van over 
het Kanaal kan niemand hun bewegingen volgen, 
daar is het te donker voor. De mensen op de 
Kanaaldijk kunnen ook niets zien, want ze zitten 
aan de buitenkant onder de schuit. Alleen de 
moffen, vlak boven hun hoofd, in de roef, daar 
moeten ze voor oppassen, die zijn bovendien het 
gevaarlijkst van allemaal. 
Er valt geen. woord. Peter en Arend houden de 
roeiboot bij de St. Antoine. Jimmy doet zijn werk, 
kalm, zonder enige overhaasting, secuur. Hij 
haalt de'limpet uit het water op  zoekt een 
gevoegd gedeelte van de roef  dan gaat het 
gebeuren... een licht klikje... het ding zit, op- 
zetstang laten zinken, weg, jongens, weg. 
Mis poes! 
Hebben de moffen in de roef iets verdachts ge- 
hoord ? 
Zijn ze misschien opgeschrikt dodr dat tikje? 
Hoe dan ook, er stormen er een paar naar bo- 
ven... leunen over de reling... ontdekken die drie 
in de roeiboot... ah, dat zit niet goed... geagiteerd 
schreeuwen ze het uit: Was ist los, Mensch? 
Het klatert weg over het grijs-groene water. Op 
de Kanaaldijk worden de mensen onrustig. Wat 
moet die mof hebben? 
„Poot stijf houden" flitst het door het brein van 
de saboteurs  niet wit om je neus worden  
blijf kalm, neem een Dr. Dushkind  niet direct 
antwoorden  even laten zakken  anders 
klinkt er misschien een verdachte trilling door je 
stem. 
Jimmy neemt de leiding. 
„Hebben jullie iets te ruilen?" 
„Was, Mensch". 
„Te ruilen!" 
„Om te roken", Jimmy maakt een beweging met 
zijn vingers, die aan moet tonen, dat het over 
sigaretten loopt. 
„Wij hebben boter en kaas. Laat 'm eens zien, 
jó." 
Arend steekt de boter en de kaas omhoog. 
De mof trekt een verliefd gezicht in de richting 
van de Hollandse zuivelproducten. 
„Ach, was, Mensch. Nichts zu rauchen. Wir sel- 
ber auch nicht  Verdammte Bande." 
„Da's jammer" repliceert Jimmy, „niks aan te 
doen, dan gaan we het daar nog maar eens pro- 
beren." 
Hij wijst in de richting van de Duitse sleepboot. 
Peter trekt al aan de roeispanen. De mof laat 
hen gaan. Op weg naar de sleepboot, fluistert 
Arie; „Jammer, dat we maar één zo'n ding heb- 
ben, anders plakten we er nog één tegen die mof- 
fensleepboot aan." 
Peter, ook niet veel gewend op het gebied van 
boter en kaas, merkt op; „Het zou toch eeuwig 
zonde van dat kaasie zijn, als het vannacht de 

. lucht ingevlogen was." 
„Ik wou nog vragen, of ik in zijn testament 
kwam," zegt Jimmy met een droog gezicht. De 
andere twee kunnen slechts met moeite een lach- 
bui onderdrukken. 

Als ze vlak bij de sleepboot zijn, kijkt er één om, 
of de mof hen nog gadeslaat. Niets te zien. 
Vlug zwenken ze naar rechts af, want hetzelfde 
smoesje hief op te hangen heeft geen zin. 
„We zullen die dikbuiken vetmesten" grapjast 
Peter. 
Ze verdwijnen in de duisternis. 
„Die zit", lacht Arend. 
Inderdaad,\ die zit er stevig tegen aan, en de 
magnetische kracht van zo'n limpet is wel zo 
groot, dat ze niet bang behoeven te zijn, dat het 
ding er ontijdig afglijdt. 
De roeiboot wordt bij de schipper achtergelaten 
en dan gaat elk zijns weegs. 
Jimmy naar de commandopost, waar Ruurd al vol 
ongeduld op hem staat te wachten. 
„Hoe is het afgelopen?" 
„Voor de bakker, hoor." 
„Man, ik begon me werkelijk ongerust te maken, 
het duurde zo afgrijselijk lang." 
„Zij, die geloven, haasten niet", bromt Jimmy 
terug. 
Dan gaan ze aan het avondeten bij een morrend 
fornuis onder het warme licht van een petroleum- 
lamp. Morgen Zondag. 
Hoe zal het aflopen? 

❖ . 

Zondagnacht 12.15 uur. 
De „St. Antoine" heeft Meerkerk reeds ver 

achter zich liggen. De Lek is al gekruist. In 
Vreeswijk is er geschut. Men vaart op het Amster- 
dam-Rijnkanaal tussen Vreeswijk en Jutphaas, 
ongeveer 100 meter voor de nieuwe verkeersbrug 
in de weg van Jutphaas, langs het fort, naar 
Houten. 
Het is pikkedonker, regenachtig, guur. 
Een- echte Novembernacht. 
In het ruim is het stil geworden. De gesprekken 
zijn verstomd. Men tracht de slaap te vatten. 
Enigen is dit gelukt. De geluksvogels. Maar de 
meesten doen geen oog 'dicht. Wie zou er kunnen 
slapen onder zulke omstandigheden? * 
Waar zijn ze nu? 
Waar gaan ze heen ? 
Hoe zou het nu thuis zijn? 
Joviale mensen, daar in Meerkerk, die hebben 
tenminste nog wat over voor een medemens in 
nood. 
Maar wat schiet je eigenlijk op met zo'n stukkie 
brood. Je zou in staat zijn om het zo op te knab- 
belen. Je doet het natuurlijk niet, je bent wel 
wijzer. Zuinig zijn. 
Tegen de buitenwand kabbelt het water. 
Raar idee, dat je hier je hoofd te rusten legt in 
het stro en dat boven je hét water stroomt  
toch wel een mooie uitvinding, die schepen  
maar minder mooi om er als slaaf in vervoerd 

„Ach, was, Mensch. Nichts zu rauchen, 
Wir selber auch nicht... 
Verdammte Bande." 

te worden  het lijkt wel een kruistocht uit 
de Middeleeuwen  alleen toen kon je nog gaan 
als je wilde. 
Achter in de roef hokken de Duitsers samen. 
Een paar liggen tegen de wand aan, languit op 
de bank te snurken. Dat mag eigenlijk niet, het 
consigne luidt, dat ze wakker moeten blijven, 
maar de discipline is er wel wat uit, in ieder 
geval heel wat minder dan toen ze de IQe Mei 
1940 naar het Westen stroomden. De anderen 
zitten om het tafeltje heen  kaarten wat  
drinken een borrel, zelfgemaakt  roken een 
slechte sigaret. 

Zóndagnacht 12.15 uur. 
Het zuur in de limpet heeft haar werk bijna 

gedaan  nog een heel dun sliertje metaal  
daar vliegt de slagpen in de lading  de ex- 
plosie komt  een knal  het schip waggelt. 
Doodsangst slaat om het hart van de Duitsers in. 
de roef. Met onweerstaanbare kracht gulpt het 
water naar binnen. 
„Hilfe  Hilfe!" 
Eén rukt het deurtje open, hijst zich met uitpui- 
lende ogen naar boven, een tweede volgt. 
De roef staat al half vol. 
„Ich versaufe  ich versaufe  Hilfe  Hil- 
fe!" gilt er één. 
Eén van zijn kameraden grijpt hem bg zijn jas, 
sleurt hem mee het trapje op. Boven gekomen, 
zakt hij in elkaar, bewusteloos. Hij mist een arm 
en een hand. Afgeslagen door de limpet. 
„Erich ist noch da," roept er één in zijn doods- 
angst. Eén man ijuikt weer weg in de roef, die nu 
bijna helemaal vol-staat. Hij tast als een wilde in 
het rond, zo maar, onder water. Daar voelt hij een 
jas  rukt er aan  Gott sei Dank, het is 
Erich. 
Maar wat is dat vreemd. Hij beweegt niet. Hij laat 
zich maar willoos tegen het trapje opsleuren. 
Als ze hem boven hebben, zien zij het, hij is dood. 
Een stuk van de roefwand is tegen z'n hoofd ge- 
slagen, het is aan de linkerkant ingedeukt. 
De ander ligt in het zijboord. Hij bloedt vrese- 
lijk  zal leeglopen als ze hem niet afbinden... 
ze weten geen raad  de schuit zakt steeds 
dieper weg achter  één dood  één bijna 
dood  een zinkende schuit en  o, lieve 
help  daar gaan de Rotterdammers  ze 
springen als gekken overboord  ze sjouwen 
hun bewusteloze kameraad nog wat meer naar 
voren  zien zich dan de buit ontglippen  
beginnen te brullen van angst en van woede. 
De kapitein van de sleepboot heeft het onheil 
bemerkt. Hij draait op de kant aan. Daar ligt 
de „St. Antoine"; achter, bij de roef, 6 tot 7 
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meter van de kant; vöör, bfl de gevangenen, 1 
ft 2 meter. 
De kapitein, die alleen met zijn knechtje aan 
boord is, ziet de Rotterdammers wegvluchten. 
Hij staat te trappelen van woede. Waar blijven 
die schildwachten nu ? Hij mag zijn sleepboot 
niet verlaten, kan het trouwens niet, al zou hij 
het honderd keer willen. 
Hij brult naar de bewakers van de „St. Antoine". 
,,Sieh, die verdammten Hollander, das Vieh!" 
Wat was er intussen in het ruim gebeurd? 

De soezerige stilte in het donkere ruim wordt 
wreed verstoord door een geweldige klap  
hier en daar flikkert een zaklantaarn aan  
een stuk of twee, drie mannen springen op uit 
het stro  anderen blijven nog even liggen, de 
ogen wijd open  wat is dat?  weer een 
aanvaring  net als gisteren?  dan plotse- 
ling de angstkreet achter uit het ruim  
water  water! 
Mannen, d'r uit, we zinken! 
Het wordt een paniek daar onder in dat don- 
kere ruim  er is maar één smal laddertje 
naar boven  daar moeten ze alle 300 langs... 
die het dichtst bij het laddertje liggen klauteren 
als razenden naar boven  beneden wordt het 
hachelijk  allemaal duwen en stuwen ze naar 
dat smalle gat  twee tegelijk klauteren naar 
boven  ze raken klem  het Water stroomt 
met kracht naar binnen  beneden gegil, ge- 
vloek  één roept er om zijn schaaltje  hjj 
had het van zijn buurvrouw geleend en het goeie 
mens beloofd het mee terug te nemen uit Duits- 
land  mijn schaaltje.,  mijn schaaltje  
vanaf dat moment dateert zijn scheldnaam: 
schaaltje. 
Een stoere bootwerker trekt met stierenkracht 
aan de benen van de twee vastgeklemde man- 
nen  hij tuimelt naar beneden  raakt on- 
der de voet  gilt het uit  de prop is los- 
geschoten  daar klauteren ze naar boven... 
water  water! 
Het water stijgt, ze voelen het aan hun voeten, 
ze schreeuwen, razen, tieren, duwen, trekken. 
Het wordt een onontwarbare kluwen daar be- 
neden aan het laddertje  en het water stijgt... 
het stijgt  en niet zo'n beetje. 
Ze vechten voor hun naakte leven  wie denkt 
er nog om een ander  je leven redden  dit 
hol uit  de sterksten het eerst  hier geldt 
de wet van de rimboe  de spelregels van de 
jungle  ze persen zich het mangat uit  de 
dood beneden ontvliedend  het leven tege- 
moet. 
De schuit komt steeds schuiner te hangen  
beneden glibberen ze over het natte stro  
door het water, dat nu al tot de knie staat  
er glijden er naar beneden  plonsen in het 
drabbige water  krabbelen overeind  wer- 
pen zich weer in de richting van het laddertje 
 de weg naar het leven. 
Ze grijpen elkaar beet in hun doodsangst   
trachten zich aan elkaar vast te houden  
rukken er één, die al halverwegen het laddertje 
hangt, naar beneden  een ander, die langs de 
achterkant naar boven geklommen is, slaat zijn 
been er om heen  slingert zich met een kat- 
achtige zwaai het gat uit, hij rolt in het zij- 
boord  maar hij is er uit  haalt diep de 
koele nachtlucht in. 

(Wordt vervolgd.) 
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VOOR DE 

BOVENSTE 

PLANK ? 

Gedenkschrift Chr. H.B.S. 
Amsterdam 
doorDr.J. W. Marmelstein 

keeds kort na de Mei-dagen 
van 1940 rees het plan ter 

'•nagedachtenis van oud-leer- 
lingen der Chr. HBS aan de 
Moreclsestraat te Amsterdam, 
waarvan er vijf d'e strijd voor 
het vaderland met hun dood 
bezegelden, een gedenkplaat in 
het gebouw der HBS te plaatsen. 
De oorlogsjaren boden echter 
geen gelegenheid hen op passende 
wijze in het openbaar te eren. De 
plannen werden opgeschort tot 
na de oorlog. In die rampspoedige 
jaren is dat aantal van vijf uit- 

gegroeid tot een Jijst van 33 namen. Velen hunner 
hebben doelbewust hun leven geofferd voor een 
hoog en heilig ideaal. Niet zonder ontroering her- 
denkt Dr. Marmelstein, die ze als leraar allen heeft 
meegemaakt, hen in dit sobere, maar aangrijpende 
geschrift. Ook-wij vinden in dit geschrift namen van 
mensen, die in onze kring nooit vergeten zullen wor- 
den. 
Daar is Henk Dienske, de onvermoeibare LO-leider 
van Amsterdam en Noord-Holland, architect H. J. 
van der Veen, Dirk Kuyper uit Harderwijk. Velen 
der herdachte oud-leerlingen kwamen om in de Ja- 
panse gevangenkampen. 
Niemand zal de som der doorgestane angsten en 
folteringen kunnen zeggen, noch het verdriet peilen 
van degenen, die hen het naast stonden. 
Doch er is een troost, die uitstijgt boven alle leed 
en lijden. Dat is de wetenschap, dat Christus de Heer 
is, en dat Zijns is de overwinning. Met het heen- 
wijzen naar die overwinning, welke allen die in Hem 
geloven zullen aanschouwen, besluit dit sobere, doch 
aangrijpende geschrift. 

AD. 

.Onderdrukking en Verzet" 
(Nederland in Oorlogstijd) 

R 

eeds in ons nummer van 6 Sept. 1947 kondigden 
wij de uitgave aan van de eerste twee 'van dit in 
44 afleveringen verschijnende werk over oorlog 

In de nummers 3 en 4 wordt de oorlog van Mei 1940 
behandeld en wij moeten erkennen, dat dit is ge- 
schied op zeer bekwame en deskundige wijze. De uit- 
gebreide beschrijvingen van verschillende acties, ge- 
ïllustreerd met vele foto's en kaartjes geven een 
goede indruk van hetgeen in die vijf dagen is ge- 
beurd. Natuurlijk moet men niet verwachten hier een 
min of meer geromantiseerd verhaal aan te treffen, 
dat zou de historische waarde van dit werk sterk 
verminderen, maar het gebodene heeft toch niet 
die dorheid, 'die ons meestal doet terugschrikken. 
Daar de gang der gebeurtenissen in de Meidagen 
van 1940 de lezers voldoende bekend zal zijn, achten 
wij ons ontslagen van de plicht de inhoud van deze 
twee delen te resumeren. Wij hopen dit wel te doen 
bij het t.z.t. te verschijnen deel (of delen), waarin 
de illegaliteit behandeld wordt. De wijze, waarop de 
redactie van „Onderdrukking en Verzet" — waarin 
verschillende klinkende namen voorkomen .— deze 
materie denkt aan te pakken, heeft vooral onze in- 
teresse. Voorzover ons bekend, is nog steeds geen 
enkele voormalige illegale organisatie geraadpleegd. 
Van rfen totaalindruk hebben wij ons vooralsnog te 
onthouden, het verschijnen van de volgende afleverin- 
gen zien wij met belangstelling tegemoet. 

KEES. 

REPUBLIKEINSE ECONOMIE 

In Pasoeroean staaf een zakkenfabriek. In de republikeinse tijd heeft deze fabriek —- we zouden willen 
schrijven doorgewerkt — doch we geven er de voorkeur aan te zeggen: heeft men deze fabriek aan de 

gang gehouden. Immers men kan toch moeilijk van werken spreken, wanneer men in de boeken leest, dat 
het uit 400 man bestaande personeel per maand slechts 2000 zakken vervaardigde! 
Aan grondstoffen kostte een zak drie roepiah. De verkoopprijs bedroeg 4 rocpiah. Er bleef dus elke 
maand 2000 roepiah over voor alle bedrijfs- en onkosten, zoals werklonen enz. Van deze 2000 roepiah 
ging een maandsalaris van 400 roepiah naar de directeur. Wat men tekort kwam paste de republiek bij. 
Niet waar, in de republiek ging alles immers op rolletjes? Het mag dan een paar centen kosten, maar 
geen zorgen voor de dag van morgen. 

(Uit: Wapenbroeders). 

Mei '40-'45 

de (Haulerwijkse) boer op 

Wij ontvingen deze weck een brief uit Haulerwijk. 
Bent U bekend in Haulerwijk? 

Wij niet. Wij hadden zelfs een ogenblik van sterke 
concentratie nodig om ons de provincie te herinneren, die 
dit ongetwijfeld vriendelijk dorp gastvrijheid verleent. 
Daarmee wil natuurlijk niet gezegd zijn, dat Haulerwijk 
een onbelangrijk dorp is. Het zegt enkel iets omtrent de 
gapende lacunes in onze aardrijkskundige kennis. 
Direct na het lezen van de brief hebben -wij deze lacune 
aangevuld. Wij hebben zelfs besloten Haulerwijk een stabiele 
plaats te gunnen in ons ( nu en dan) ietwat overladen brein. 
Vanwege die brief. 
U wilt natuurlijk ook weten, wat deze brief wel zo bijzónder 
maakt. U stelt er prijs op te weten, wat in die brief staat? 
Die belangstelling verheugt ons waarlijk. Die belangstelling 
heeft de Stichting, heeft de brief, heeft Haulerwijk dringend 
nodig. Zo dringend zelfs, dat wij onze drukker willen ver- 
zoeken het hier volgend gedeelte uit de Haulerwijkse brief 
vet te drukken. 
Het plaatselijk bestuur van. '40-'45, afdeling Haulerwijk, 
schreef ons: 

„In onze laatste vergadering werd ter sprake ge- 
bracht het idee of het niet mogeiyk zou zijn een 
actie te voeren om kinderen van gesneuvelde mak- 
kers een prettige vacantie te bezorgen (kosteloos). 
Onze afdeling (ze telt maar een paar leden) zou 
kans zien een twaalf tot vijftiental kinderen onder 
te brengen, b.v. in de Paas- of Pinkstervveek. 
(Liever dan Duitse, Franse of andere kinderen). 
We hebben hier speciaal gedacht aan de kinderen 
uit de steden." 

In het algemeen zijn we niet zo gek op brieven. Het geeft 
maar een slordige boel op je bureau. Maar dit soort brieven 
kunnen we werkelijk niet te veel krijgen. We mogen gerust 
zeggen; van dit soort brieven moet de Stichting het hebben. 
We lezen ze, leggen ze een ogenblikje weg, lezen ze nog 
eens, kijken eens peinzend door het raam naar de traditio- 
nele zilveren randen om de spreekwoordelijk geworden 
donkere wolk en zeggen dan, zo in gedachten: „Sjonge, zo'n 
brief toch. Niet gek. Verdraaid, niet gek." 
Die woorden puilen niet direct uit van uitbundigheid. 
Ze zijn ook geen dragers van originele gedachten, maar ze 
verbergen wel een grote mate van instemming. 
Want instemmen met het Haulerwijkse plan doen wij onge- 
twijfel. We willen voor de 'uitvoering van dit plan zelfs 
een hard-stalen lans breken. 
De vacanties staan weer voor de deur. Pasen, Pinksteren 
en vooral de zomermaanden. Voor velen van ons zijn de 
namen van de maanden Juni, Juli, Augustus, September 
pseudoniemen voor heide, zee en bossen. Voor velen van 
ons   niet voor allemaal. Bv. niet voor alle kinderen 
van onze gevallen makkers uit de grote steden. Terwijl 
juist zij een vacantie „op het land" zo hard behoeven. 
Kent U de kazernewoningen in Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag of Utrecht? Misschien niet, maar U wilt er 
zeker niet een ruilen tegen Uw eigen ruime en zon-, licht- 
en luchtrijke huis. 
In Amsterdam wonen heel veel kinderen twee- of driehoog, 
met het uitzicht op de gesluierde ramen van de overbuur- 
man of op een raol-blinde muur van een pakhuis. Moeder 
is elke dag blij, als de kinderen maar weer binnen zijn, want 
de voetbalspelletjes in de drukke straat zijn o zo gevaarlijk. 
En lang niet iedere moeder voelt zich rustig bij de weten- 
schap, dat Hcnkie of Jantje voor een middag de stad uit 
zijn om ergens te vissen. Zij verzet zich wel eens tegen die 
angst, want Henkie ziet de laatste tijd zo bleek en Jantje 
is al enkele weken zo lusteloos. Maar toch heeft ze de jon- 
gens maar liever om zich heen, drie-hoog, met het uitzicht 
op de gesluierde ramen van de overbuurman of op de mol- 
blinde muren van een pakhuis, 't Idee van de kinderen 
om zich heen te hebben is toch maar rustiger. 
Moeders „op het land", die dit lezen, U begrijpt Uw stadse 
zusters wel. U bent net zo. Maar Uw kinderen zien niet 
bleek, Uw kinderen voelen zich niet lusteloos, of ze moeten 
al ziek zijn. Maar dan hebben ze nog de frisse, sterkende 
lucht om op te knappen. 
En dat ontbreekt honderden kinderen in de stad. 
Hier hangt iets scheef. Uw rijkdom aan ruimte en gezonde 
lucht tegenover het gebrek daaraan in de grote steden. 
Daarom vragen wij U: help ons de zaak weer in evenwicht 
te trekken. Schrijf ons, vandaag nog, een kaartje met op- 
gave van het aantal te plaatsen kinderen en voor welke 
tijd. Of geeft U op bij het plaatselijk bestuur van '40-'45 in 
Uw woonplaats, welke besturen wij overigens in over- 
weging geven zelf even de boer op te gaan om plaatsen 
te zoeken. 
De Zwerver verwacht een vloedgolf van aanbiedingen. 

TOON. 

m 

____ m 
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Zeer geachte Redactie, 
1 n Uw nummer van 23 Januari heeft de heer H. V. 
' R., achter welke initialen ik gaarne de door mij zo 
gewaardeerde Henk van Riessen vermoed, mij over 
de tafel gehaald eh doen blijken, dat hij het terzake 
van de veel besproken „herbundeling" met mij roerend 
oneens is. Ik ben de heer Van Riessen voor zijn 
openhartig stuk dankbaar, maar zou toch gaarne 
een paar opmerkingen kwijt willen, die ik overigens 
niet beschouw als compleet. 
Dat ik mij sinds de bevrijding voor de „bundeling" 
niet hfb geïnteresseerd, spreek ik tegen. Het had een 
haar gescheeld of ik was eind 1944 al tot de GOIW 
toegetreden, maar een m.i. onhebbelijke en onrecht- 
vaardige uitval van de Bredase GOIW in mijn rich- 
ting deed mij op mijn voetstappen terug keren. 
Sindsdien heb ik de organen der gebundelde oud-ille- 
galiteit trouwhartig gevolgd en aan belangstelling 
heeft het mij nooit ontbroken. Wel is juist, dat ik de 
achtergronden van de betreurenswaardige spanningen 
in de oud-illegaliteit niet tot in details ken en dus 
bijvoorbeeld niet begrijp, waarom de Federatieve 
Raad vegen uit de pan krijgt, terwijl in hetzelfde 
nummer een nationale vertrouwensraad wordt geïn- 
troduceerd, die in feite niets anders schijnt te zijn dan 
een concurrent van de Nationale Federatieve Raad. 
Stellig niet minder dan Van Riessen heb ik gehoopt 
dat eerj georganiseerd overschieten van het oud ver- 
zet na zeer korte tijd zou kunnen worden beëindigd, 
Ih schaam mij er helemaal niet voor te 'erkennen, 
dat ik mij daarin met duizend anderen compleet heb 
vergist. Ik voel, dat er enerzijds nog altijd verbin- 
dende elementen zijn tussen de mensen van het oud- 
verzet, die teloor zouden gaan wanneer er niets an- 
ders was dan waf er aan partijen, groepen en ver- 
enigingen voor de oorlog altijd is geweest, en dat er 
anderzijds een bedenkelijk toenemende neiging is om 
over allerlei ongerechtigheid maar zand te strooien 
en volkomen te vergeten, dat het mede de gerechtig- 
heid was, waarvoor zo talloze vrienden het leven 
hebben gelaten. 
Een bundeling of herbundeling van de oud-illegaliteit 
als een „wandelend geweten" te bestempelen is niet 
mijn vondst, maar die van de Amsterdamse Procu- ■ 
reur-Fiscaal Me. Sikkel, wiens qualificatie ik evenwel 
gaarne overneem. 
Ik geloof inderdaad, dat het goed is wanneer er een 
groepering bestaat, geschikt om te dienen als onder- 
en achtergrond voor activiteit, gericht op het telkens 
wakker schudden van ons volk, wanneer het bij de 
wiegeliedjes van de bejubelaars van de goede oude 
tijd in slaap dreigt te sukkelen. Ik geloof inderdaad. 

dat het goed is wanneer het oud-verzet een stetn 
blijft overhouden en dus getuid kan geven. Dat hef 
nodig is, betreur ik; dat het overbodig is, ontken ik. 
Moge ik het laten bij deze terloopse opmerking/en en 
besluiten met de verzekering, dat tussen Van Riessen 
en mij de situatie mogelijk en wenselijk is, die Carlyle 
eens geestig omschreef met de woorden: „and then 
we walked aivay together differing only in ouc 
opinions", 

Mr. G. J. van Heuven Goedhart, _ 

Commentaar. 
Gaarne verlenen wij plaatsruimte aan Mr. Van Heu- 
ven Goedhart, die ons een brief schrijft naar aanlei- 
ding van een artikel in „De Zwerver". Genoemd 
artikel hield een bestrijding in van een hoofdartikel in 
„Het Parool" betreffende de herbundeling. 
Van de opmerking over schrijvers relatie met de 
GOIWN neem ik gaarne kennis, al meen ik, dat deze 
opmerking aan de feiten toch niet veel verandert. Het 
komt mij verder onjuist voor, te spreken van betreu- 
renswaardige spanningen in de oud-illegaliteit. De 
Nederlandse oud-illegaliteit heeft zich door uitsteken- 
de samenwerking en een goede discipline en zelf- 
beheersing onderscheiden, en zij kon zodoende ter- 
zake van nagenoeg al haar problemen één lijn trek- 
ken. Dat steekt bijvoorbeeld gunstig af bij de moei- 
lijkheden, die de verzetsbewegingen in Frankrijk had. 
Dat de verzetsbeweging sinds kort door een zakelijk 
meningsverschil met betrekking tot haar taak ver- 
deeld is, doet aan de goede harmonie van de eerste 
jaren na de bevrijding niets af. En ook dat zakelijk 
meningsverschil zal geen slachtoffers vragen, indien 
men het maar werkelijk tot het zakelijke beperkt. 
In dit verband mag Mr. v, H. G. niet uit het oog 
verliezen, dat er een principieel verschil is tussen de 
Nat. Vertrouwensraad en de Nat. Federatieve Raad, 
zodat de één bij-, de ander afgevallen kan worden in 
dezelfde „Zwerver". 
Dat er nog altijd een goede harmonie bestaat tussen 
oud-verzetslieden kan ik. in het algemeen gesproken, 
toegeven, maar dit is slechts grond voor een persoon- 
lijk of groepsgewijze contact, dat' in ons geen tegen- 
standers vindt. Integendeel. 
Waar het om gaat, is, of de oud-illegaliteit geroepen 
is tot activiteit op het punt van de kwijnende ge- 
rechtigheid, aangenomen, dat het er daarmee inder- 
daad slechter voorstaat dan twee jaar geleden, wat ik 
ernstig betwijfel. Waar het om gaat, is, of de oud- 
illegaliteit door middel van de actieve herbundeling 
geroepen .is ons volk wakker te schudden. Waar het 
om gaat, is, of dit middel der herbundeling niet erger 
is dan de kwaal. 
Wij hebben daar een gevestigde mening over. die 
wij steeds uitvoerig toegelicht hebben en die men 
tot nu toe nog niet met zakelijke argumenten heeft 
kunnen weerleggen. 
Overigens ben ik van mening, dat Mr. Van Heuven 
Goedhart niet ten onrechte schrijft, dat zijn brief niet 
compleet is. 

H. v. R. 

DE COMMUNISTEN IN DE KERK 

Paultje, Paultje, waar moet dat heen. Schrijft me daar in „De Waarheid", dat een communist er niet 
minder om is, als hij in een protestantse kerk trouwt, vanwege het principe der verdraagzaamheid. 
Laat Marx je niet horen en laat Koejemans je niet lezen, want die is er juist uitgezet jam zijn 

verdraagzaamheid tegenover Ds. Buskes c.s. 
Is dat nu principieel communisme, om een arbeider zijn christelijke opvatting of zelfs de uiterlijke vorm 
ervan te laten behouden? * 
Marx heeft 't wel anders geleerd. Het geloof van de mens is resultaat van zijn bestaansvoorwaarden. 
De kerk is uitgevonden door de bezittenden om hun bezit veilig te stellen. De godsdienst is opium. Op 
het minimum niveau van de proletariër bestaat geen godsdienst meer; de proletariër alleen is waarachtig: 
de rest liegt, om der wille van het betere bestaanspeil. Als de heilstaat komt en die komt zo zeker als 
twee maal twee vier is, dan is er geen godsdienst meer, geen bezit, dan zijn er geen klassen meer, dan 
is iedereen gelijk, gelukkig en welvarend. 
Nu moet ik Paul toegeven, dat de baas in Moskou die rompslomp van Marx allang heeft opgegeven. Er 
komt n.l. niet veel uit van de theorie. Of de heilstaat komt of niet, is niet meer van belang. Belang- 
wekkend is slechts de klassenstrijd en om deze te stimuleren, houden de bazen de massa de mythe van de 
heilstaat voor, waar ze zelf niet meer in geloven. Ze geloven in wezen in niets meer, net zo min als 
de nazileiders. De leidende kliek is bijna nihilistisch. Bijna, want in de dictatoriale macht geloven ze nog 
wel. Wat ze willen, is de macht en een volgzame massa. Elk middel daartoe dienend is geoorloofd. 
Zo bezien kan De Groot natuurlijk nog welwillend staan tegenover een kerkelijk huwelijk, ondanks 
Marx, en met Stalin, die de kerk op het ogenblik gebruiken kan en dus vertroetelt. 
Inderdaad, een beroep op Marx treft de communist niet meer. Maar wat hem wel treft, is de vraag of 
hij de lijn van de partij volgt, want nu er geen zekerheid meer is, geen vaste principes meer bestaan, 
nu is 't enig zekere, de wet, die Stalin om tactische redenen stelt. 
En daarom ben ik nu zo bang voor Paultje. 
Want twee maanden geleden op het congres, moest hij zelf vaststellen, dat de partij zich moest gaan 
distanciëren van de rest, dat er geen gemeenschap mocht zijn tussen het proletariaat en de neo-fascis- 
tische demoliberale plutocratische kapitalisten, of korter, zij, die geen communist zijn. Zodoende werd 
Koejemans gewipt. Maar dan is 't toch al te gortig om een goeie maand later zelf aan te gaan pappen 
met de kerk. Zo vlug veranderen zelfs de principes van de baas niet. De tijdslimiet is de vergeetachtigheid 
van de massa. 
Nee, mijnheer de hoofdredacteur en partijsecretaris dat staaltje van gedaanteverwisseling kan de 
partij geen goed doen. En U weet wel, ook over U gaan er rapporten naar Moskou. Er zijn grenzen 
en de leiding handelt raak, snel en afdoende. Niet binnen enkele maanden weer een nieuwe hoofdredac- 
teur Dat is voor de proletariër niet meer te verwerken, laat staan door kapitalisten, zoals ik. 

H. v. R. 
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„De Waarheid" schrijft als verweer tegen de 
Amerikaanse publicaties over het monsterverbond 
tussen Duitsland en Rusland in 1939: 
In München hadden Chamberlaia en Oaladicr met Hitlec c» 
Mussotini de oorlogi tegen de Sowjet-Unie afge»|Koke». 
..Stoot gij maar toe." zeiden rij tot Hidcr. ,,wij zullen 
wel pareren!" ^ 
Paul de Groot, moet erbij geweest zijn in Mün- 
chen, dat hij het zo precies weet. Maar hij is blijk- 
baar niet geweest bi) de besprekingen in Augustus 
1939 tussen Von Ribbentrop en Molotov. En daar 
waren wij. 
Molotov zei bij die gelegenheid: „Stoot gij maar 
toe, wij zullen wel incasseren." (Polen, Estland. 
Letland, Lithauen, Besarabië.) 

In Roemenië gaat het goed. ,,De Waarheid" schrijft 
tenminste: 
Thans hebben de communisten voorgesteld van de bestaan- 
de partijforoiaties over te gaan tot een democratisch volks- 
front, ora daarmee een hogere organisatorische eenheid te 
bereiken. 
Broederlijke samenwerkingi met elkaar en anderen ■ hoe 
schril steekt dit af bij bet beeld van oorlogsophitsing. en 
kolonisatie, dat zekere democratie in het verre Westen 
oplevert! 
„Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlag' 
ich dir den Schadel ein." Arme Roemeense Pet- 
kov's. Gij komt in een dodelijke communistische 
omarming. 

In het Vlaamse plaatsje Godewaecsvelde is een baby ge- 
boren, die reeds in de wieg oud-ootn was. De volgende 
gegevens strekken ter verduidelijking van dit wonder; zijn 
vader is %ï jaar en zijn moeder 23 jaar. De oudste zoon uit 
het eerste huwelijk van de vader is reeds 55 jaar. Ter- 
loops zij vermeld, dat de baby bovendien blf de geboorte al 
zestien oomreggers had, 

(Trouw). 
Arme baby. Wat zal dat kind zich vroeg levens- 
moe voelen. Wil het al die oom-zeggérs tevre- 
den stellen, dan zal het wel spoedig naar de no- 
taris moeten stappen om zijn testament te laten 
maken. 

Leverancier gevraagd van witte knotten SCHAPENWOL 
voor venten. 

* (Adv. Parool). 
Wij hebben alleen nog zwarte knotten voor 
grieten. Kunt U 't daarmee doen? 

Het is nog niet bekend of de bank beroofd is. daar «en 
van de overledenen nog geen samenhangende mededelingen 
heeft kunnen verkrijgen. 

(Gooise Klanken), 
Of die bank beroofd is, interesseert ons geen 
cent, maar we zijn benieuwd wat die overle- 
denen straks zullen zeggen. 

Te koop weaeus ziekte DAMESKAPSALON met *■„*,„ j 
in welvarend dorp in 't Wcstiand. 

(Adv. Parool). 
Wij moeten geen zieke dameskapsalon. En zeker 
niet met woningen. 

.J 

Ex-Gevangenen 

fiuCdiyen hun êewahen. 

Op Zaterdag, 21 Februari a.s. des middags 
2 uur, zal in de zalen van Restaurant „De 
Passage", Velperplein 21 te Arnhem, een hul- 
diging plaats hebben van de bewakérs van het 
Huis van Bewaring aldaar, die zich tijdens 
de bezetting onderscheiden hebben door hun 
loyale houding. Grotendeels uit oud-gevange- 
nen is een comité van aanbeveling gevormd, 
waarin bekende persoonlijkheden hebben zit- 
ting genomen. 
Aan 4000 oud-gedetineerden is reeds een uit- 
nodiging tot bijwoning van deze merkwaardige 
bijeenkomst verzonden. Zij, die nog geen uit- 
nodiging ontvingen, doch bij de huldiging aan- 
wezig willen zijn, kunnen dit kenbaar maken 
aan de secretaris van het uitvoerend, comité, 
de heer F. M. Verduyn, Karthuizerstraat 23, 
te Arnhem. 
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JACOB DE GRAAF 
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LU1TZEN YAN DER WEY 
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Mr Jacob de Graaf, die zijn studie in de rechten aan de 
V.U. te Amsterdam voltooide, was, zoals een van 
zijn vrienden het uitdrukt, een sterke ziel met een wat 

moeilijk en hoekig karakter. Zijn waarachtigheid echter 
raakte de bodem van zijn hart, maar ook de harten van 
anderen. Zijn geweten was voor anderen dikwijls een norm 
voor hun handel en wandel, zonder dat hij hun uitgesproken 
leider was. Wie zich voor zijn vriendschap openstelde en 
zijn eenzaamheid en zwijgzaamheid wist te verdragen en 
eerbiedigen, kon rekenen op een trouw en een eerlijkheid, 
die alleen in de gemeenschap met Christus kan worden ver- 
kregen en ook slechts zó was zijn vriendschap te verstaan. 
De gemeenschap der heiligen is niet zoetig en wee, maar < 
zoekt langs de weg van de scherpe en ware critiek de 
vreugde der vrijheid in de geest. 
Het was dan ook als vanzelfsprekend, dat Mr de Graaf 

'zich verzette tegen de Duitse overheersing, hij deed dat 
omdat hij Christen was. Op zijn advocatenkantoor te Amers- 
foort vond de eerste Topvergadering, die in deze plaats 
gehouden werd, een gastvrij onderdak. Ook toen zijn mede- 
werker in October 1943 werd gearresteerd ging hij door als 
een getrouw soldaat van Christus, die strijdt waar hem dit 
geboden wordt en die hét gevaar niet schuwt. 
Samen met zijn vriend, Luit van der Wey, koster van de 
Westerkerk te Amersfoort, waarheen na de bovengenoemde 
arrestatie het contact verlegd was, zette hij zijn werk voort, 
ondanks het feit, dat het kantoor aan de Stationsstraat door 
de SD in de gaten werd gehouden. 
Wat precies zijn secretaresse tot verraad gedreven heeft 
zal wel nooit nauwkeurig bekend worden — een deskundige 
heeft voor het Gerechtshof verklaard, dat zij door omstan- 
digheden volkomen de kluts kwijt was —, maar op een 
kwade dag leverde zij de namen van De Graaf en Van 
der Wey aan de SD over. Op 2 Juni 1944 werden beiden 
gearresteerd. Via Utrecht en Oraniënburg werd Mr de 
Gr«Saf naar Neuengamme gebracht, waar hij, zoals de in- 
lichtingen zeggen, aan longontsteking is overleden. 
Wij kunnen en mogen niet treuren, dat zijn werk eindigde 
met de dood in een concentratiekamp, want God heeft hem 
gezegd; „Genoeg, Uw tijd is vol". 

Hei leger der Gezochien. 

In 't donker uur, met stil gebaar. 
Bewust van 't grijpende gevaar. 
Gedreven door de vaste wil 
Zijn plicht te doen ■— zo God het wil. 
Zo trokken z'op en vochten. 
Het leger der gezochten. 

Door d'overmacht terneer geveld, 
Ontrukt, beroofd, bedreigd, gekweld. 
Gedood, onteerd, tot es verbrand. 
Zo was 't in 't vrije Nederland. 
Toen trokken z' op en vochten. 
Het leger der gezochten. 

Hun legers groeiden tot een macht; 
Het onrecht wekte op tot kracht, 
Tot offerdaad, tot offermoed. 
Tot offeren van goed en bloed. 
Zo trokken z'op en vochten. 
Het leger der gezochten. 

Hun legers telden rang noch stand, 
'f Verschil viel weg. slechts éne band 
Verbond hen allen, groot en klein. 
Zij wilden dienen, redders zijn. 
Zo trokken z'op en vochten. 
Het leger der gezochten. 

En velen vielen om hen heen 

Hun rijen sloten weer ineen. 
En steeds opnieuw 'en onverstoord 
Werd 's vijands macht'ge druk 

verstoord. 
Zo trokken z'op en vochten. 
Het leger der gezochten. 

Een korte, gezette gestalte, een forse, diepe stem, waar- 
mee hij vele malen gedichten en proza voordroeg: 
gevoelig en romantisch: dat was Luit van der Wey. 

Op zijn transportfiets, waarmee hij de klanten van zijn klein 
kruideniersbedrijf langsging om de onvoldoende baten van 
zijn kosterschap aan* te vullen, droomde en dacht hij. Deze 
man kon diep blij zijn en zijn eveneens diep-pessimistische 
buien verdreef hij altijd met de woorden: „Kop op, jongens, 
't is oorlog!". Was hij niet rijk in zijn vriendschap en was 
het geen lust om met hem te praten? De humor tintelde altijd 
door zijn woorden, ze sprak uit zijn ogen en klonk door 'in 
zijn stem. Lachen kon hij, gul en smakelijk lachen, maar 
ergens in die lach was altijd een serieuse toon. Hij bewees, 
dat het Christelijk geloof een ruime, ja de ruimste en de 
echte Vrolijkheid kon geven. 
Is het wonder, dat God hem in de bezettingstijd een taak 
gaf, die hij zou moeten volbrengen tot een onherroepelijk 
einde. Maar om het uitzicht op zulk een einde heeft hij 
zich niet aan die taak onttrokken. Toen in Octobcr 1943 
door een arrestatie het kantoor van Mr de Graaf niet meer 
veilig was en het contactpunt werd verlegd naar de Wes- 
terkerk in het Soesterkwartier, waarvan Luit van der Wey 
koster was, hebben velen in het kostersgezin, waar zijn 
vrouw hem in alle moeilijkheden terzijde stond, een gastvrij 
tehuis gevonden. 
Hetzelfde verraad, dat zijn vriend De Graaf deed arresteren, 
werd ook hem noodlottig. Op 2 Juni 1944 werd hij in zijn 
woning, waar zovelen hem hadden leren kennen en waar- 
deren, door de SD opgepakt en naar de Gansstraat in 
Utrecht vervoerd. Zijn lijdensweg is zeer lang geweest en 
heeft hem gebracht in de verschrikkingen van verschillende 
kampen, zoals Vught, Sachsenhausen en Bergen-Belsen. 
Zij, die hem in zijn gevangenschap hebben meegemaakt, 
getuigen van zijn rotsvast geloof en de steun, die hij voor 
velen in die buitengewoon zware omstandigheden is ge- 
weest. De vijand mocht zijn illegale activiteit stopgezet heb- 
ben, aan het blij getuigen van zijn geloof was geen einde. 
Luitzen van der Wey, die als leider van het LO-district 
Amersfoort vooraanstond in de strijd tegen een overmach- 
tige vijand, bl^ff als Christen op zijn post tot God hem 
op 18 Maart 1945 tot zich nam. Hij overleed door uitput- 
ting te Fargen, een Duitse marinebasis aan de Weser. 

Mr Jaap de Graaf en 
Luit van der Wey " 
kenden elkaar voor 

de oorlog niet, maar in de 4 
illegaliteit werden zij vrienden. Onze voor-oorlogse 
burgerlijkheid zou hen nooit hebben samengebracht; 
een verkeerd begrepen standsverschil zou deze twee 
sterke karakters elkaar nooit hebben doen ontmoeten, 
maar toen zij in de oorlog zo „heel toevallig" con- 
tact kregen met elkaar, lachten hun zielen om de 
domme reserves en zij werden vrienden; zó ruim was 
de vrijheid van hun geest, gebonden aan Christus' 
opdracht. 
Elke dag kwam de koster het kantoor van de advo- 
caat binnen met de uitroep: „Kop op, jongen, 't is 
oorlog", en speels trok hij dan zijn vulpenhouder als 
revolver en richtte die op zijn vriend. Uren boom- 
den zij over de taak van de Christen-Nederlander in 
deze tijd. En wat zij als hun plicht zagen, deden zij 
met dezelfde vrijheid en vreugde, waarmede zij hun 
vriendschap hadden ontvanger,. 
Toen Oom Frits nog als „Van Zanten" — voor het 
eerst het advocatenkantoor aan de Stationsstraat te 
Amersfoort betrad, was de geest daar rijp om hem, 
de ijveraar voor vrijheid en recht, te ontvangen. 
Er was geen uitleg nodig, het onderwerp was: het 
verzet uit liefde tot God en zij zochten in een onge- 
kende gemeenschap de strijd tegen de slapheid en 
gemakzucht van, ons Nederlandse volk en de Neder- 
landse christenen. Daar was een droefheid in hun 
hart, omdat zovele „leiders" achter welgekozen argu- 
menten hun lafheid verborgen. Het echte, waarach- 
tige, „revolutionnaire" bloed, dat zuiverend werkt, 
stroomde in hun aderen. 
Zo werd in Utrecht de Landelijke Organisatie voor 
hulp aan Onderduikers, die haar centrale figuur in 

hun leqeRS telöen Rang jioq stanö 

Carie Stomp te Zeist bezat, voorbereid. Wekelijks 
werd in Utrecht „beurs" gehouden* en de contacten 
kwamen uit alle delen van de provincie. Vaak was 
Oom Frits er en hij beloofde ons een premie op elke 
ongehoorzaamheid aan de overheid! 
Mr de Graaf en Luit van der Wey brachten met 
anderen om beurten een bezoek aan de beurs en daar 
werd dan trouw gehandeld in werkkrachten. Op het 
advocatenkantoor echter werd de aandacht het meest 
geconcentreerd op het geestelijk verzet. Zowel bij 
Mr de Graaf als bij Van der Wey groeide het be- 
wustzijn, dat de Christenheid moest ontwaken uit de 
slaap van een welgebouwde maar inhoudsloze Gods- 
dienst. Van der Wey greep zijn pen en in een vlotte 
en pittige stijl hekelde hij de laffe houding van vele 
vooraanstaande heren. Zijn korte, snelle en puntige 
pijltjes troffen de roos. En daarmede bereidde hij zijn 
vrienden en kennissen voor op de strijd, die hen na 
de oorlog zou wachten. Immers door lezing van zijn 
geschrift werd het idee geboren om na de oorlog een 
nieuw blad uit te geven, waarin de kracht van het 
geestelijk ontwaken zou worden geopenbaard. In het 
„Herrijzend Nederland" van na de oorlog werd het 
streven van De Graaf en Van der Wey voortgezet; 
helaas bleek, dat het in normale tijden moeilijker is 
de gloed van het geloof te behouden dan in een tijd 
van noden, terwijl de trompet met het eerlijke, zij het 
gebrekkige geluid al spoedig werd overstemd door het 
luidruchtig concert der zakelijke politici. 
Ondertussen groeide het werk der LO. Meermalen 
werden de Topvergaderingen te Amersfoort gehou- 
den. De eerste vond plaats midden 1943. Op een 

Zaterdagmorgen stroomde 
het advocatenkantoor vol - 
- in het begin was de voor- 
z chtigheid wel eens ver 

te zoeken — en met niet minder dan 25 man ver-* 
gaderde de Top. Het was een lust om te zien: Oom 
Frits die als „leider" en ziel van de groep steeds 
weer zijn leutige opmerkingen maakte. Wie bracht 
ook weer de palingen mee, die tijdens de besprekingen 
werden opgepeuzeld en waarvan de graten de vol- 
gende morgen in stoelen en tussen boeken werden 
teruggevonden? Wie van de deelnemers vergeet die 
Topvergadering, die in een schuur te Amersfoort werd 
gehouden en waar de voor het eerst gekraakte bon- 
kaarten werden verdeeld over de provincie en distric- 
ten? Wie van de Top-mensen zal de Oosterkerk ver- 
geten en zijn koster en kosters-vrouw? Na een moei- 
zame weck vonden zij bij hen een gastvrij onthaal. 
Amersfoort vormde in de LO een belangrijk centrum 
en de verzetsgcest in deze stad was voor een niet 
gering deel aangewakkerd door woord en werk van 
deze twee mensen. Tot  
Op 2 Juni 1944 vielen Mr J. de Graaf en L. van der 
Wey in handen van de SD, tengevolge van verraad 
van De Graaf's typiste. Wij kunnen nooit met zeker- 
heid zeggen, wat het meisje bezielde, toen zij de SD 
de adressen van deze twee illegalen verschafte, maar 
wè] is vast komen te staan, dat zij hen opzettelijk 
verried. 
Noch De Graaf, noch Van der Wey keerde terug. 
Wij hebben hen beiden goed gekend: Mr de Graaf, 
sterk in zijn vriendschap, Van der Wey, gemakke- 
lijker in de omgang maar ook alle onwaarachtigheid 
schuwend. Beiden hebben zij volhard tot het einde 
toe, beiden zullen zij de kroon des Levens ontvangen. 

HANS. 



ATTENTIE! 
In verband met 'het uitbetalen 
van geleende gelden in de perio- 
de der vijandelijke bezetting 
wordt opsporing verzocht van 
een persoon met donker uiter- 
lijk, droeg steeds een Egyptisch 
linnen regenjas met grote olie- 
vlek. 
Deze persoon bezócht meerma- 
len een bekend adres in Tilburg 
en gaf dan als referentie Kees 
N.B.O. op. 
De oud-illegalen, - vooral van 
LO. en Trouw, waarvan ge- 
noemde persoon een vertegen- 
woordiger was, worden verzocht 
opgave te doen aan: 
C. A. van der Hooft, Station- 
straat 5, te Tilburg, of Nachte- 
gaalstraat 12 te Breda. 

DE BRÜTALE REIS 

De eerste tocht naar Indo- 
nesië door: 

JOT POLMAN 
I Reg. Stoottroepen 
„Dit eersfe boek, dat over 
de stootte, is verschenen, 
het verhaal van de reis 
naar Indonesië en de lot- 
gevallen in Semarapg, is 
geen taai reisjournaal, 
het is kleurrijk als de tro- 
pische natuur zelf, dyna- 
misch als een plm, 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 
f 3.50. 
Uitgave: A. ROELOFS VAN 
GOOR — MEPPËL. 

STEMPEL FJ^BRIEK 
vaNDERBWig VESTZ'JDE ror-ZAAXnaw 

TELEF, 4128 POSTR. 217102 

In een dag gereed. 

Alles op het gebied van Stempels 
Cliché s en naamplaten. 

Voor elk transport 

hoe vreemd of raar, 

A. LUIK staat altijd 

voor U klaar 

* 

luik's Iransportondernemimj 

Zaandijk Tel. 81994 

Zeldzaam aanbod 
Voor elk aannemelijk bod ; 
Geuzenliedboek, Ie, 2c en 3e ver- 
volg. Ie ingemaid, zonder numme- 
ring. 2 en 3, gebonden en genum- 
merd. Brieven aan G. Pit Jr. 

Noordbargerstraat 13 
E M M E N (Dr.) 

Levenspositie 
Voor direct gevraagd in manufac- 
turen- en confec iezaak in Noord- 
Holland : 
cao natta winkelbedlande 
ook bekend met woninginricht ng 
en eta eren. G.G. of P.G. 
Brieven onder no. 618 Bur van 
dit blad. 

Koninklijke Marechaussee. 

Bij het Wapen der Koninklijke Marechaussee 
kan een aantal 

JOIWCELJEPEftf 
geplaatst worden voor opleiding tot Mare- 
chaussee (beroepsmilitair). 

Sollicitanten moeten voldoen aan de volgende eisen: 
le. Ongehuwd Nederlander. 
2e. Leeftijd 19 t.m. 24 jaren. 
3e. De Lagere school met vrucht hebben doorlopen. 
4e. Minimumlengte (blootsvoets gemeten) 1.75 m. 
5e. Geen bril dragen. 
Voorts zullen zij bij de keuring moeten voldoen aan de voor 
de Koninklijke Marechaussee gestelde keuringseisen. Eigenhandig 
geschreven en opgestelde so licitaties met korte levensbeschrijving 
onder vermelding van vorengenoemde eisen, spoedig, doch 
uiterlijk op 25 Februari 1948, te richten aan: 

Commandant Koninklijke Marechaussee 
HAAMWEG 4, VGRAVEJN HAGE 

Zij, die reeds eerder hebben gesolliciteerd en werden af- 
gewezen, zomede militairen, bestemd voor uitzending naar 
Nederlandsch-Oost-Indië komen niet in aanmerking. 
Naam en particulier adres in blokletters vermelden. Sollicitaties, 
welke niet aan bovenbedoelde eisen voldoen, kunnen niet Jn - 
behandeling worden genomen. 

Macliinefabr. Frans Smulders 

CROESELAAN 20, UTRECHT 

Bekwame en aank. Draaiers 

Ervaren 

Machine-Bankwerkers 

en Constructie-Bankwerkers 

Modelmakers 

Handvormers 

zoekt voor 
spoedige 
indiensttreding: 

Zeer aantrekkellijke voorwaarden. 

Voor de verkoopafdelingen van 

VERF VAN VETTEWINKEL 
worden voor spoedige indiensttreding gevraagd: 

Kantoorbediende (mni.) 
leeftijd 18—21 jaar, eindexamen H.B.S. 5 j.c. 
voor verantwoordelijke werkzaamheden. 

Export-Facturist 
leeftijd 18—21 jaar, opleiding M.U.L.O. of 
H.B S., diploma typen. 

Facturiste 
leeftijd 16—18 jaar, opleiding M.U.L.O. of 
H.B.S., bij voorkeur diploma typen. 

Jongste Bediende (mnl.) 
leeftijd ongev. 18 jaar, opleiding M.U.L.O. 
of H.B.S. 

Eigenhandig geschreven sollicitaties onder opgave van 
schoolopleiding, leeftijd, verlangd salaris, enz. aan de 
Personeelsafd. van de N.V. H. Vettewinkel i Zonen, 
Prins Hendrikkade 80—82 te Amsterdam-C. 

HiilxuiiimnhiiiMiiiiiimiiiiiimiiMiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiMiiiiiiiiiiMiiiiiiiiHiiiiii: 

| GEDEMOBILISEERDE GRAFICI! | 

| Uw terugkeer in 'de burgermaat- | 
schappij behoeft U geen zorgen | 
te brengen. | 

De N.V. Drukkerij en Uitgeverij | 
| J. H. DE BUSSY le AMSTERDAM | 
1 biedt U een plaats in haar Grootbedrijf i 
| als ZETTER, BOEKDRUKKER, STEEN- en | 

OFFSETDRUKKER, BINDER, BANKWER- 1 
KER enz., = 

| Voor vakmenschen vaste positie en goede belooning. i 

| Aanmelden dagelijks tusschen 10 en 4 uur bi) | 
| den portier, Rustenburgerstraat 146-148 of 
| schriftelijk: Rokln 62, Amsterdam (C.) 

nilliMllllllllllllIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIHHmiHHdIlHIIimilllHlllimilHIHtllHIINIIIHIIIIIIIIIttlllllllH 

N.V. A.T.O. VAN GEND & LOOS 

kan uitstekende vaklieden plaatsen: 

a. 1 e klas A^OZltClUTS voor dieselmotoren 

b. 1 e klas MiOHtCUTS voor benzinewagens 

c. Een goede Plaatwerker/Lasser, 

zowel electrisch als autogeen. 

d. Bankwerkers 
► 

Uitsluitend schriftelijke sollicitaties te richten 
aan het Hoofdkantoor Moreelselaan 2, Utrecht 
Afd. Technische Dienst. . 

Voor direct of later kunnen bij ons geplaatst 
worden zowel geschoolde als aankomende: 

Q, 

b. 

C. 

Machinebankwerkers 

Constructie - plaatwerkers 

Koperbankwerkers 

d. Koperslagers 

Voor aankomende krachten bestaat eventueel 
gelegenheid tot opleiding. 

Aanmelden persoonlijk of schritfe'ijk bij: 

WIENER i Co. MacbiDefaliriek en Metaalgiaterij 
Oostenburgervoorstraat 29-31, Amsterdam C. 

De 

heeft 
plaatsing 
voor : 

METERFABRIEK, DorMt 

enige 
STEMPELMAKERS 

enige 
FRAISERS 

enige 
BANKWERKERS 

of voor hen die zich hierin willen bekwamen. 

Aanmelden mondeling of schriftelijk bij 
Meterfabriek, Dordrecht. 

In ons bedrijf kunnen geplaatst worden; 
DRAAIERS 
BANKWERKERS 
VORMERS 
CO NSTRUCTIE WERKERS 

Gelegenheid tot algemene ontwikkeling door veelzijdige 
werkkring in onze Machinefabriek, Uzer- en Metaalgieterl) 
of Constructiewerkplaats. Goede verdienstel U kunt nu 
reeds schrlftel. of mondelinge sollicitaties bij ons indienen. 

N.V. Kon. Nederlandse Machinefabriek 
BEGEMANN HELMOND 

TERVCi lil DIENST? 

Zeilers 
kunnen zich 

melden 
bij: 

DRUKKERIJ H. J. KOERSEN & Zn. 
SINGEL 281 * TELEFOON 32239 * AMSTERDAM-C. 
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ingevolge paptertoewifiing B.P.P, no. 4383, venchljnt deze uitgave 
wekelijks en ts de omvang van dit nummer 8 pagina's, pagina- 
formaat 29 x 40. 



No. 8 
4. JAARGANG 

Weekblad der GOIWM. 

en LO.-LKP.-SHchHng. 

GEMEENSCHAP ODD-ILLEGALE WERKERS NEDERLAND 

27 Februari 1948 

fmmr 

LANDELIJKE ORG. VOOR HDLP AAN ONDERDUIKERS * LANDELIJKE KNOKPLOEGEN 

Losse numntexs 20 cent 

DE ALGEMENE REKENKAMER 
ofoor Dr /A. M. LUCAS 

Ontstaan en samenstelling. 
Nadat in November 1813 Nederland van de 

Franse overheersing werd bevrijd, stelde de 
Souvereine Vorst Willem I reeds in December 

van genoemd jaar een „Rekenkamer der Verenigde 
Nederlanden" in. In 1814, bij het tot stand komen, 
van de nieuwe grondwet, werd die instelling beves- 
tigd onder de naam van „Algemene Rekenkamer", 
welke naam zij tot heden heeft gehouden. 
Oorspronkelijk telde de Kamer 13 leden, welk aantal 
in 1841 tot 7, in 1929 tot 5 en in 1934 tot 3 daalde. 
De leden worden benoemd door de Kroon, op voor- 
dracht van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
De Rekenkamer doet voor elke vacature een aanbe- 
velingslijst van zes personen aan de Tweede Kamer 
toekomen, waarop de Tweede Kamer bij haar voor- 
dracht zodanig acht zal slaan, als haar dienstig 
voorkomt. 
De Koningin benoemt uitv de leden der Rekenkamer 
een Voorzitter. 
Naast de leden zijn er twee plaatsvervangende le- 
den, die op dezelfde wijze als de gewone leden wor- 
den benoemd en actief dienst doen bij afwezigheid 
van één of twee der gewone leden. 
Thans bestaat het college uit de heren: 

Th. Sanders, voorzitter, 
Prof. Dr. O. Bakker en 
Drs. M. de Bloeme. 

Juist als bij de rechterlijke macht heeft men de leden 
van de Rekenkamer onafhankelijk willen maken van 
de uitvoerende en de wetgevende macht door ze on- 
afzetbaar te maken. Ontslag wordt hun verleend 
met het einde van het jaar, waarin zij de ouderdom 
van 70 jaar bereiken. Overigens kunnen zij uit hun 
ambt worden ontzet en geschorst door de Hoge Raad 
bij een met redenen omkleed arrest om vrijwel de- 
zelfde redenen, als dit bij rechtere mogelijk is. 

Taak en verantwoording. 
IJ ebben wij in het bovenstaande iets medegedeeld 
*■ ^ over het ontstaan en de samenstelling van de 
Algemene Rekenkamer, thans komt de belangrijker 
vraag naar de taak van dit hoge college. \ 
De grondwet bepaalt, dat de begrotingen van alle 
uitgaven des Rijks en de middelen tot dekking door 
de wet worden aangewezen. 
Ook dit jaar werden dan ook weer dadelijk na het 
openen der gewone zjtüng, de begroting van de uit- 
gaven en de wet op de middelen vooij het jaar 1948 
bij de Tweede Kamer der Staten Generaal ingediend. 
Bij de behandeling van de algeme'ne begrotingswet- 
ten hebben de leden der Kamers gelegenheid, inlich- 
tingen aan de ministers te vragen, om in staat te 
zijn, een oordeel te vormen. 
Nadat de dienst van een bepaald jaar is geëindigd, 
moet verantwoording worden afgelegd over het ge- 
voerde beheer en de Staten-Generaal moeten mede- 
werken tot het vaststellen van het slot der reke- 
ning. waarmede zij hun goedkeuring hechten aan de 
rekeningen, welke het betreffende wetsontwerp ver- 
gezellen. De Staten-Generaal dienen zich dus te 
overtuigen van de rechtmatigheid en de doelmatig- 
heid der ontvangsten en uitgaven. Zonder hulp en 
voorlichting is haar dit echter practisch onmogelijk. 
Die hulp en voorlichting worden nu o.a. gegeven 
door de Algemene Rekenkamer. 
Artikel 129 van de Grondwet bepaalt dan ook: 
De verantwoording van de Rijksuitgaven en -ont- 
vangsten over elke dienst wordt, onder overlegging 
van de door de Rekenkamer goedgekeurde rekening, 
aan de wetgevende macht gedaan, naar de voor- 
schriften van de wet. 
Uit het voorgaande blijkt reeds, dat het niet tot de 
taak van de Rekenkamer behcorjj> om vóór de uit- 
gaven gedaan worden, deze te beoordelen. De con- 
trole komt achteraf. Wel bepaalt artikel 76 van de 
Comptabiliteitswet, de organieke wet, welke o.a. de 
taak van de Algemene Rekenkamer regelt, dat door 
het hoofd van het betrokken Departement van Al- 
gemeen Bestuur, alvorens tot het opmaken van een 
opdracht tot betaling over te gaan, het gevoelen van 
de Algemene Rekenkamer kan inwinnen, doch dit 
geschiedt slechts bij uitzondering. 
Artikel 77 van genoemde wet bepaalt echter; 

p en van de snoeverige lijfspreuken van de 
mof (hij had er vele) was het gezegde: 

„Geld spielt keine Rolle'. Ziende op het en- 
kele tijd geleden in de dagbladen gepubli- 
ceerde verslag van de Algemene Rekenka- 
mer, kunnen wij ons, als bescheiden belas- 
tingbetalers, wel voorstellen waarom het geld 
voor sommige lieden in de bezettingstijd 
„keine Rolle" speelde, want het werd uit an- 
dermans zak gerold. 
Helaas schijnt een deel van ons na-oorlogse 
ambtenaren-corps zich eveneens vertrouwd te 
hebben gemaakt met bovengenoemde lijfspreuk 
onder het motto: Sijmen betaalt. 
Zo vierde het personeel van de Rijkskeuken- 
dienst in Juli 1945 feest met een tekort van 
jpOO gulden. Tot dekking van dit bedrag werd 
maar een gedeelte van de gebruikte keuken- 
inventaris verkocht, zonder er iets van aan 
het Rijk af te dragen. 
Wij zijn geen krentenwegers, maar dat een 
streekbureau van de Wederopbouw in No- 
vember 1945 een [eestavond gaf voor bijna 
1000 gulden en een afdeling van de politieke 
recherche voor de aanschaffing van druiven 
op een fuifje f 1278.92 betaalde, uiteindelijk 
van, afgehouden belastinggelden van ouders, 
die daardoor juist geen pondje druiven kon- 
den kopen voor hun zieke kind, neen, dat 
vinden wij ietwat te gortig. 
Het leek ons dienstig onze lezers iets naders 
over deze instelling, die slechts eens per jaar 
op de voorgrond treedt, te doen weten en het 
doet ons genoegen U hierbij, in het kader van 
de artikelenreeks betreffende onze staatsin- 
richting, een interessante uiteenzetting van de 

j hand van een deskundige te kunnen geven. 

1. Alle uitgaven ten laste der begroting zijn aan de 
verevening van de Algemene Rekenkamer onder- 
worpen. 

2. Wegens uitgaven, te kwijten uit de artikelen 
voor geheime uitgaven, alsmede, wanneer dit 
door ons wordt bepaald, wegens die op het hoofd- 
stuk voor onvoorziene uitgaven aangewezen, be- 
hoeven geen bewijsstukken aan de Algemene Re- 
kenkamer te worden overgelegd. Het ontwerp 
van laatstgenoemde uitgaven wordt in de alge- 
mene rekening, bedoeld in artikel 86, opgegeven. 

Controle op de rechtmatigheid. 
A rtikel 79 van genoemde wet geeft een nadere 
** omschrijving van controle op de rechtmatigheid 
der uitgaven, welke door de Rekenkamer moet wor- 
den uitgeoefend; Behoudens het bepaalde in het 
tweede lid van artikel 77 wordt door de Algemene 
Rekenkamer onderzocht: 
a. of de uitgaaf valt binnen de omschrijving van het 

begrotingsartikel, waarop zij is aangewezen: 
voorts of zij behoort tot het dienstjaar, ten laste 
waarvan zij wordt gebracht en of het begrotings- 
artikel toereikend is; 

b. of de schuldvordering niet was verjaard; 
c. of de overgelegde bewijsstukken naar waarheid 

zijn opgemaakt en voldoende zijn om het ver- 
kregen recht van de schuldenaar te staven: 

d. of in het algemeen geen wet, Koninklijk besluit 
of ander wettelijk voorschrift de verevening in 
de weg staaf. 

De hier omschreven taak is zeer omvangrijk en zou 
een zeer groot aantal ambtenaren eisen. Bovendien 
zou veel dubbel werk worden verricht. Het spreekt 
toch wel van zelf, dat elke departement een eigen 
interne controle kent. Bovendien staat boven deze 
controle-organen dat van het departement van Fi- 
nanciën. Het is zeker verantwoord, dat de Algemene 
Rekenkamer op genoemde contröle-organen steunt. 
Natuurlijk dient zij echter de bevoegdheid te be- 
houden, waar zij dit wenselijk acht, zelf opnieuw 
te controleren. En even vanzelfsprekend moet Zij ken- 
nis kunnen nemen van de resultaten van de con- 
fröle der eerder genoemde organen. 

Controle op de doelmatigheid. 
Naast de controle op de rechtmatigheid staat die 

ap de doelmatigheid, op de efficiency der uit- 
gaven. 
Artikel 60 van de Comptabiliteitswet zegt daarvan: 
1. De Algemene Rekenkamer is verplicht aan de 

hoofden der Departementen van Algemeen Be- 
stuur alle voorstellen en mededelingen te doen, 
die volgens haar oordeel kunnen leiden tot ver- 
mindering der Rijksuitgaven, tot vermeerdering 

- der Rijksontvangsten en tot verbetering of ver- 
eenvoudiging van 's Rijks geldelijk beheer. 

2. Zij is voorts gehouden aan de hoofden der De- 
partementen van Algemeen Bestuur alle opmer- 
kingen en bedenkingen mede te delen, die zij, met 
betrekking tot de ontvangsten en uitgaven, in het 
belang van 's Rijks schatkist nuttig mocht achten. 

3. Zij is bevoegd omtrent het in het eerste en tweede 
lid vermelde aan Onze INJinister van .Financiën 
en aan de Staten-Generaal zodanig mededelingen 
te doen als zij in 's Rijks belang nodig oordeelt 
en naar aanleiding van die mededelingen met deze 
nader overleg te plegen. 

Ook bij de uitvoering van de controle op de doel- 
matigheid kan de Algemene Rekenkamer hulp ont- 
vangen van de betreffende organen van het Mini- 
sterie van Financiën. 

Wij voor ons achten de controle op de doelmatig- 
heid buitengewoon belangrijk. Natuurlijk, de controle 
op de rechtmatigheid is noodzakelijk en wij zouden 
deze niet gaarne verzwakken. Bij de beschouwing 
van de twee genoemde controles komt ons echter 
onwillekeurig een vergelijking in gedachten met de 
ontwikkeling van de taak der accountants. Hier za- 
gen wij eerst ook een bijna zuiver controlerende 
functie achteraf. Het geven van bedrijfseconomische 
adviezen was uitzondering. Thans echter is de ac- 
countant in zeer sterke mate bedrijfseconomisch ad- 
viseur, zonder dat echter het zuivere contrölewerk 
is weggevallen. Zo zouden wij het op prijs stellen, 
als de Algemene Rekenkamer ook het geven van 
adviezén, waardoor het staatsapparaat meer efficiënt 
ging werken, meer tot haar taak ging rekenen. 
Algemeen verbreid is de mening, dat de staat duur 
en weinig efficiënt werkt. 
De gewone contröle-organen van de departementen 
blijken niet in staat, zelfstandig tot een meer econo- 
mische organisatie te voeren. 
Welnu, de Algemene Rekenkamer moge hier een 
mooie en dankbare taak vinden. 
Er zijn ook personen, die van oordeel zijn, dat de 
laatstbedoelde controle allereerst een taak van de 
Regering is en de Algemene Rekenkamer hier slechts 
een aanvullende taak heeft. Wij geloven dat dit niet 
juift is en hopen, dat de controle op de doclmatig- 
he/d in de toekomst steeds in betekenis zal toenemen. 
Werkwijze. 
' 1 ' en slotte nog enkele opmerkingen over de wijze 

waarop de Kamer werkt. 
Wij schreven boven reeds, dat de Algemene Reken- 
kamer thans bestaat uit drie leden. In het algemeen 
vergadert het college eenmaal per week ter behan- 
deling van de rapporten, welke door de ambtenaren 
van de Kamer in de voorgaande week zijn voorbe- 
reid. Deze rapporten worden in twee groepen ge- 
splitst, waarvan ieder der twee gewone leden er één 
voor zijn rekening neemt. 
Onder elk dezer leden staan drie afdelingschefs, die 
de leiders zijn van het eigenlijke contrölewerk. On- 
der de afdelingschef staat een aantal bureaux, met 
telkens aan het hoofd een bureauchef. In hoofdzaak 
volgt men bij deze indeling die van de departementen. 
De Algemene Rekenkamer brengt ieder jaar vóór 
1 April een verslag uit van haar werkzaamheden aan 
de Koningin die dit vóór de opening van de volgen- 
de gewone zitting aan de Staten-Generaal mede- 
deelt. 
Een z.g. vaste commissie uit de Tweede Kamer, de 
Commissie voor de Rijksuitgaven, onderzoekt het 
verslag, treedt naar aanleiding daarvan zo nodig 
met de Regering of met de Algemene Rekenkamer 
in briefwisseling en brengt van haar bevindingen 
rapport uit aan de Tweede Kamer. Dit rapport wordt 
in de openbare vergadering der Kamer behandeld. 

    



We hadden die avond voor onze tent in de hei gelegen, een 
paar vrienden en ik. Eerst was er wat geboomd over onbe- 
nulligheden maar gaandeweg was het stiller geworden tot 
niemand meer een woord zei. Het rood van de avondhemel 
vervaalde snel en toen de nacht reeds lang als een donkere 
koepel over ons heen stond kwam boven het dcnnenbös de 
maan op. De donkere schaduw van een uil gleed onhoorbaar 
voorbij. Alles werd zo vanzelfsprekend: de heide, het bos, 
het kraken van een tak, de maan die steeds hoger klom, 
de uil, die spookachtig boven onze hoofden gleed en wij, 
hier languit op onze rug. En geen van allen verbaasde zich 
toen opeens iemand zei: „Nou is t net, of er helemaal geen 
moeilijkheden meer bestaan." Het was de gewoonste zaak 
van de wereld, dat een ander hem antwoordde; „Dat denk 
je maar." 
Zo maar, ineens, was daar het vertrouwelijke, kwamen de 
woorden, die je anders niet zo makkelijk spreekt. Deze nacht 
was geschapen om jezelf eens binnenste-buiten te keren  
Toen we al lang weer op onze strozak lagen en de stilte was 
teruggekeerd, sprak één het laatste woörd: „Dat moest je 
eigenlijk méér doen, daar kikker je van op. Pit ze!" 
Er kwam geen antwoord, maar dat was ook niet nodig;- hij 
had gelijk. 

De tram was vol en we stonden stijf tegen elkaar gedrukt 
in een hoekje van het balcon. De dikke meneer, die geen 
andere staanplaats had kunnen vinden dan uitgerekend mijn 
tenen, stonk naar vis. Twee keurige nette jongelui tapten op 
zeer beschaafde toon gore moppen. De conducteur brulde • 
voor de zoveelste maal: „Zijn er nog liefhebbers voor 
'n aandeeltje?" Bij elke halte werd een oorlog-in-zakformaat 
gevoerd. We zeiden niets en lieten ons gelaten in een hoek 
drukken. 
Bij . een halte stapte een vrouw in. Ze werd weggebracht door 
een jongen en een meisje. De jongen was niet ouder dan 
tien, elf jaar, het meisje een paar jaar ouder. De vrouw gaf 
hun beiden een hand, draaide zich dan resoluut om "en begon 
zich een weg te banen op. het stampvolle balcon. De jongen 
en het meisje bleven staan maar de vrouw keek niet meer 
om. De twee daarbuiten werden ruw weggeduwd door haas- 
tige mannen, grote dames in bontjassen, heren met akte- 
tassen onder de arm, arbeiders in vuile overalls. Ze merkten 
het niet eens. Ze stonden hand in hand en keken maar. De 
jongen huilde stil voor zich heen, hulpeloos, alsof er niets 
meer was, dan dat éne verdriet. Het meisje stond daar maar 
en keek. Ze huilde niet maar uit haar ogen sprak een men- 
geling van kinderlijke verwondering, daf dit mogelijk was 
en de volwassen gelatenheid van iemand, die alles heeft mee- 
gemaakt. 
Wij keken er naar en zeiden niets. Pas drie halten verder 
bromde mijn vriend: „Da s gek hè, maar dat vergeet ik nou 
de hele dag niet." 
Hij lachte verlegen alsof hij zich een beetje geneerde Voor 
zoveel gevoel. Nïaar toen hij zag, dat ik hem niet uitlachte, 
ging hij door: „Dan ga je je. afvragen, welke ellende daar 
nou weer achter zit". 
Het gesprek begon. Murw geduwd op het balcon van een 
afgeladen tram zeiden we elkaar dingen, die wc nooit van 
plan waren geweest te zeggen. En toen hij ^uitstapte, zei hij 
na een lichte aarzeling: „Je moet eens op n avond komen 
aanlopen, 't Is. toch niet gek om zo eens 'n keer te kletsen. 
Aju!" 

Die woorden herhaal ik hier voor al mijn onbekende Zwer- 
vervrienden en -vriendinnen, waarvan ik zeker weet, dat zij 
soms boordevol vragen kunnen zitten. En als je nu be- 
weert, dat het niet waar is, dan knijp je 'ra, om er voor uit 
te komen. Want ik ben één van jullie en daarom weet ik, 
dat de na-oorlogse jeugd worstelt met vragen, waar ze niet 
uitkomt. We lopen rond met gedachten, die welaan niemand 
kwijt kunnen: „Ze zouden je immers uitlachen! 
Maar we hunkeren er naar om onszelf eens te kunnen uiten, 
om onze jonge stem eens te laten horen. Per slot van reke- 
ning, wie zullen de toekomstige maatschappij vormen? En 
zouden dan onze denkbeelden niet van belang zijn, onze 
vragen niet dringend? 
Wij willen bomen over dit alles! De HBS er uit Leeuwar- 
den wil weten wat de jonge mijnwerker uit Limburg van zijn 
problemen denkt en de kantoorbediende uit Alkmaar wil die 
loopjongen van de slager uit Zierikzee ook wel eens precies 
vertellen hoe hij er over denkt. 
De Jonge Stem. 
Onder dit opschrift willen wij jongeren in de Zwerver ons 
eigen geluid laten horen over alles wat ons raakt. Wij wil- 
len vragen en weten wat een ander er van denkt. Wij wil- 
len zélf onze mening zeggen. Wij willen  ja, wij willen 
zo veel. 
De redactie wil ook wat. Zij wil brieven hebben van ons, 
omdat zij het belangrijk vindt te weten, wat in de jongeren 
leeft. 
Jij, die dit leest en die met dingen zit waar je niet uitkomt: 
die zo graag eens je mening zou willen zeggen: schrijf! 
Schrijf en wacht niet, omdat je eerst net postpapier moet ko- 
pen, of omdat je niet weet, hoe je Lake Success schrijft. Wat 
kan jou dat schelen! Schrijf voor mijn part op bordpapier 
en „antwoordde" met één d, maar schrijf. 
„Je moet eens komen aanlopen, 't Is toch zo gek niet om 
eens een keer te kletsen." 

KEES. 

WEREpDI 

Hei krantje dai wèl aan politiek doei 

In een artikel „De Courant, die niet aan politiek doet", gepu- 
bliceerd in het nummer van 14 Februari 1948 van „Op Korte 
Golf", verwijt J.H.S. onze „Were Di"-schrijver, dat hij met zijn 
stukjes „Voortekenen" en „Kruidenierspolitiek" partijpolitiek 
heeft bedreven. Dit verwijt treft uiteraard ook onze redactie. 
Wij achten een uiteenzetting daarom op haar plaats. 

In „Voortekenen" worden de voorstanders van bijzonder, christe- 
lijk onderwijs gewaarschuwd, dat zij niet op hun lauweren mogen 
gaan rusten, daar „in de Amsterdamse Gemeenteraad dezer da- 

gen een tweetal besluiten is genomen, die de onderwijspacificatie 
aantasten, doordat zij het openbaar onderwijs bevoorrechten boven 
het bijzonder en het hoger onderwijs eenzijdig links oriënteren". 
J. H. S. heeft het hiervoor opgevat en schrijft o.m.: 

„Wat doet „Were Di" hier anders dan stoken? Wat is dit 
anders dan de tegenstellingen in de illegaliteit oproepen? Wij 
laten Jiet vraagstuk: openbaar-bijzonder onderwijs rusten, wij 
menen, dat deze vraag thuis behoort in de schoolverenigingen, 
in de politieke partijen en in de staatkundige organen, bij- 
voorbeeld de Raden van onze Gemeenten." 

Wanneer het vraagstuk: openbaar-bijzonder onderwijs werkelijk in 
de gemeenteraden, dé staatkundige organen, de politieke partijen en 
de schoolverenigingen thuishoorde, zou J. H. S. onze „Were Di - 
Schrijver inderdaad terecht het bedrijven van partijpolitiek verwij- 
ten. Maar sedert de onderwijspacificatie, de gelijkstelling van open- 
baar en bijzonder onderwijs door de wet, staat er rechtens geen 
politiek vraagstuk: openbaar-bijzonder onderwijs meer ter beoor- 
deling van schoolverenigingen, politieke partijen of gemeentera- 
den. In en door de gelijkstelling door de wet is dit vraagstuk uit 
de politieke sfeer getrokken, en geworden tot een kwestie van 
rechtsbedeling en wetstoepassing. 
Wie dit vraagstuk weer in de politiek betrekt, verbreekt de on- 
derwijspacificatie en maakt de inbreuk op de wet en de openbare 
orde. Dat is het .waar „Were Di ' voor heeft willen waarschuwen. 
Door zulk een waarschuwing wordt evegmin politiek bedreven ,als 
door een waarschuwing voor gevaren van andere inbreuken op de 
openbare orde. 
De vernietiging van een der betrokken gemeenteraadsbesluiten door 
de rijksoverheid, illustreert, dat de overheid — handhaafster van 
wet en orde —, hier hetzelfde gevaar en dezelfde onwettigheid 
aanwezig heeft geacht als waarvoor „Were Di" waarschuwt. 

* * ♦ 
In Kruidenierspolitiek" hekelt onze „Were Di -Schrijver de mede- 
deling in een Nota van de Minister van Financiën, dat hij overwe- 
gende bezwaren blijft koesteren tegen handhaving van het vier- 
kante stuivertje. „Were Di" doet dit door een citaat van Boisot te 
publiceren, waarin deze schrijft, dat „in de publieke belangste - 
ling het grote weer groot en het kleine weer klein zal moeten 
worden." , • i 
Voor J. H. S. is dit „een zeer duidelijk bedrijven van politiek 
— Het spijt ons, maar ons bevattingsvermogen schijnt niet ver ge- 
noeg te reiken om te kunnen snappen, dat dit „een zeer duidelijk 
bedrijven van politiek" is. Wij kunnen hier zelfs op laag water 
geen spijkers vinden. Kennelijk en gelukkig zijn wij te weinig poli- 
tiek geïnteresseerd en geschoold om J-. H. S. hier te kunnen volgeiit 
Blijkbaar moet men kamerlid zijn om het fijne van deze hogere 
politiek te kunnen doorgronden» RED. 

BESCHAAMD 

Heel onverwacht mochten 
wc eens een gesprek be- 
luisteren tussen een oor- 
logsgetroffene (illegaal 
werkster) en een kantoor- 
bediende van een officiële 
instantie in het Zuiden 
van ons land; 
Kantoorbediende: 

Één ding is me niet dui- 
delijk. Waarom betrok 
de vrouw, nadat de SD 
de overval gedaan had 
in haar huis en de wa- 
pens gevonden had, niet 
wederom haaf woning? 

Illegaal werkster: 
??????? 

Kantoorbediende: 
Ja! U kijkt zo vragend, 
maar toen de SD de wa- 
pens had, hadden ze toch 
waarnaar ze zochten? 

Illegaal werkster: 
Ja, mijnheer, dat is ze- 
ker, maar U weet toch 
wel, dat de Duitsers als 
ze je oppikten voor wa- 
pens, je meestal gejusil- 
leerd werd oj in een 
kamp opgesloten? 

Kantoorbediende: 
Kom, kom, zo kwaad 
waren zé toch niet al- 
tijd!! 

Illegaal werkster; 
U denkt toch niet, dat 
we expres onze woning 
verlaten hebben om na 
de bevrijding bij U aan 
te kloppen en in de rij 
te staan? Waar hebt 11 
gezeten in de oorlog? 
Kijk, hierbij ben ik ge- 
weest. 
(De illegale werkster 
toont de kantoorbediende 

"haar LO.-legitimatic, hij 
bekijkt deze, glimlacht 
triomfantelijk en zegt:) 

Kantoorbediende: 
Ja, ik zie het al: er staat 
geen datum op, die Lan- 
delijke Organisatie ken 
ik niet, maar U kunt dat 
ding best na de bevrij- 
ding gekregen hebben! 

Illegaal werkster af. 
Beschaamd! Maar niet om 
zichzelf. 

G.H. 

DE FEBRUARI STAKING Communistische volksverleiding. 
Woensdag 25 Februari j.1. was het zeven jaar geleden, dat Amsterdam het signaal gaf voor een massale 

en openlijke staking tegen de Duitse barbaren. 
Dit signaal werd opgevangen en doorgegeven door het ganse land. Een ogenblik waren we niet meer 
geheel machteloos tegenover harde laarzen, automatische geweren en zwaar gepantserde fanks. Met trots 
herdenken wij deze Februaristaking 1941. Met trots en ook met weemoed om hen die vielen en om de 
tienduizenden die door het verzet de dood werden ingedreven. • 
Om redenen van zuiver propagandistische aard, achtte de C.P.N. het in de eerste jaren na de bevrij- 
ding geoorloofd, deze Februaristaking tot een partij-aangelegenheid te maken. 
De staking was uitsluitend door de communisten voorbereid en georganiseerd en het welslagen ervan 
was alleen te danken aan de moed en de opoffering van de onderhorigheden van Moskou. Tot grote 
ergernis van de Amsterdammers en van de duizenden buiten Amsterdam, die — niet tot de C.P.N. 
behorende — ook hun aandeel en offers in deze symbolische vrijheidsuiting hebben geleverd, zijn de her- 
denkingen tot nu toe uitgebuit voor de C.P.N. partij-propaganda. .... , . , , , 
Wij hebben waardering voor het belangrijke aandeel, dat de communisten bij deze staking hebben 
geleverd. De communistische intrigues mogen ons er echter niet toe leiden, te denken, dat deze staking 
uitsluitend of zelfs overwegend aan hun activiteit zou zijn te danken geweest. 
Ook „De Waarheid" nam het op dit punt nooit te nauw met de waarheid. Op de bekende platte dema- 
gogische wijze werd de historie alleen ten gunste van de communisten verdraaid. 
Dank zij het initiatief van de burgemeester van Amsterdam, zou het dit jaar mogelijk zijn, dat iedereen, 
ongeacht zijn politieke overtuiging, kon deelnemen aan deze herdenking. Niemand» behoefde zich be- 
zorgd te maken, dat hij zich — door deelneming — voor een communistisch karretje zou laten spannen. 
Want de communisten hadden vooraf beloofd, dat zij zich aan de gemeenschappelijke opzet zouden houden. 
We zijn helaas niet in de gelegenheid onze lezers nog deze week een verslag te bieden over de herden- 
king zelf op het Waterlooplcin. . , , . t -i j ■> 
Wat we nog wel kunnen berichten, is dat de communisten zich — hoe kan het eigenlijk anders? — 
ook dit keer weer niet aan de regels van het spel hebben gehouden. _ 
D.w.z. niet aan de regels, zoals ieder weldenkend en fatsoenlijk mens zich die voorstelt. Want in zoverre 
zijn zij wel bij de regels van hun spel gebleven, dat bij hen een abnormale en on.atsoenlijke gang van 
zaken nu eenmaal tot de regelen behoort. Wat is n.1. het geval geweest? 
In een strooibiljet, dat de Moskou-satellieten Dinsdag j.1. in Amsterdam verspreidden, wekten zij de 
indruk alsof de demonstratie op het Waterlooplein o.a. een beloning ^s voor hun zogenaamde verdien- 
sten inzake het Indische probleem. Ook overigens hield het manifest verschillende demagogische leuzen 
in, achter welke de C.P.N. in feite haar onderhorigheid aan Moskou verbergt. 

Deze communistische verklaring is een voorbeeld van kwade trouw! 
Het bewijst, dat wij nog te goed van vertrouwen zijn! 
Het bewijst, dat de C.P.N. alleen kan bestaan bij volksverleiding. 
Het bewijst — overigens ten overvloede — dat elke vorm van samenwerking met deze beren, 
ten enenmale een onmogelijkheid is voor hen, die de waarheid van de leugen weten te onderscheiden. 

Een goeie leer voor de volgende keer! • " 



EK.\ VREEMD REQUISITOIR 

Het requisitoir van de Procureur-Fiscaal bij 
de Bijzondere Raad van Cassatie in de zaak 
van de landwachtcommandant Van der Spek, 
heeft in illegale kringen grote deining, bij tal- 
rijken verbazing, vaak zelfs verbittering ge- 
wekt. 

Welke zijn de feiten? Ik ken de stukken niet, 
maar begrijp uit de couranten het volgende: 
Van der Spek heeft als landwachtcommandant 

in Zwaag (N.-H.) bevel gegeven tot het neerschie- 
ten van drie illegale werkers, gearresteerd als „ter- 
roristen" in verband met het — door de verzetsbewe- 
ging — liquideren van landwaphters. 
Volgens Van der Spek was hij door de acties der 
illegaliteit in een gemoedstoestand gekomen, dat hij in 
elke hem onbekende verzetsman een belager van eigen 
leven en van dat der hem toevertrouwde mannen zag. 
Verder beroept hij er zich op pas geschoten te heb- 
ben, toen een der gearresteerden een z.i. verdachte 
beweging maakte. Getuigen verklaren daarentegen, 
dat het neerschieten in koelen bloede.was geschied,'op 
bevel van den landwachtcommandant, die persoonlijk 
met het horloge in de hand het tijdstip voor het dodend 
salvo zou hebben uitgeteld. 
Het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam had Van der 
Spek deswege ter dood veroordeeld; het Hof ver- 
klaarde hem schuldig aan „gewetenloos, zonder vorm 
van proces, doen neerschieten van gevangen genomen 
Nederlanders." 
Van der Spek vroeg cassatie aan; en dezer dagen 
kwam zijn zaak voor de Bijzondere Raad opnieuw in 
openbare behandeling. 

IN HET REQUISITOIR NU VAN DE PROCU- 
REUR-FISCAAL OVERWOOG DEZE, DAT DE 
STRIJD OP LEVEN EN DOOD TUSSEN IL- 
LEGALITEIT EN LANDWACHT EEN TOE- 
STAND HAD DOEN ONTSTAAN, WAARIN 
MEN OVER EN WEER IN ELKE ONBEKENDE 
EEN GEVAAR ZAG VOOR EIGEN LEVEN, 
EN DAT BESCHULDIGDE. UIT DEZE GE- 
MOEDSTOESTAND HANDELENDE, TOT 
ZIJN DAAD WAS GEKOMEN. 
OP GROND ALLEEN VAN DEZE OVERWE- 
GING ACHTTE DE PROCUREUR-FISCAAL 
ZICH NIET VERANTWOORD QE IN EER- 
STE INSTANTIE GEËISTE DOODSTRAF TE 
HANDHAVEN EN REQUIREERDE HIJ TOT 
EEN GEVANGENISSTRAF VAN 20 JAREN. 

Met andere woorden: de gemoedstoestand waarin deze 
landwachten was komen te verkeren, en waarin de ille- 
galiteit voor hem een ware obsessie was geworden, 
laat de Procureur-Fiscaal gelden als een verzach- 
tende omstandigheid, die tot mildere beoordeling zou 
móeten leiden. 

T k heb groot respect voor deze Procureur-Fiscaal 
* en voor de jurisprudentie van de Bijzondere Raad 
van Cassatie in het algemeen. Maar in dit geval ben 
ik overtuigd, dat de Procureur-Fiscaal dwaalt (aan- 
nemende dan, dat de couranten ons in deze op de 
juiste wijze hebben voorgelicht). En ik geloof, dat ik 
in dit geval toch niet op gevoelsgronden deze overtui- 
ging heb, of dat een star en onchristelijk wraakgevoel, 
het „oog om oog, tand om tand", mij in deze leidt. 
Neen. ik geloof, dat oude, beproefde rechtsbeginselen 
zich verzetten tegen de in casu door de Procureur- 
Fiscaal ontwikkelde gedachtengang. 
Ik wil proberen dat duidelijk te maken; 
Indien ik gegronde redenen heb om aan te nemen, dat 
iemand mij naar het Jf'ven staat, dan ben ik, in een 
geordende samenleving, niet gerechtigd alleen op 
grond daarvan de verdachte op eigen gezag te doden. 
Doe ik dat toch, dan ben ik schuldig aan moord. 
Er kunnen natuurlijk omstandigheden zijn, die de rech- 
ter aanleiding geven, de moordenaar mild te beoorde- 
len; vervolgingswaanzin pleegt als zulk een omstan- 
digheid te worden aangemerkt, omdat bij vervolgings- 
waanzin het normale denken wordt beneveld; zo 
iemand kan verminderd toerekenbaar zijn. . 
In een geordende samenleving moet hij, die zich be- 
laagd meent, de hulp en bijstand inroepen van de wet- 
tige overheid. 
Het behoort tot de taak van de staat, zijn burgers te- 
gen aanranding van derden te beschermen. Geen 
„eigenrichting" dus. 
Slechts in heel enkele gevallen is zelfhandelen geoor- 
loofd. Zo zegt artikel 41 van het Wetboek van Straf- 
recht: „Niet strafbaar is hij, die een feit begaat, ge- 
boden door de noodzakelijke verdediging van eigen of 
van eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogen- 
blikkelijke, wederrechtelijke aanranding.'' 
Dat is dan de z.g. „noodweer". 

DE ZAAK VAN DER SPEK 

Keren wij terug tot de zaak Van der Spek. 
Er was een strijd op leven en dood tussen illega- 

liteit en landwacht. Toegegeven. Maar in die strijd 
had de landwacht dit grote voordeel tegenover de ille- 
galiteit, dat zij de feitelijke machtsorganen, de bezet- 
tende macht, achter zich had, en dus -— in haar eigen 
gedachtengang, niet de onze — de Overheid. 
Wanneer dus Van der Spek gevangenen heeft ge- 
maakt, dan bestaat er voor hem maar één mogelijkheid 
en dat is; ze in het gevang doen sluiten en te laten 
berechten, maar nooit heeft hij het recht zijn gevan- 
genen zonder vorm van proces neer te schieten. Doet 
hij dat, dan is hij een moordenaar, voor wie dan nog 
als verzwarende omstandigheid moet gelden, dat hij 
handelde als man, met macht bekleed, tegenover ge- 
vangenen. 
Maar er is nog iets anders. Van der Spek beroept 
zich er op, dat hij pas schoot, toen één der gevan- 
genen een verdachte beweging maakte. 
Dit lijkt een poging zich op noodweer te beroepen. 
Maar dat gaat m.i. niet op. Noodweer tegen nood- 
weer is geen noodweer. Als een struikrover mij aan- 
randt en ik trek, ter afweer van deze ogenblikkelijke, 
wederrechtelijke aanranding, mijn revolver, maar hij 
is mij precies een slag voor en schiet het eerst, dan 
kan hij zich niet op. noodweer beroepen, omdat mijn 
aanval op hem geen wederrechtelijke is; ik was in 
de gegeven omstandigheden gerechtigd mijn revolver 
te trekken.. 

t_I ier ligt m.i. de kern van de zaak: het optreden van 
^ ^ de Landwacht is — hoe men het ook wendt of keert 
— een wederrechtelijk optreden: zij ontleende haar 
gepretendeerde bevoegdheden uitsluitend en alleen 
aan een decreet van Rauter, die daarmede zonder 
meer handelde in strijd •net het Landoorlogsreglement, 
waarin de bevoegdheden van de bezetter tegenover de 
burgérbevolfcing, uitgaande van diens feitelijke macht, 
wordt geregeld; het is in strijd ook met de op dit stuk 
bestaande internationale gebruiken. 
Een illegaal werker, die door de Landwacht gearres- 
teerd was, wist wat hpm te wachten stond;' uitlevering 
aan de SD en veroordeling tot kamp of kogel. Ik ge- 
loof, dat iedere illegaal met deze gevolgen voor ogen, 
ter noodzakelijke verdediging van eigen en eens anders 
leven — het leven zijner kameraden in het verzet — 
tegen de ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding 
daarvan, gelegen in de gevangenneming door de daar- 
toe onbevoegde landwacht, zijn wapen tegen deze aan- 
rander mag trekken. 
Maar dan faalt ook het beroep van (Je landwacht op 
noodweer; zijn eigen, wederrechtelijk optreden immers 
heeft de reactie opgewekt bij de illegale werker, waar- 
door deze met recht naar zijn wapen greep. 
Dit wat „de verdachte beweging" betreft. 
Ik heb reeds gezegd, dat in een geordende samenle- 
ving de zich bedreigd voelende burger van de Over- 
heid mag en moet verwachten de beveiliging van zijn 
persoon. 
Maar onder de Duitse bezetting bood de „Overheid" 
.— niet het wettig gezag, maar de bezettende macht 
— die beveiliging allerminst. Integendeel: daardoor 
valt de praemisse, welke tot uitsluiting van het recht 
om zelf te handelen leidt, weg. 

WIJ KONDEN NIET ANDERS; WIJ MOESTEN 
DIT DOEN TER NOODZAKELIJKE VERDEDI- 
GING VAN EIGEN EN ANDERMANS LEVEN 
TEGEN DE STEEDS WEER EN ELK OGEN- 
BLIK DREIGENDE AANRANDING'DAARVAN 
DOOR SIPO EN LANDWACHT. 

Of ontkent de Procureur-Fiscaal bij de Bijzondere Cas- 
satie soms otjs recht op en onze plicht tot verzet? 

■NTog even iets over die „gemoedstoestand". 
' Het is nog altijd een oud en algemeen toegepast 

rechtsbeginsel, dat iemand, die aansprakelijk is voor 
het ontstaan van een toestand, waaruit bepaalde ge- 
volgen feitelijk zijn voortgevloeid, ook aansprakelijk is 
voor die gevolgen. 
Als een dronken chauffeur iemand doodrijdt, kan hij 
zich niet erop beroepen, dat hij tengevolge van die 
dronkenschap zijn wil en verstand niet beheersen kon. 
Hij wordt aansprakelijk gesteld voor de dronkenschap 
en mitsdien voor alle daaruit voortvloeiende gevolgen. 
Acht de Procureur-Fiscaal de lahdwachtcommandant 
soms niet aansprakelijk voor het ontstaan van die ge- 
moedstoestand, welke het .gevolg is van zijn eigen 
landverraderlijk bedrijf? 
Kom nou; korte metten! 

SJEF en KEES N.B.O. { 
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Dr. Corfelli, door 
W, J. Cuggenheim. 

Uitgeverij Jacob 
van Campen, Amsterdam. 

en roman, die speelt op 
een internationale jongens- 
kostschool in Zwitserland in 

de jaren vlak voor het uitbreken 
van de oorlog. 
De verderfelijke ideeën van het 
Nationaal-Socialisme blijken wor- 
tel te hebben geschoten in het 
hart van een der leerlingen, Eber- 
hard von Seesen. 

De fanatieke Eberhard steekt zijn mening niet onder 
stoelen of banken en hij komt daardoor in conflict 
met zijn medeleerling, de Duitse Jood Steinthal. Er 
groeit tussen deze twee jonge mensen een laaiende 
haat, die zich tenslotte een uitweg zoekt in een he- 
vige vechtpartij. 
Dr Cortelli, de directeur, is een wijs man. Hon- 
derd vier en tachtig bladzijden lang is hij bezig, zo 
wel Steinthal (wiens beste gevoelens dreigen te ver- 
stikken door een allesoverheersende haat) als Eber- 
hard te bekeren van de dwalingen huns weegs. Dit 
gelukt hem aanvankelijk niet. Totdat Von Seesen 
Sr. (die van zijn aanvankelijke Nazistische infectie is 
genezen) in de gevangenis wordt geworpen als leider 
van een monarchistische samenzwering. Eberhard, die 
veel van zijn vader houdt, verwijt zich zelf. niet ge- 
heel zonder reden, dat hij hiervan de schuld draagt 
en hij krijgt hevige wroeging, welke hem verleidt tot 
een zelfmoordpoging. Steinthal redt hem op het laat- 
ste moment, zowel van het water, waarin hij zich 
had geworpen als van de steeds groeiende antipathie 
van de lezerskring voor deze Germaan. Want op 
blz. 184, de laatste bladzijde, schieten Eberhard, zo 
nat als hij reeds is, de tianen in de ogen en stamelt 
hij (na diep adem te hebben gehaald) uit het diepst 
van zijn zi^: „Steini  dat zal ik, nooit ver: 
geten". 
Wij kunnen Eberhard deze laatste woorden, ten 
aanzien van het geschetste verhaal, niet nazeggen. 
Daarvoor zijn de minitieuze beschrijvingen van de 
vele gevoerde gesprekken (aan welke gesprekken dit 
boek overigens zijn grootste waarde ontleent) en die 
van de sfeer, de karakters en de omgeving te lang- 
dradig gehouden. Zij ontnemen dit boek de span- 
ning, die de doorsnee lezer zich nu eenmaal wenst. 
Het verhaal als zodanig is echter nimmer het be- 
langrijkste in een boek als dit. Het is slechts de kap- 
stok, waaraan de schrijver datgene, wat hij eigenlijk 
te zeggen heeft, gaat ophangen. 
En dat is hier inderdaad zeer waardevol. 
Guggenheim, zelf Jood, geeft op eerlijke én over- 
tuigende wijze zijn visie op het Jodenvraagstuk; een 
visie, die wij ten volle met hem kunnen delen. Wan- 
neer de auteur Dr. Cortelli tot Eberhard laat zeggen: 
„Als jij van al die dingen, die zon diepe indruk op 
je maken, niets wist, als niemand Je van Joden en 
Germanen, van Ariërs en "Semieten had verteld, als 
je heel onbevangen voor je medeleerlingen stond, zou 
je dan zelf op het idee komen, dat Roland of Steinthal 
verachtelijk waren of zelfs waard waren gehaat te 
worden?", dan slaat hij daarmee de spijker op de 
kop, want het grootste deel van de jodenhaat is 
kunstmatig met behulp van de Germaanse propaganda 
in het leven geroepen. 
En wanneer Von Seesen Sr tot Dr Cortelli zegt: „De 
staat, die, van een weergaloze macht voorzien, elke 
individuele waarde wegvaagt, wordt daardoor in zijn 
bestaan vernietigd" dan geeft hij daarmee een waar- 
schuwing, die ook nu nog voor vele aanbidders van 
de staat' niet misplaatst is. 
„Ik kan geen Christen zijn," barst Steinthal op een 
gegeven moment uit, „want de wereld moest er na 
tweeduizend jaar Christendom een beetje anders uit- 
zien, dan ze et vandaag uitziet, als Christus de Ver- 
losser der wereld is." Het antwoord, dat Dr Cortelli 
daarop geeft is het enig juiste: „Als een mens, die 
zich Christen noemt, niet de kracht heeft, zijn vijan- 
den lief te hebben en kwaad met goed te vergelden, 
bewijst dat dan iets tegen de leer zelf en tegen de 
verlossing van Christus?" 
Citeren is verleidelijk, doch wij moeten ons beper- 
ken. 
Wij zouden een ieder willen adviseren: leest dit waar- 
devolle boek. Opdat eindelijk de nevelen, die de 
Duitse propaganda rondom het rassenvraagstuk heeft 
opgeroepen, zullen optrekken en duidelijk moge blij- 
ken dat achter deze nevelen slechts eigenwaan en 
zelfbedrog verscholen gaan. 

TOON. 
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DE ST.ANTOINE ZINKT..! 

De St. Antoine ligt op de plaats, waar de Rot- 
terdammers naar boven puilen, ongeveer twee 
meter uit de \Val, de goede springers staan 

met één sprong op de Kanaaldijk. Daar waagt er 
één een sprong.  mis  hij tuimelt tegen 
de schoeiing aan  bezeert zich  haalt een 
nat pak  hijst zich aan de vettig-groene rand 
op  kruipt over de Kanaaldijk heen   laat 
zich van de berm afrollen  een sloot door  
het weiland in  vrij  vrij ! 
De voorzichtigen laten zich van de „St. Antoine" 
af in het kanaal glijden  zakken tot hun mid- 
del in het water, ploeteren naar de kant  hij- 
sen zich op  loeren naar links en naar 
rechts...... nemen hun kans waar  vrij  
De moffen beginnen zich te herstellen, twee of 
drie staan er op de Kanaaldijk te schreeuwen, 
maar de discipline is er uit. Wie let er nog op 
die roepende moffen  die zelf totaal van hun 
stuk gebracht zijn  het lijkt wel of de kol- 
der in de troep geslagen is  ze duwen  
vallen naar buiten  springen, laten zich glij- 
den, ploeteren, klauteren, rollen en poetsen de 
plaat  vrij...... vrij  naar Rotterdam te- 
rug. 
De moffen zien zich de teugels ontglippen. Eén 
dood, één bijna dood, twee of drie pijnlijk ge- 
wond, drie in touw om hun leegbloedende ka- 
meraad te helpen, de rest druipend nat, rillend 
van kou en emotie, met natte geweren, en  
overal Rotterdammers  links  rechts, voor 
op de schuit  hier op de Kanaaldijk  ach- 
ter in de weilanden. 
„Minen", schreeuwen ze. Ze willen;; de Rotter- 
dammers doen geloven, dat de Kanaaldijk be- 
zaaid met mijnen ligt, maar die trekken er zich 
niet veel van aan, doorzien de foef, dan waren 
er al veel meer de lucht ingevlogen. 
„Minen", brullen ze. Het helpt niet. De buit ont- 
glipt ditmaal. Tenslotte houdt de stroom uit het 
luik op. Alle Rotterdammers schijnen er uit te 
zijn. 
Schijnen, helaas! 

* 

Toen de „St.,Antoine" na de bevrijding gelicht 
werd, vond men de lijkeii van twee Rotterdam- 

mers. Ze hadden het luik niet meer kunnen be- 
reiken. Zij betaalden met hun leven de tol voor 
de vrijheid van hun kameraden. 

* 

De boel wordt overzichtelijker. 
Op de Kanaaldijk staan de Duitsers, die met 

de bewaking van de „St. Antoine" belast zgn. De 
dode en de gewonde liggen in het gras. Intussen 
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is het kleinere, houten schuitje, waarop ook nog 
een klein aantal razziaslachtoffers vervoerd werd, 
eveneens gelost. 
Het restant van de „St. Antoine" wordt bij deze 
mensen gevoegd, de koppen worden geteld het 
moeten er 360 zijn  het zijn er 80  de rest 
zwerft door de weilanden  het is pikdonker... 
wie zal ze achterhalen? 
Twee Duitsers blijven bij de gewonden, één is er 
vooruit naar Jutphaas om te bellen om een am- 
bulancewagen uit Utrecht, de anderen sjokken 
met het schamele overschot de Kanaaldijk langs, 
de brug over, Jutphaas in. 
De bewakers krijgen hun bravour terug. Ze zullen 
neerschieten, wie een ontvluchtingspoging doet... 
gleich unverzüglich. 
De Rotterdammers lopen drie aan drie. 
Die van het achterste schuitje denken; „Hadden 
wij ook maar zo'n kans gehad". 
Die van de „St.-Antoine"; „Wat ben ik toch een 
sufferd, dat ik ook niet mijn biezen gepakt heb. 
Te lang geaarzeld. Te bang geweest. Teveel ge- 
loof gehecht aan dat Minen-smoesje. Nu is het te 
laat." 
De.bewakers zijn in een zeer slechte bui. Hoe 
moeten zij zich verantwoorden ? Er zal wat 
zwaaien. 
De 80 overgebleven Rotterdammers worden die 
nacht ondergebracht in de R.K. school te Jut- 
phaas, net voorbij de Tol. 
Dat is geen pretje, de meesten zijn nat, ver- 
schonen kunnen zij zich niet en erg veel comfort 
biedt die kale school niet. 
Zo breekt de Zondagmorgen aan. 

■55- ■ 
Die Zondagmorgen al vroeg komt de burgerij 

van Jutphaas naar de kerk. De Rotterdam- 
mers zien het door de schoolramen. 
Eén — een katholiek — vraagt verlof om naar 
de kerk te gaan. De bewakers, die nacht nog 
eens wreed herinnerd aan de broosheid van het 
leven, hebben geen bezwaar. . 
Wie wil er nog meer naar de kerk? 
Het aantal „katholieken" blijkt zeer hoog te zijn. 
Zo goed als het hele stel gaat onder begeleiding 
van een paar Duitsers naar de vroegmis. 
Als de kerk uitgaat komt er een tweede kans. 
De bewaking is niet sterk en nog minder attent. 
Er zijn er al gauw een paar, die zich onder de 
Jutphase kerkgangers mengen, een praatje be- 
ginnen en zo al babbelend mee het hek uitgaan. 
Het aantal Rotterdammers dat tenslotte per 
auto uit Jutphaas getransporteerd wordt is niet 
360  zelfs geen 80  maar  60. Van die 
60 kan gevoeglijk gezegd worden, dat ze persé 
niet weg wilden. 
In de polder was het die nacht een drukte van 
belang. In kleine groepjes aanvaardden de ont- 
vluchte mannen de weg terug. De Lek was een 
hindernis, die mocht men niet over. Een groot 
gedeelte is dan ook aan de Noordkant gebleven 
en zo te voet naar Rotterdam gegaan. Velen 
hebben ook onderweg onderdak gevonden, om- 
dat ze het raadzamer achtten niet naar huis 
terug te gaan. 
Anderen zagen kans de rivier te kruisen. 

Een sluiswachter bij de Nieuwe Sluis in Vianen 
heeft er die nacht verschillenden overgezet. 
Zij vertelden hem, dat ze in Meerkerk zo goed 
onthaald waren, en dat ze daar nu heen wilden 
gaan. 
De sluiswachter noemt de naam van een ver- 
trouwde brugwachter daar. 

Zondagmorgen krijgt Peter een boodschap, 
of hij even bij de brugwachter wil komen. 

Die heeft de Rotterdammers alvast maar op een 
goed maal onthaald, doch weet met drie kerels 
in zijn kleine woning geen raad. Vandaar, dat 
hij Peter laat roepen, van wie hij weet, dat hij 
lid is van de ondergrondse. 
Peter hoort van de mannen het hele verhaal. 
Hij doet of zijn neus bloedt, maar weet nu dat 
de- operatie magnifiek geslaagd is. Hij zal wel 
voor onderdak zorgen. Tegen schemerdonker 
komt hij ze halen. 
Opgetogen stapt Peter op het rustige Zondag- 
morgenuur de commandopost binnen en doet zijn 
verhaal. De eerste lezing luidde: 2 moffen dood, 
1 zwaar en 2 lichtgewond, alle Rotterdammers 
gered. 
De stemming stijgt ten top in het kleine boeren- 
keukentje. Vooral Ruurd heeft vannacht slecht 
geslapen. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor 
deze mensenlevens. Het is geen kleine zaak. Nu 
valt het als een zware last van hem af. Er sprin- 
gen tranen in zijn ogen, hij veegt ze gauw weg, 
stel je voor, dat de anderen het zagen. 

* 

Maandag gaat Peter op verkenning. Komt 
clandestien over de Lek bij Vianen, ziet de 

schuit onder Jutphaas liggen. Als hij er heen 
wil gaan wordt hij aangeroepen door een Duitse 
schildwacht. Verboden terrein. Tenslotte papt 
hij met een opperwachtmeester van de mare- 
chaussee aan, geeft zich voor een familielid van 
één der opvarenden uit en hoort het hele relaas. 
Erg leuk vond hij vooral de mededeling, dat de 
moffen Zondagmorgen de scheepvaart in het 
Amsterdam-Rijnkanaal stil gelegd hadden om 
eerst dit vak met mijnenvegers van mijnen te 
zuiveren. 
Of ze er nog gevonden hadden, wist de opper 
niet. De „St. Antoine" op een Engelse mijn ge- 
lopen! Peter grinnikt van plezier. Geen repres- 
sailles. De Tommy's hebben het gedaan. 
Die week en nog vele weken daarna doken er 
telkens berichten op uit de Alblasserwaard en 
de Vijfheerenlanden over Rotterdammers, die 
van de „St. Antoine" ontkomen waren en hier 
een duikadres gevonden hadden. 

❖ 
De operatie „St. Antoine" is een operatie, waar- 
aan de K.P. Alblasserwaard-Oost met trots 
terugdenkt. De vreugde over het succes werd 
alleen na de bevrijding getemperd door het be- 
richt, dat twee Rotterdammers hierbij omgeko- 
men zijn. 

* 

.. sjokken met het schamele 
overschot de Kanaaldijk langs 



(Slifanten enen fiet V&vzet 

Op een goede dag zijn twee olifanten de Dam opgewandeld en hebben daar vóór honderd gulden vierkante 
centimeters gekocht van de Nationale Monumenten Commissie. 
Die olifanten zullen 't zelf niet zo goed begrepen hebben, waartoe juist zij voor deze aankoop uitverkoren 

waren. Maar dat is van geen belang. Gewichtiger is, dat het Werkcomité der- N.M.C. zodoende een indruk- 
wekkend plaatje in de krant kreeg en tevens de nalatige Nederlanders op het punt van de aankoop van cm2 

kon demonstreren, dat zij nog dikhuidiger zijn dan een olifant. 
Het Werkcomité is ongetwijfeld tot de ontdekking gekomen, dat er niet zo bar veel Nederlanders zijn, die de 
aanhalingstekens voor de qualificatie kunnen missen. De meesten hebben, als ze er al van gehoord hebben, niet 
de geringste belangstelling voor het lot van hen, die een offer gebracht hebben voor de vrijheid van ons land, 
voor het verzet óf voor enige andere zaak, waarbij ze zelf niet direct betrokken zijn. 
Dat is ovétigens niets nieuws. Deze lieden hebben altijd bestaan en zullen blijven bestaan. Zij leven als dieren 
in het veld en zijn slechts bedacht op eigen voordeel. De cirkel van hun belangstelling bevat slechts hun loon 
of salaris, hun gemak, hun eten en drinken, hun vertier en hun geneugten. Daar moet voor gezorgd wor- 
den, want dat is hun recht in het leven. 
Natuurlijk zijn dezulken diep te beklagen, want een dier kan daar vrede bij hebben, maar een mens nooit. Zijn 
ziel wordt zanderig en dan onrustig en weemoedig bij een geconcentreerd egoisme. En dat is nu juist de zwakke 
plek in hun pantserstelling. Met wat sentiment en sensatie kan men nog bij ze binnenbreken en ze bewegen 
tot een „offer", dat hen even aan echt menselijk leven doet ruiken, dat hun geweten sust en de onrust van 
hun ziel kalmeert. Daar teren ze weer tijden op. ^ 
Nu moet men zich afvragen, of het oorbaar is met alle mogelijke middelen van die zwakke plek gebruik te 
maken. Dat hangt van het doel der inbraak af. De Stichting 1940—'45 heeft zich bij haar inzamelingen steeds 
op het standpunt gesteld, dat de wijze waarop, nooit krenkend mocht zijn voor hen, die aan haar zorgen waren 
toevertrouwd. Dat heeft wellicht geld gekost, maar het heeft het Stichtingswcrk een gaafheid en stijl gegeven, 

waarop men met reden trots kan zijn. 
Het komt mij nu voor, dat de N.M.C., gelet op het feit, dat zij een inzameling beoogt, in verband met het ver- 
zet en zijn consequenties, met deze olifantensensatie een ongepast middel heeft gebruikt om de botten onder 
ons tot geven te bewegen. En ik veronderstel, dat vele vrouwen, die door de Stichting geholpen worden en 
dus ook uit de middelen der N.M.C. zullen putten, zich gegriefd gevoeld zullen hebben toen zij van dit „paar- 
den"middel vernamen. 
Zeker, de Nederlander is nuchter en zakelijk. Maar men moet daar niet op speculeren; men moet zich verplaat- 

sen in de gedachtenwereld van hen, die hun offer zien tegen de achtergrond van een grote zaak: de strijd voor 
de vrijheid van Nederland. 
En voor een qrote zaak moet men maatregelen van formaat nemen. 

H. v. R. 

M iet DEMIBIUSmiI 

De reserve-officieren en het Rode Kruis actief. 

T 1 et militaire demobilisatiefront loopt van Java, Suma- 
tra en de hele Archipel tot Nederland. Bij het demo- 

bilisatie-thuisfront zijn allerlei mensen betrokken: burge- 
meesters, militairen, zakenlieden, geestelijke en sociale 
werkers, sport-, jeugd- en vakverenigingsmensen. Het 
front moet lopen tot in het hart van de mensen. 
Iedere Nederlander kan deelnemen aan deze strijd. Wan- 
neer in zijn hart deze zaak leeft, dan vindt hij vanzelf 
wegen. 
Het is gewoonte om speciaal melding te maken van 
groepen of personen, die zich onderscheiden aan het front. 
Dat is gevaarlijk, omdat veel eenvoudige en. stille trouw 
dan wordt vergeten. Een front, dat min of meer ge- 
ïmproviseerd wordt en mqfie rust op het initiatief van de 
burgers, heeft de stille werkers hard nodig. 

* * * 
Terwille van een goed verloop van het geheel, kan het 
goed zijn bepaalde zaken naar voren te brengen. De 
plaatselijke comité s kunnen daar vooral hun winst mee 
doen. Zo leverde het nog al eens moeite op om van de 
distributiedienst beddegoed voor een terugkerende „Indië- 
vaarder" los te krijgen. Hier zal een regeling voor ko- 
men, maar „zolang die er niet is, moeten we toch hel- 
pen ", zeiden de plaatselijke comité s. De mensen moeten 
als ze thuis komen (en soms na een huwelijk met de 
handschoen!) bepaalde eerste levensbehoeften kant en 
klaar aantreffen. Het 'moef tot eer van het Rode Kruis 
worden gezegd, dat deze Stichting in vele steden prachtig 
geholpen heeft. 
Dat is de goede frontgeest. Als er ergens iets spaak 
dreigt te lopen, met initiatief en volharding je er door- 
heen slaan. „We fixen het wel," heet dat in Indië. 

* * » 
Dank zij een initiatief uit Rotterdam zal de Alg. Ned. 
Res. Officiersvereniging op gemoedelijke Zaterdagmid- 
dagse ontmoetingen, collega's en andere militairen, voor- 
zover mogelijk en nodig, .gaan helpen bij de overgang 
naar de maatschappij. Dat is vooral van belang voor de 
z.g. oorlogsofficieren. 
Deze mannen kwamen door hun capaciteiten in het leger 
op een hoger maatschappelijk niveau. Op kameraadschap- 
pelijke wijze zoekt men (in overleg met het Min. v. Oor- 
log) voor en samen met deze verdienstelijke kerels tot 
een bevredigende tussenoplossing te komen. 
Zeer terecht worden pogingen aangewend om samen met 
de confessionele officiersvcreiiigingen tot een federatieve 
samenwerking te komen in deze zaak. Ook voor de be- 
roepsofficieren en onderofficieren uit garnizoenen ligt hier 
prachtig werk. 
Het bovenstaande initiatief van de res.-officieren bewijst, 
dat, evenals in de oorlog, deze groep van ons volk steeds 
bereid is een waardevolle bijdrage te leveren voor onze 
nationale taken. 
Dit „element uit de maatschappij" is van groot belang 
voor ons officierscorps en het zal goed zijn hen dien- 
overeenkomstig te waarderen. 

ANDREE. 

e jj^aleuL we^he 

In ons nummer van 16 Januari j.I. publiceerden wij 
een artikeltje over de roof van de meubelen uit 
het paleis Noordeinde te Den Haag. Ten onrechte 

werd hiervan een medewerker van de LO verdacht, 
zodat wij het nodig oordeelden hieraan enige aan- 
dacht te schenken. 
Om het bewijs te leveren, dat geen LO-er hieraan 
debet was, publiceerden wij zelfs twee foto's, waaruit 
bleek, dat de goederen uit het paleis op een vracht- 
auto van de N.V. „De Blauwe Ster", te Rotterdam 
werden geladen. 
Overigens heeft de „verdachte "-oud-LO-cr nog niet 
zolang geleden H.M. de Koningin persoonlijk de ge- 
publiceerde foto's ter hand gesteld. 
Na een nader ingesteld onderzoek is ons nogmaals 
gebleken, dat inderdaad bij deze roof. o.a. wagens 
zijn gebruikt van bovengenoemde firma. 
Er is ons echter tevens -gebleken, dat deze foto's op 
dat moment niet in dienst waren van „De Blauwe 
Ster" zelf, maar door „De Blauwe Ster" waren ver- 
huurd aan de N.V. Schenker & Co. te Rotterdam, 
met gebruikmaking van de bi] „De Blauwe Ster" in 
djenst zijnde chauffeurs. 
Naar ons door de directie van „De Blauwe Ster" 
is medegedeeld, deed zij reeds meer dan 50 jaar za- 
ken met de firma Schenker & Co., en heeft zij, zo- 
dra zij wipt, dat de auto's werden gebruikt voor het 
leegplunderen van het paleis, de firma Schenker be- 
richt, dat zij tot dit doel haar auto's niet beschik- 
baar kon stellen. De auto's werden daarna van „De 
Blauwe Ster" gevorderd, terwijl de chauffeurs van 
„De Blauwe Ster", ook na de vordering, in dienst 
van de firma Schenker voortwerkten. 
Buiten de paleisroof — met eigen en gehuurde wa- 
gens — aan het Noordeinde, heeft de firma Schen- 
ker ook de meubels en verdere kostbaarheden uit 
het „Huis ten Bosch" weggesleept. 
Reeds tijdens de bezetting werd in de illegale pers 
tegen deze firma gewaarschuwd. „Het Parool" 
schreef in Nr. 151 van het Amsterdams Bulletin over: 
„Deze handlanger van de vijand!" 
Ons commentaar in het eerder genoemde nummer, 
luidde: „Deze firma heeft de moed gehad behulpzaam 
te zijn bij de schandelijke roverij van de particuliere 
eigendommen van onze gèliefde Vorstin." 
De lezer zal vragen, waarom ,tDe Blauwe Ster" zijn 
auto's gedurende langere tijd aan de firma Schenker 
verhuurde, terwijl eerstgenoemde weten kon, wat met 
die wagens geschiedde, ja zelfs, dat de firma Schen- 
ker ook meubels van gevangengenomen Joden ver- 
voerde. 
Dit is intussen geen. vraagstuk, dat ons thans bezig 
mag houden. 
Ons artikel heeft de indruk gewekt, dat men van de 
paleisroof op het Noordcinde een rechte lijn kon trek- 
ken via de auto's van „De Blauwe Ster" naar de 
Directie van dezelfde naam. 
En dat is blijkbaar onjuist. 
Wij betreuren het, die indruk gewekt te hebben en 
menen hem te moeten wegnemen, met de verklaring, 
dat de directie van „De Blauwe Ster" het vervoer 
van de goederen uit het paleis met haar auto's niet 
onder haar berusting had. REDACTIE. 

TWEE MAAL TWEE. 

Twee tweedaagse conferenties te Birkhoven 
bij Amersfoort (resp. op 6 en 7 en op 13 en 
14 Februari) brachten in totaal ongeveer 

200 mensen bijeen, uit alle delen van het land, 
om de „zaken" van '40-'45 te bespreken. Leden 
van het hoofdbestuur, van districtsbesturen en 
plaatselijke bèsturen luisterden tezamen met een 
aantal functionarissen naar uiteenzettingen over 
„de wet", over het werk van de beroepscommis- 
sie en over het sociale vverk in de grote stad. En: 
zij debatteerden over deze en vele andere onder- 
werpen. 
Een samenvatting van de tot stand koming van 
de wet Buitengewoon Pensioen 1940-1945, van 
de inhoud daarvan en van de taak die '40-'45 bij 
de uitvoering heeft, bracht vooral op de eerste 
bijeenkomst vele tongen in beweging. Bijzondere 
gasten bij deze samenkomst waren de voorzitter 
en een aantal andere vertegenwoordigers van de 
Buitengewone Pensioenraad, de oppermachtigen, 
die straks de pensioenen zullen vaststellen. Zij 
konden beluisteren wat er in '40-'45 met betrek- 
king tot de pensioenregeling leeft en, vergissen 
wij ons niet, dan moeten zij de indruk hebben 
gekregen, dat „de wet" binnen '40-'45 een leven- 
de zaak is, waar velen hun energie en denk- 
kracht aan besteden. Meer dan twintig vragen- 
stellers doken in alle hoeken en gaten, brachten 
veronderstellingen, mogelijke situaties, „gesteld- 
eens-dat's" en „wanneer-nu-bijvoorbeeld-eehs" 
naar voren om in de regel te bevinden, dat op 
de een qf andere wijze al die mogelijkheden in 
de wet waren verwerkt, zij het in het ene ge- 
val met meer bevredigende uitkomst dan in het 
andere. 

De inleiding van de voorzitter der beroepscom- 
missie op de tweede bijeenkomst bracht het ver-* 
blindende schijnsel van een knetterend vuurwerk 
boven het voor velen nog zo onbekende werk- 
terrein van de commissie van drie, die namens 
het hoofdbestuur in tal van moeilijke gevallen 
de eindbeslissing moet geven. 
Voorzover het al bekend is, dat bij afwijzing van 
aanvragen om bijstand door een plaatselijk- of 
districtsbestuur, steeds beroep open staat bij 
het hoofdbestyjir, blijft toch het feit, dat van de 
door de beroepscommissie .genomen beslissingen 
en van de overwegingen, die daarbij golden, tot 
dusverre weinig in bredere kring bekend was ge- 
worden. 
Een weergave van het besprokene is onmogelijk. 
Wel zij ihier vermeld, dat omstreeks 200 zaken 
door de beroepscommissie werden behandeld, dat 
het aantal gevallen, waarin de beroepscommissie 
de uitspraak van lagere besturen vernietigde, 
kleiner was dan het aantal, waarin de uitspraak 
bevestigd werd en dat nogmaals tot uiting kwam, 
dat alleen de individuele behandeling van iedere 
zaak het mogelijk maakt om tot een juist oor- 
deel te komen. Ook de beroepscommissie deed 
geen uitspraken in algemene zin, of b.v. gijze- 
laars, Engelandvaarders, getuigen Jehova's en 
andere categorieën al dan niet op bijstand aan- 
spraak kunnen maken. 
Voor de lezers, die in bestuursverband van '40- 
'45 over aanvragen hebben te beslissen, zij hier 
nogmaals onderstreept, dat bij elke afwijzing op 
de mogelijkheid van beroep moet worden gewe- 
zen. 
Tenslotte het derde onderwerp van de conferen- 
ties: het sociale werk. Ook hier is een samen- 
vatting van het besprokene niet te geven. Wel 
enkele conclusies; duidelijk kwam naar voren, 
hoe groot het gevaar van dilettantisme op dit 
terrein is en hoe noodzakelijk deskundige raad- 
gevers zijn. En duidelijk kwam ook tot uiting 
hoe nodig het Is, dat dit onderwerp terdege in 
studie wordt genomen. Op dit gebied valt in 
'40-'45 nog veel te vervolmaken. Ook aan de 
hoofdbestuurstafel bestond deze overtuiging. Een 
ernstige behandeling werd van die kant toege- 
zegd. 
Alles bijeen, tweemaal twee dagen die voor de 
aanwezigen een steun bg het toekomstige werk 
zullen zijn en... voor de thuisblijvers een gemis. 

De V. 

In de tropen  
is „De Zwerver" een graag gezien blad. 
De enthousiaste brieven bewijzen dat! 

Hoe gaat „De Zwerver" naar Indië ? 
a) Zeepost (plm. 6 w.) ad f 1.50 per kw. 
b) Luchtpost (enige d.) ad f 4.50 per kw. 

Betalingt Via een opgege ven adr. in Nederland. 
Vult de bon van pag. 8 in en zendt haar op 

naar onze administratie. 
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Zeer geachte Redactie. 

T n ons blad „De Zwerver" van 9 Januari komt o.a. 
■» onder het opschrift „Dwang", een protest voor 
van „Het Vrije Volk", dat zij abonnes verliezen, 
omdat het blad in R.K. en Prof. Chr. ziekenhuizen 
verboden wordt. Mijn vraag is nu, om welke reden 
wordt dit stukje verdraaid en daardoor onjuist weer' 
gegeven? 
Hef is niet waar, dat zij protesteert tegen het verlies 
van abonnes, dat weet U toch ook wel, want er 
staat duidelijk bij dat hef niet gaaf om die paar abon- 
né's, want zonder' die draait de Arbeiderspers toch 
wel, maar om het ondemocratische ervan. 
De Arbeiderspers laat dit protest vergezeld gaan van 
de suggestie aan Raads-, Staten- en Kamerleden, om 
dergelijke inrichtingen geen overheidssubsidie meer 
te geven, omdat ze naar hun mening geestelijke dwang 
op patiënten toepassen. 
En dan sluit li mei de woorden: Over Dwang ge- 
sproken. 
En juist dit laatste vind ik minder fraai! 
Want als 11 eerlijk zult wezen, wat ik toch van U 
als christelijke redacteuren verwacht, moet U toch 
toegeven, dat een besluit tot wering van het blad 
dwang is, en dat deze dwang toch niet in onze demo- 
cratische samenleving past. Of is „Het Vrije Volk" 
in Uw ogen een oproer makend blad, dat in een 
christelijke maatschappij niet gelezen mag worden? 
Als dat zo is, ben ik zeker overtuigd, dat U zeer veel 
christelijke mensen tegen U zult vinden. 
Een regering als de onze, die Vrijheid voorstaat, 
(zonder staatsgevaarlijk te zijn) moet hen, die dwang 
op een groep der samenleving uitoefenen, niet finan- 
cieel steunen. Er is zo oneindig veel voor die vrij- 
heid geleden, dat het mensdom recht heeft, om in ge- 
paste zin in vrijheid te leven. 
Ik verzoek U beleefd dit in „De Zwerver" op te 
willen nemen en verblijf met de meeste hoogachting, 

J. K. 

Commentaar: 

I_I et gaat er hier om of bepaalde richtingbladen in 
* éen democratische staat al dan niet uit bepaalde 
ideologisch anders gerichte ziekenhuizen mogen wor- 
den geweerd. 
De eerste vraag is dus of de „souvereiniteit in eigen 
kring" van bepaalde ziekenhuizen zich zó ver uit- 
strekt. dat zij zelf mogen beslissen, welke bladen wèl 
en welke niet in hun inrichting zullen worden toege- 
laten. De betrokken ziekenhuisbesturen hebben zich 
kennelijk op het standpunt gesteld, dat hun „souve- 
reiniteit in eigen kring" zich zo ver uitstrekt, dat zij 
zullen uitmaken, welke bladen wèl en welke niet zul- 
lèn worden toegelaten. Zowel over de juistheid van 
dit standpunt als over de juistheid der concreet ge- 
nomen beslissing ten aanzien van „Het Vrije Vojk" 
is in onze democratie gelukkig verschil van mening 
mogelijk. 
De vraag of de beslissing al dan niet terecht geno- 
men is kan dus verschillend beantwoord worden. Wie 
meent, dat zij ten onrechte genomen is, moet stellen, 
dat hij ze van zijn levenshouding uit en dus voor 
zijn ziekenhuizen anders zou hebben genomen. Hij 
kan dus een concreet meningsverschil constateren, 
dat een levensbeschouwelijke achtergrond heeft. De 
beslissing of bepaalde richtingbladen uit bepaalde 
richtingziekenhuizen moeten worden geweerd moet 
inderdaad, in gepaste zin in vrijheid worden ge- 
nomen. 
Wie deze beslissing onder pressie stelt van het terug- 
trekken van overheidssubsidie, pleegt evenzeer gees- 
telijke dwang op de richtingziekenhuizen als deze 
ziekenhuizen het op hun patiënten kunnen doen. 
De uiteindelijke vraag luidt: wie is gerechtigd een 
bepaalde geestelijke dwang op bepaalde personen uit 
te oefenen? Zijn dit de kerkelijke overheden ten op- 
zichte van hun gelovigen of zijn dit de politieke par- 
tijen en de politieke richtingbladen ten aanzien van 
ideologisch anders gerichte ziekenhuizen? 

Red. 

DE 

GEN OPEN 

Tsjecho-Slowakije is aan de 
beurt. Dat valt natuurlijk 

niet uit de lucht. Sinds 1945 
heeft het compromis met de 
communisten, deze laatsten de 
kans gegeven sleutelposities te 
bezetten, hun geheime politieke 
politie voor te bereiden en een 
communistische propaganda via 
radio en pers te voeren. 
De tijd blijkt rijp te zijn voor 
de openlijke provocatie van de 
democratie. Wellicht hadden 
zij nog verwacht met hun 
duistere, onwettige middelen de 
komende verkiezingen te be- 
ïnvloeden, maar de niet-com- 
munistische ministers hebben 
er voor gepast om die taktiek 
stilzwijgend toe te staan. Zij 
zijn uit het kabinet getreden. 
Het is zelfs mogelijk, dat deze 
democraten naar de zin der 
communisten te vroeg.alarm 
geslagen hebben, dat de laat- 
sten hun voorbereiding van de 
dwangstaat nog niet in vol- 
doende mate voltooid hadden 
om thans reeds door te zetten, 
maar het la te verwachten, dat 
zij van de nood een deugd zul- 
len maken en toe zullen slaan. 
Reeds signaleerden zij het be- 
kende volksvijandige complot 
in het kamp van de tegenstan- 
der. Daarna volgt dan de op- 
heffing van de parlementaire 
onschendbaarheid, de arresta- 
tie, de „berechting" en de 
strop'. Dit alles is in de naaste 
toekomst tegemoet te zien, 
tenzij Benesj . er alsnog in 
slaagt het compromis te her- 
stellen, wat overigens uitstel 
van executie is. De enige kans 
voor een echte democratie is, 

de communisten met open 
vizier bestrijden. Men kan geen 
bondgenootschap met onwaar- 
heid en ongerechtigheid sluiten. 
Hoe verlangend ziet de wereld 
er naar uit, dat eindelijk eens 
een volk het julj van de com- 
munistische bruut zal afwer- 
pen, de netten zal verscheurén, 
waarin men de natie langza- 
merhand wil verstikken. Zal 
het Tsjecho-Slowakije zijn ? 
Men moet vrezen van niet, 
maar zolang er protest is, is er 
leven, en zolang er leven is. is 
er hoop. 
Beseft gij wel eens, wat het 
betekent, dat 2000 jaar nadat 
Christus op aarde kwam, de 
slavernij en de terreur weer 
ingevoerd zijn onder de volke- 
ren van een onmetelijk gebied, 
ja, dat dit gebied stelselmatig 
uitgebreid wordt? 
Is het niet zo? „De Waarheid" 
schrijft heel eerlijk, maar dom; 
„Maar wat is reële vrijheid? 
Dat is de vrijheid voor het volk. 
Dit is tevens: geen vrijheid 
voor de vijanden van het volk." 
Doch wie zijn vijanden van het 
volk? Daarover beslist immers 
de leidende kliek en in laatste 
instantie Stalim? En die be- 
slissingen worden immers ge- 
nomen aan de hand van de 
vraag, of iemand het met 
Stalin eens is of niet, en of het 
wenselijk is iemand van zijn 
vrijheid te beroven of niet? 
Dat is de praktijk in Rusland 
en zijn satellietstaten. En wat 
is dan nog de vrijheid van het 
(niet vijandige) volk? Het is 
een leven in angst, in een sfeer 
van verraad, volgens voor- 

schrift, op de aangewezen 
plaats, en aldaar doende en 
denkende in de lijn van de 
partij. 
Welk een verschrikking, welk 
een onzegbaar leed onder mil- 
lioenen in en buiten de concen- 
tratiekampen van dit grote 
kerkhof. Moet dat zo maar 
doorgaan ? Moeten wij er — als 
de Farizeër — schouderopha- 
lend aan voorbij blijven lopen? 
Zal het ons pas in beroering 
brengen, dit leed, als het bij 
ons aan de deur klopt? 
En wie er door ontroerd wordt, 
wat kan hij doen? Wat mogen 
de democratieën doen? Wat 
moet de UNO doen? In het 
handvest zullen genoeg plaat- 
sen aan te wijzen zijn, waar- 
uit men af kan leiden, dat de 
UNO, dat de democratieën 
niets kunnen doen. Maar dat 
is geen antwoord. U pleegt 
toch ook huisvredebreuk, als 
ze bij Uw buurman de kinderen 
ernstig mishandelen?' En als 
men daar de kleintjes in een 
alcoof laat verkommeren, dan 
zult U, denk ik, wel over enkele 
formaliteiten heenstappen. 
Zeker, alle dingen moeten met 
orde geschieden en het aan- 
pakken van Rusland ook. Maar 

' aan een orde, die het leed laat 
voortduren, de moord op tal- 
loze kampslaven negeert en de 
lugubere methoden van de 
N.K.V.D. laè.t bestaan, aan 
zo'n orde zal de wereld ten 
gronde gaan. 
Er valt veel te regelen in de 
Veiligheidsraad en de heren 
zullen het druk genoeg heb- 
ben, maar indien ze slechts 
blijven dokteren aan Indië, 
Palestina, enz.^ dan zullen ze 
zijn als de huisvrouw, die nog 
even stof af wil nemen, ter- 
wijl het huis in brand staat en 
het dak reeds instort. 

H. v. R. 
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In een volkslpgement in het noorden van Deventer ging 
het op een bruiloft zo rumoerig toe, dat één der gasten 
de i8-jarige bruid in één klap drie tanden uit de mond 
sloeg. De politie voorkwam verder bloedvergieten tussen 
de twee knokploegen, die elkander te lijf waren gegaan. 

(De Vrije Alkmaarder) 
Zoudt gij als bruiloftsgast anders gehandeld heb- 
ben? Wij niet. Het moet een akelig gezicht zijn 
op een bruiloft, de bruid met een mond vol tan- 
den te zien staan. En als je daaraan nu met één 
klap een einde kunt maken? We zien niet in, 
waarom zulks op bloedvergieten moet uitlopen. 
Tenzij er tandartsen in de zaal waren, die er 
een aanslag op hun tarieven in zagen. 

• 
Een Amerikaans ingenieur was bij Fokke/1 in Amsterdam 
op bezoek. Hij uitte zijn bewondering voor de perfecte 
productie-methoden, maar kon niet nalaten te beweren, dat 
men ,,bij ons in Amerika" toch nog speller vliegtuigen kon 
bouwen. Er werd een weddenschap aangegaan, wie het 
eerst een bepaald model voltooid zou hebben- Na vijf dagen 
kwam een telegram uit Amerika: ,,Nog vier bouten aan- 
draaien en de kist is klaar." 
Enkele uren later arriveerde te Amerika een telegram van 
Fokker. Amsterdam; ,,Nog drie formulieren invullen en we 
kunnen beginnen." 

(Eindh. Dagblad) 
Da's nou een flauw mopje van het Eindhovens 
Dagblad. Wij houden niet van die toon: „Bei uns 
ist alles besser und groszer". Waarheidsgetrouw 
blijven, heren. Gelooft u dat nu zelf: na vijf dagen 
nog maar drie formulieren! Dat is boud gesproken. 
Als het waar is, zijn we op de goede weg. Maar 
we vrezen het ergste. 

• 
De Russische radio heeft bekend gemaakt, dat het centrale 
comité der communistische partij een besluit heeft gepubli- 
ceerd, waarbij de Russische componisten gelast wordt zich 
te verzetten tegen ,,het formalisme en de gevaarlijke ten- 
denzen, welke heden ten dage in de Russische muziek 
worden waargenomen." 
Sommige Russische toondichters, aldus het centrale comité, 
hebben zich niet vrij kunnen maken van bepaalde trekken 
van de ..burgerlijke' ideologie, welke de decadente, contem- 
poraine muziek van West-Europa en Amerika bcinvloedt." 

• (Eindh. Dagblad) 
Ha, die Russen. Daar helpen geen ijzeren gor- 
dijnen tegen. Voor atoom-wapenen zijn ze niet 
bang. Maar de muziek die dringt overal door. 
Daarmee zullen we ze klein krijgen. We zullen 
er onze burgerlijke ideologieën mee in het Rus- 
sische volk dragen. En dan  zeg maar, dat 
daar geen muziek in zit. 

• 
Te koop: dames- en herenframc. En tevens enige pcachr 
japonnen zwart en donder blauw, maat 42. 

(Adv. De Graafschapper). 
Als de last der jaren je gaat drukken en je bot- 
ten krakend hun dienst doen, dan  ja dan ga je 
verlangen naar een nieuw frame. Een onvervulbaar 
verlangen? Dat dacht u. „De Graafschapper" 
brengt uitkomst. Wij kopen dat herenframel Of 
we het damesframe ook kopen, hangt af van de 
vraag of die aangeboden japonnen erbij passen. 

• 
Gevraagd: een nette huishoudster bij 2 heren in het land. 

(Adv.) 
Verstandige liedtn, die beide heren. Onder één 
dak wonen met een huishoudster, waarvan je niet 
te voren weet of ze kijfachtig, babbelzuchtig. of 
zorgzaam en dienend haar weg zal gaan, is een 
experiment. 
Voorlopig mag ze in het land wonen. Als de 
heren er het land in krijgen, kunnen ze haar 
altijd nog het bos insturen. 

Ex-Gevangenen 

(luliigan hun hewahetx 

De geschiedenis kent waarschijnlijk niet veel 
voorbeelden, waarbij oud-gevangenen een co- 
mité vormen om hun bewakers te huldigen. 
Dit is de vorige week in Arnhem gebeurd, 
toen een groot aantal ex-politieke gevangenen 
van het bekende Huis van Bewaring aldaar, 
de bewakers dank betuigden voor hun „hu- 
mane, hulpvaardige en bemoedigende behan- 
deling". 
De voorzitter van het comité verbond aan deze 
huldiging een korte rede, ter - nagedachtenis 
van degenen, die na hun gevangenschap in het 
Huis van Bewaring het leven lieten door het 
geweld van de bezetter. 
Aan een aantal bewakers werden oorkonden 
en verschillende geschenken uitgereikt. 



in memoRiam 

Johannes H. B. ten Bargc 

Geboren 4 Mei 1903. 
Gefusilleerd 30 Maart 1945. 

Jans ten Barge, onder zijn naaste medewer- 
kers beter bekend onder de naam Willy 
Loeki, behoorde tot de allereerste verzets- 

mensen. Of het godsdienstige motieven waren 
of louter humane gevoelens jegens de vervolg- 
de medemensen, die hem in -de illegaliteit heb- 
ben gebracht, is giet te zeggen. Ik denk beide, 
liocwel hij zich daaromtrent nimmer uitliet. 
Vele joden hebben aan hem hun leven te 
danken en hoewel hij een groot gezin had (8 
kleine kinderen) werd door hem en zijn vrouw 
geregeld voor korte of lange tijd huisvesting 
verleend aan joodse of andere onderduikers. 
Naarmate de- Duitsers hun mensenjacht in- 
tensiever gingen voeren, nam ook het ver- 
zetswerk van Ten Barge in omvang toe. 
Dit beperkte zich 'niet alleen tot georganiseerd 
LO-verband, doch hij vormde tevens de hoek- 
steen voor andere verzetsorganisaties en zijn 
contacten dienaangaande waren legio. 
Onder zijn naaste medewerkers nam bij een 
bijzondere plaats in. Hij was geestig en vrien- 
delijk, bijzonder plichtsgetrouw. Niets was 
hem teveel. 
Niet ingewijden zagen in hem allerminst de 
verzetsman. En juist dit maakte hem tot 
iemand van groot formaat, wie alles, van- 
wege zijn geslotenheid naar buiten, kon wor- 
den toevertrouwd. 
Wat kon hij geestig zijn, wanneer hij zijn 
wederwaardigheden vertelde omtrent de uit- 
voering van een hem verstrekte opdracht. Nog 
kan ik me zijn glunder gezicht voor de geest 
halen, toen hij me eens een stuk vlees bracht, 
afkomstig van een ree, welke door een onder- 
duiker was geschoten en hij me daarbij een 
briefje overhandigde, waarop stond: „Deze 
ree is gevallen gelijk met Tunis". 
Nadat in 1944 door het'verraad van Willy 
Markus een aantal zijner medewerkers door 
de SD. was gearresteerd en later gefusil- 
leerd en enige anderen door onderduiken hier- 
aan ternauwernood waren ontkomen, bleef 
Ten Barge op zijn post. 
Een kleine kern van de oude garde, waarin 
Ten Barge een voorname plaats vervulde, 
werd aangevuld met nieuwe krachten en de 
verzorging van onderduikers en wat daar meer 
aan vast zat, ondervond generlei stagnatie. 
In Maart 1945, kort voor de bevrijding, toen 
de laatste hand werd gelegd aan de bevrij- 
ding, werd hij door de SD gearresteerd als 
verdacht van wapens smokkelen, jodenhulp, 
enz. en overgebracht naar het huis van bewa- 
ring te Zutphen. Op 30 Maart 1945, op de 
vroege ochtend van Goede Vrijdag, stierf hij 
als een eenvoudig, doch in zijn soort groot 
vaderlander voor het vuurpeloton van de 
Duitsers. 
De 13e April daaropvolgend werd hij te ruste 
gelegd op het R.K. Kerkhof te Beltrum, Ge- 
meente Eibergen, alwaar velen van zijn oude 
vrienden bij aanwezig waren. 
Hij was een dapper en eer-   
lijk mens en een nobel strij- 
der, die zijn vrienden en de 
zaak waarvoor hij streed, 
trouw is gebleven tot in 
de dood. 
Moge dat zijn vrouw en 
en kinderen, wanneer deze 
laatsten tot het volle besef 
des levens zijn gekomen, 
tot troost pn trots zijn. 
Dat hij ruste in vrede, 

H. 
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Dionisius Dirk Bakker „Opa" 
Geboren 1 October 1879 

Gefusilleerd 2 Maart 1945. 
Wanneer ik mij Opa Bakker voor de geest haal, dan droom ik 

terug naar de bezettingstijd, waarin ik met deze gave figuur 
maanden, ja enkele jarent heb mogen samenwerken. 

Men moet zich niet voorstellen, dat het illegale werk op het plat- 
teland gespecialiseerd was. Nee, betrekkelijk kleine groepen deden 
al het voorkomende werk, van het onderbrengen van Joden en fal- 
sificaties tot piloten- en KP-werk toe. 
Voor al dit werk hadden Opa en z'n nog jonge vrouw „tante Cor" 
hun huis beschikbaar gesteld en werkten hiervoor zelf niet het 
minst. En juist, als men dag in, dag uit met iemand samenwerkt 
onder vaak levensgevaarlijke omstandigheden, dan kan men vol- 
ledig doordringen tot diens karakter en kan men hem volledig leren 
kennen. 
Onze mensen, uit alle windstreken samengekomen, kenden elkaar, 
kenden eikaars sterke en zwakke kanten. 
Eén ding staat voor ons vast. De wereld zou er anders en beter 
uitzien, indien het overgrote deel van haar bevolking het karakter 
en de eenvoud zou bezitten van onze diepbetreurde Opa. ' 
Opa, een man uit het gewone volk, die z'n leven lang, als waar 
socialist, gestreden had tegen onrecht en sociale misstanden, wierp 
zich nu, als ruim 60-jarige man in de strijd tegen de bezetter, we- 
tende, dat het goede in de mens zou zegevieren. 
Was het een wonder, dat deze zeer vitale, optimistische en haast 
jeugdige grijsaard de geestelijke leiding kreeg van ons onderdui- 
kerskamp in de Soerelse Bossen? 
Voor ons jongeren was hij als een vader: dit kwam eerst heel dui- 
delijk tot uitdrukking toen hij naar aanleiding van een weigering 
onzerzijds om handtekeningen te zetten voor te verkrijgen onder- 

. stcuningsgelden voor onderduikers, zei: „Laat mij tekenen voor 
jullie allen. Het is beter, dat ze mijl een oude man pakken, dan 
jullie, die nog zo jong zijn." Zo was Opa  
Als gepensionneerd hoofdconducteur va'n de Nederlandse Spoor-, 
wegen zorgde hij er geheel alleen voor, dat de staking te Nunspeet 
een voldongen feit werd en regelde de uitbetalingen. Alles liep ge- 
smeerd. We waren zekerder van de overwinning dan ooit. Daar 
was alle reden toe. 
Op 13 Februari 1945, met de komende vrijheid in zicht, werd, ter- 
wijl ze een ander zochten, Opa in z'n huis door Duitsers en 
Vlaamse actMristen gearresteerd en door de laatsten ergerlijk mis- 
handeld, maar hij zweeg. 
Jonge sadisten vierden hier hun dierlijke lusten bot op een oude 
nu weerloze baas. 
De selectie was groot in die dagen, wéér was één van de men- 
sen, waar een ieder op kon rekenen, uitgeschakeld. Tijdelijk, naar 
we stellig meenden...... 
Via de kazerne in Ermelo, Apeldoorn, werd Opa naar de Kruis- 
berg gevoerd, vanwaar hij niet 49 anderen, waaronder onze 
dorpsgenoten Bram Baar, Piet IJzerman en diens zoon Bram, naar 
Duitsland zou worden getransporteerd. Een geallieerde luchtaanval 
op de locomotief van de trein verhinderde dat echter. 
Een aanslag op'een munitie-auto, waarschijnlijk Duits werk, was 
toen een welkome aanleiding voor onze bezetters om deze vijftig 
prima Nederlanders als represaille hiervoor te fusilleren. 
Op 2 Maart 1945 werd het vonnis te Varsseveld voltrokken. Wij 
zouden onze vrienden en Opa nimmer levend terugzien. Opa, toen 
65 jaar oud, werd onder z'n valse naam: Van Rooyen, vermoord. 
Opa's vrouw, tante Cor, ontkwam ternauwernood aan .de greep 
van de bezetters, maar is nog steeds niet hersteld van de ziekte, die 
haar na de bevrijding trof. 
Opa en tante Cor, twee mensen, die hun leven op het spel zetten 
om verdrevenen en gezochten te helpen. 
Mede aan hun werk hebben een kleine tweehonderd mensen hun 
leven te danken. 
Opa gaf z'n leven om anderen te sparen. 
Pü hen. die hem hebben leren kennen, zal hij steeds in dankbare, 
herinnering blijvc' - ANDRIES L. 

Helden van Nederland, vechters voor vrijheid, 

Strijders, gestormd tot bevrijding uit nood, 

Nooit zal uw land uw fier voorbeeld vergeten, 

Wij allen blijven getrouw tot den dood. 
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(Uit Gcdenckclanck 1940-1944) 

Machicf Balk „Mach" 

Geboren 12 Juli 1925. 
Overleden 9 November 1944. 

Als telg uit een agressief anti-Duitse 
familie bestond er voor Mach geen 
andere weg dan zich in te zetten 

tegen de gehate indringer, zodra de 
mogelijkheid bestond. 
Reeds als scholier maakte hij de mof- 
fen het leven zuur door kleine sabotage- 
daden. Op school hield hij door zijn 
positieve houding het moreel hoog en 
had hij een werkzaam aandeel in het 
verspreiden van illegale lectuur. 
Toen dan ook de BS in het leven ge- 
roepen werd, meldde hij zich direct. 
Niet voor de passieve bewakingstroe- 
pen, maar voor de actieve sabotage- 
groepen. 
Ondanks zijn 18 jaren, werd hij als 
■nedewerker geaccepteerd, omdat men 
wist, dat Mach uit het goede hout 
gesneden was. 
Zo kreeg zijn groep de opdracht in de 
nacht vpn de 8e November 1944 de 
spoorlijn tussen Utrecht en Bilthoven 
op te blazen. Zonder aarzeling gaf 
Mach gehoor aan deze opdracht. 
Tijdens de werkzaamheden aan de 
spoorbaan werd hun groepje van drie 
man overvallen en beschoten door een 
patrouille Tian de Landwacht. Twee 
konden vluchten, maar Mach bleef ge- 
wond achter. Hij werd overgebracht 
naar Bilthoven en daar aan een ver- 
hoor van de SD onderworpen. Toen 
dit geen resultaat opleverde, werd hij 
geslagen en getrapt. 
Wat dit betekend heeft voor Mach, die 
zwaar gêwond was door schoten in de 
buik, kan men slechts gissen. 
Ondanks deze huiveringwekkende mar- 
teling, heeft Mach niet gepraat en is dus 
overwinnaar gebleven in deze zeer on- 
gelijke strijd. 
Hoe gemakkelijk had niet bij het noe- 
men van enkele namen, de gehele plaat- 
selijke organisatie opgerold kunnen 
worden. Mede door zijn toedoen bleef 
het aantal do'den beperkt tot drie, te 
weten; Mach, Flip de Leeuw en Piet ter~ 
Beek. 
Dit alles speelde zich af in de kamer 
naast die, waarin zijn vader en moeder 
gevangen werden gehouden. Zijn 
ouders konden alles volgen, zonder iets 
te kunnen doen om hun jongen het 
lijden te verzachten 
Na vele vergeefse pogingen heeft de 
mof' het opgegeven en is Mach naar 
een ziekenhuis in Utrecht vervoerd. 
Kort daarop is hij aan de bekomen 
verwondingen overleden. 
Zijn heldenmoed en standvastigheid in 
de-moeilijkste uren van zijn leven heeft 
velen de gelegenheid geg'ven, de be- 

vrijding te kunnen beleven 
en hun tevens 4c plicht 
opgelegd zijn idealen uitte 
dragen in de na-oorlogse 
wereld. 

Aan ons is dus de taak 
zijn dood niet tevergeefs 

te maken. Moge zijn geest 
kracht en opofferingsge- 
zindheid zijn dankbare 
vrienden steeds in herin - 
nering blijven. 

JACK. 

/ 



FAMILIEBERICHTEN 
G. TESINK 

.(Teerhuis; 
M. L. BRUINS 

(Zr. Leonarda^ 
geven kennis van hun voorgenomen huwelijk, 
waarvan de vo'trekking zal plaats hebben 
op Zaterdag 28 Februari, 's morgens 11 uur, 
ten Stadhuize tc Leiden. 
Hooigracht 95, 
Leiden. 

De Heere nam to Zich onze jongste 
lieveling 

HERMAN MART1NUS 
op de jeugdige leeftijd van 4 jaren en 
l maanden, 

„Niemand kan ook hem rukken 
uit de hand mijns Vaders". 

Naar : Joh. 10 : 29 b 
Weduwe HILBERT VAN DIJK 

LAMMERT 
GlJSdERL ANNE 

Kampen. 21 Februari^ 1948 
Louise de Colignystraat 7. 

Wie kan Sanatorium patiënt hel- 
pen aan po tzegels voor zijn ver- 
zameling. J. van Slooten, Sanator. 
„Sonnevanck", Harderwijk. 

Langs deze weg groet ik al'e col- 
lega's en bekenden u t de LKP. 
Fr esland, in het bijzonder de groep 
Drachten en de fam. D. van Huis, 

De Opperwachtm. der Kon< 
Marechaussee H. K. Uiferwijk 
(Fo kert v.d. Meer) a.b. Troe- 
pentransp.schip „Zuiderkruis" 

Voor elk transport 

hoe vreemd oi raar, 

A. LUIK staat altijd 

voor U klaar 

* 

Luik's iransportonderneming 

Zaandijk Tel. 81994 

■Hier 

wordt 
de meeste 
aandacht 
besteed aan 
Uw drukwerk! 

C.V. DRUKKERIJ Qfc RIJNSTREEK' 
EN 

A**"* TP\ t 800. — S'Vo. Zonder borgen voor elk doel 
Vrijbl. voorw. SCHRIJFT ALLEN 
Spaarcred. Inst. Mathen.weg 110, 
Rotterdam-West. Wij verleenden 
reeds plm. f 200.000 in contanten. 

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

N.V. A.T.O. VAN GEND & LOOS 

kan uits'ekende vaklieden plaatsen: 

a. Ie klas MonteilTS voor dieselmotoren 

b. Ie klas MonteUTS voor benzinewagens 

c. Een goede Plaatwerker/Lasser, 

zowel electrisch als autogeen. 

d Bankwerkers 

Uitsluitend schriftelijke sollicitaties te richten 
aan het Hoofdkantoor Moreelselaan 2, Utrecht 
Afd. Technische Dienst. 

Machinefabr. Frans Smulders 

CROESELAAN 20, UTRECHT 

zoekt voor 
spoedige 
indiensttreding: 

Bekwame en aank. Draaiers 

Ervaren 

Machine-Bankwerkers 

en Constructie-Bankwerkers 

Modelmakers 

Handvormers 

Zeer aantrekkellijke voorwaarden. 

GEVRAAGD: 

Een bekwaam 

* DRAAIER - BANKWERKER 

welke wegens gebrek aan opvolger, 
de leiding in de MACHINE- HERSTEL- 
PLAATS geheel op zich kan nemen. 

E. P. Smidt, „Het Kruispunt", 

NAARDEN 

De 

heeft 
plaatsing 
voor • 

METERFABRIEK, BorMt 

enige 

STEMPELMAKERS 

enige 
FRAISERS 

enige 

BANKWERKERS 

of voor hen die zich hierin willen bekwamen. 
« 

Aanmelden mondeling of schriftelijk bij 
Meterfabriek, Dordrecht. 

OPZIENBARENDE 

ONTHULLINGEN ! 

GOEBBELS 
de man 
aehier iSHler 

Het Geheime Dagboek 
van Dr. Rudolf Semm- 
ler Dit b'oek laat ons 
zien. hoe Go-ebbe Is, een 
man, van onaanzienlijke 
gestalte, maar van bril- 
liante aanleg, zijn eerst 
zo miskende talenten op 
satanische wijze mis- bruikte. Hei dagboek loopt tot de val van Berlijn en 

het verrassende is, dat" het op veel belangrijke gebeur- 
tenissen en personen een geheel nieuw licht werpt, als 
de pogingen tot toenadering met Ruslan-d in 1944. de 
aanslag op Hitier, de verwarring en rivaliteit onder de 
Nazileiders, de V.-Wapens enz. 

De prijs bedraagt gebonden £ SSO. 
Een tweede bijzonder boek. waarvoor wij 

Uw aandacht vragen, is 

STAUNGRAO 

Dit boek, door Theodoor Plievier, 
bracht de gehele wereldpers in 
opschudding dloor de grootse en 
volkomen objectieve wijze, waar- 
op een der beklemmendste trage- 
diën uit de wereldgeschiedenis, de 
ondergang van een geheel leger, 
wordt behandeld Dit adembene- 
mende epos van niet minder dan 
500 pagina's houdt tot het einde 
de aandacht gespannen Het is een 
van de boeken, die nooit aan 
actualiteit en spanning inboeten, 
boeiender en aangrijpender dan 
Remarque „Van het Westelijk 
Front geen nieuws" 

De prijs bedraagt, gebonden in fraaie band t T.&O I 
De vraag naar deze beide boeken, welke binnenkort 
verschijnen, is nu reedis zo groot, dat ze ongetwijfeld * 
direct uitverkocht zullen zijn Bestel dus nu reeds 
Betaling desgew. met i 2 — of méér per maand Franco | 
toezending — Verzoeke bi' bestelling te vermelden: 
„Adv. 861". Boekhandel H. E L ' 8 S E N. Prinsengracht 627 VI. 
Amsterdam-C. Postrekenin-r 6-0092 M. Telefoon '51791 | -A.h 
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Houtwarenfabr. P. Flens, Oostzaan 
DRAAI- EN 
FRAISWERK 

N 

Vigagt offerte 

Kantoor en 'abriek .■ 
Noordeinde C 12 - Telefoon 347 (K 2984) 
Wie heeft interesse voor ; heiten. wieltjes, kege.: 
strijkboutheiten, ballonfluitjes, yoyo's, 
SPEELGOEDEREN, HÜISH.ART., TECHN. HOUTW 
Wij vervaardigen alles op het gebied van hout. 
Fabrikanten o.a. van de bekende JUMBO-CARRI- 
CATUREN. MASSA HOUTWAREN 

loniif nriÉer - Meubelstoffeerder 
gevraagd ! 

MEUBILERING ZANDBERGEN * HOOGEVEEN 

Goed 
vakman 
P.G. 
Liefst 
ongehuwd 

LITHO "ZAANLANDÏA" 

ZAANDIJK 
OFFSETDRUK 

STEENDRUK 

CARTONNAGE 

Nageko familiebericht' 

Hedenmorgen overleed tot onze diepe dcoefheid, in: Het Kindje 
Jezus Gesticht te Well (L.)t tijdig voorzien van de Heilige 
Sacramenten der stervenden, 

Mevrouw de Weduwe MARIA HUBERTINA 
PETRONELLA BEATRIX HENDRIKX—VALLEN 

(Moeder van Ambrosius) 
in de gezegende ouderdom van 67 jaar. 
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden a.s. Vrijdag 
27 Februari in de Noodkerk van St. Vitus te Well. 
Daarna ter aarde bestelling op het kerkhof te Venlo. 
Alle vrienden van Ambrosius worden uitgenodigd hierbij tegen- 
woordig te zijn. Bijeenkomst om 9 uur aan het sterfhuis te Well. 

Nijmegen: Pater EPHRAÏM HENDRI1'" O.E.S.A." 
Oss: Zuster HENRIETTE HEN 0 KX. 
Venray: Zuster R1TA MARIA HENDRiKX. 
Venlo: PIET HENDRIKX. 

MIA HENDRIKX. 
Well. 24 Februari 1948. 

Geeit „De Zwerver" aaa één van Uw kennissen ter in- 
zage en laat hem (haar) onderstaande bon Ingevuld 
zanden aan de administratie van „De Zwerver , Prins 
Hendrikkade 152, Amsterdam, Degenen, die een proei- 
nummer ontvingen kunnen deze bon voor zichzelf be- 
nutten. 

Naam 

Adres 

^aats   Provincie ...  

Ingang abonnement  

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

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

(Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 

BON 
mededelingen 

liUClltpOSt-abonnement 4 

Overeenkomstig de mededelingen op paginb vlji, ver- 
zoek ik U een: 

(Zeepost t t.SÖ - luchtpost f 4.5Ö per kwartaaïj 
Abonnementsgeld ad t 1.50 wordt per giro postwissel 
of bij aanbieding van een postkwitantie betaald. 
De kwitantie moet worden aangeboden aan -. 

*) (Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 
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