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Netjes op een rijtje 
staan de borden op 

brug. b D DEMOCRATIE EN COMMUNISME de brug. Drie aan 
de ene zijde, drie aan de . • . > c • i 
andere zijde» Zes partijen» die wedijveren in de over- l—1 et is om die reden, dat de profetie van een rlink - - - — • • IX verlies m.i. onjuist is. Die is gebaseerd op de 

mentaliteit van de „profeten" zelf, die zich niet ver- 
plaatsen in de gedachtengang van de nihilistische 
massa, noch in de gedachtengang van de kleine groep 
overtuigde theoretici onder de communisten, die nog 

reding van het publiek. Er zijn er nog wel meer, 
maar deze zes zullen toch de doorslag geven. 
Gelukkig heeft de verkiezingsstrijd in ons land over 
het algemeen nog het kenmerk der waarachtigheid. 
Wij hebben er geen behoefte aan om ons de superio- 
riteit van een candidaat te 
laten bewijzen met een juf- 
frouw, die aan vleugeltjes 
gebonden door een zaal 
zweeft, of met een andere 
dame, die op het toneel de 
rumba danst, zoals in Amerika geschiedt; het is ons 
trouwens ten enenmale onmogelijk, het verband te 
leggen tussen een hopsende juffrouw en het gewichtig 
ambt van president der U.S.A. 
Toch zijn er ook bij ons symptomen van vervaL 
„De Waarheid" is reeds veertien artikelen lang bezig 
om Vorrink en de zijnen aan de kaak te stellen. Ik 
heb mij beijverd, deze artikelen te lezen en moet er 
mijn diepe bewondering voor uitspreken, dat de re- 
dactie in staat was, niets te beweren, niets te bewij- 
zen en alles te suggereren. Een onzer lezers vroeg 
ons of dat alles waar was en zo ja, waarom Vorrink 
niet vervolgd werd; zo neen, waarom „De Waarheid" 
■iet vervolgd werd. 
Zo eenvoudig is het niet. Als alles waar zou zijn, wat 
in die artikelen staat, kan nog niemand daaruit af- 
leiden, dat Vorrink zich misdragen heeft. En als 't 
niet waar is,' dan heeft anderzijds toch niemand hou- 
vast aan het geschrevene om „De Waarheid" aan 
t vallen. 
 En toch suggereert deze reeks artikelen, zowel 
veronderstellendcrwijs als door het weglaten van 
conclusies, die de lezer zelf moet trekken, alles wat 
„De Waarheid" voor haar politieke propaganda 
wenst. Slim nietwaar? Ja, slim en intens unfair. „De 
Waarheid" beschikt inderdaad over superieure talen- 
ten voor inferieure zaken. 

Die communisten toch. Zullen ze winnen, zullen ze 
verliezen? Hoe dikwijls krijgt men zulke vragen 

in deze tijd te horen met de profetie van de winst of 
het verlies erbij. En dat is dan meestal de profetie 
van een flink verlies. ' 
Het feit, dat velen zich zo druk maken over de com- 
munisten is al bedenkelijk. Daaruit spreekt de men- 
taliteit van hen, wier leven meer beheerst wordt door 
angst voor het communisme dan door de overtui- 
ging van een eigen beginsel. Zij praten nu al over 
emigreren en als de communisten eens zouden win- 
nen, zullen ze met vernieuwde ijver hun emigratie- 
plannen gaan uitvoeren. Weg uit die rommel, de brug 
verlaten vóór het schip zinkt. Er weegt voor hen 
maar één „beginsel", dat is het eigen belang, de eigen 
toekomst en materiële welvaart. Ze hebben zoveel te 
verliezen en in Europa schijnt niets meer te winnen, 
Sauve, qui peut, is hun parool. 
Met deze lieden hebben de communisten het gemak- 
kelijk. Zij immers proclameren aan hun volgelingen, 
dat ze niets te verliezen en alles te winnen hebben. 
En al is dit een klaarblijkelijke leugen (men denke 
aan de vrijheid, die in hun systeem vermoord wordt), 
velen zijn bereid deze stelling te aanvaarden. 
Zo liggen de kansen dus in de „belangen* politiek". 
Een aantal dreigt veel te verliezen en maakt aanstal- 
ten er Vandoor te gaan, daarmee straks het terrein 
en thans reeds de morele overwinning latend aan de 
communisten. Een ander deel meent te kunnen win- 
nen en wil het eens proberen met de omkering van 
de orde, met „d« lust tot vernielen" van Boekanin, 
met de revolutie, kortom, met Iets anders, waarvan 
ze zich geen begrip vormen en willen vormen, om- 
dat ze doodeenvoudig geen verantwoordelijkheid 
willen dragen voor de verandering! dat is de nihilis- 
tische massa. Ze weten, dat de Groot en dat achter 
hem, Stalln het nieuwe spel zal regeren, dat ze al- 
leen maar tot een slaafse gehoorzaamheid geroepen 
zullen worden en ze menen, dat 't nooit slechter kan 
dan het nu Is en dat de slavernij met z.g. premievrlj 
brood en spelen dus wel eens geprobeerd kan worden. 

sporen van zo'n politiek 
bij de democratische staten 
— dan zijn we niet meer 
waard voor de vrijheid en 

voor de constitutionele democratie te vechten, dan 
heeft het ook geen zin meer, want 't resultaat van 
de strijd wordt dan een andersgenoemde, maar ge- 
lijksoortige dwangstaat. Daarvan moeten we ons 
goed bewust zijn. De strategie en de taktiek van de 
democratie kan en mag nooit gelijk zijn aan die van 

de communisten. 

Het is de kracht van de ware vrijheid, dat zij het tot op zekere hoogte toelaat, 
dat sommigen van die vrijheid misbruik maken. Prof. Mr. W.P.J. Pompe 

steeds menen, dat er onder hun regime een heilstaat 
van vrede en vrijheid zal komen op de wijze als door 
Marx voorspeld, noch in de gedachtengang van de 
werkelijke leiders, die het domweg om de macht 
gaat, op geweld en slavernij gefundeerd. Welnu, al 
deze lieden zullen weer op de C.P.N. stemmen en 
veel verschil met de vorige keer zal er niet zijn. 
Dat is trouwens ook niet zo belangrijk. Van belang 
is slechts, we wezen daarop reeds herhaaldelijk, of, 
en zo ja, welk standpunt de anderen hebben en hoe 
ze ernaar leven en handelen. De communisten zijn zo 
sterk als de principiële democraten zwak zijn. En 
zwak is ieder standpunt, geboren uit belangenpolitiek. 
Sterk, ja onneembaar is het standpunt geboren uit 
beginselpolitiek, waarin het niet gaat om het eigen 
belang, maar om het volgen van een levensovertui- 
ging, om de bereidheid zichzelf daarvoor te geven 
en daarvoor zonodig alles op te offeren. De kracht 
van zo'n beginsel zal altijd en overal de machts- en 
belangenpolitiek der communisten kunnen weerstaan 
en overwinnen. 
De ware democratie gaat niet uit van de eigen be- 
langen der burgers, maar van de verantwoordelijkheid 
en roeping der burgers, geconfronteerd aan beginse- 
len: De verantwoordelijkheid om het staatkundig be- 
leid te controleren en dirigeren en de roeping om 
zulks ter ondersteuning van het overheidsgezag en 
tot heil van de medeburgers te doen. Wie straks zo 
in zijn stemhokje staat, staat er op de juiste wijze in 
en zet een democratische stip. Zo iemand is niet bang 
voor de communisten, vliedt de strijd niet, denkt 
niet aan emigreren, dient zijn land en levert zijn bij- 
drage in de strijd tegen machtspolitiek en slavernij. 

Een strijd, die in Berlijn en Korea, in Palestina en 
Indië, in Griekenland en Finland, in Triest en 

China gestreden wordt. 
Deze strijd heeft nog een paar kenmerken, die men 
goed moet blijven onderscheiden. De beginselvaste 
democraat strijdt met open vizier en met faire wa- 
penen. Zijn strijd en ook zijn tactiek in de strijd is 
sportief en geen enkel doel is in staat een immoreel 
middel te heiligen. Hij zoekt het open veld en houdt 
zich daar aan de spelregels (grondwet, wet en in- 
ternationale overeenkomsten). 
De communist heeft het veel gemakkelijker. „Recht" 
en „wet" is dat, wat zijn macht dient. „Waar" is, 
wat hem sterker maakt. Een „goed" middel is dat, 
wat zijn positie versterkt. Een overeenkomst is gel- 
dig. zolang ze bruikbaar is. Redevoeringen en verkie- 
zingen dienen niet ter verheldering, maar ter verduis- 
tering van de situatie, ter camouflage van de doel- 
einden. 
Zodoende zijn de communisten altijd een slag voor. 
Men zie naar Tsjecho-SIowakije, Berlijn, Indië, de 
Veiligheidsraad e» China. Dat is precies zoals 't 
was met de nazi's. De democratie retireert; de dwang- 
staat, die geen scrupules kent, rukt op. 
Het is een verschrikkelijke dwaling, als men daar- 
uit afleidt, dat de democratie dan zelf de communis- 
tische wapens maar moet gaan hanteren, dat de de- 
mocratische staten dan ook maar moeten beginnen 
met overeenkomsten niet na te komen, de grondwet 
te schenden, immorele middelen te gebruiken, onware 
verklaringen af te leggen, kortom, de politiek van 
het daglicht te verruilen voor die van de nacht. Als 
men zover komt — en helaas zijn er hier en daar 

En moet men dan maar be 
rusten in het continue pro- 
ces van terugtocht en ont- 
ruiming? Er komt een dag, 

waarop de maat vol Js, waarop de rover een tik op 
zijn snuit moet hebben, waarop het een onrecht is 
tegenover de mensen en waarop het ongehoorzaam- 
heid is tegenover God, als men niet naar de wapens 
grijpt om in het algemeen gesproken, de revolutie 
neer te slaan en in dit bijzondere geval, om de inter- 
nationale misdadiger te straffen. Die dag is in China 
en Griekenland reeds aangebroken, die dag zou in 
Indië reeds lang achter ons moeten liggen. 
Men zal zich afvragen, of die dag niet reeds in die 
zin aangebroken is, dat een oorlog op grote schaal 
eis is. Ik geloof dat niet, al betekent het uitblijven 
ervan, dat de volkeren in Oost-Europa op een ver- 
schrikkelijke manier onderdrukt worden. Maar hoe 
dit ook moge zijn, de leidende staatslieden dragen de 
verantwoordelijkheid voor de keuze van tijd en 
plaats, waar het signaal zal klinken: tot hiertoe en 
niet verder. Zij moeten die keuze met wijsheid en 
ook met wijze takt kiezen, steeds bedacht op hun ver- 
antwoordelijkheid tegenover de volkeren, die ze re- 
geren, en boven alles tegenover God, Wien zij reken- 
schap moeten geven van hun beleid. 

Deze gehele situatie is inderdaad benauwend en wie 
alleen van de feiten uitgaat en de getallen laat be- 
slissen, loopt gevaar daardoor geestelijk onder de 
voet gelopen te worden. 
Maar men moet goed beseffen, dat het laatste woord 
in dit drama van de twintigste eeuw niet is aan de 
communisten, noch aan de staatslieden, die willen 
staan voor vrijheid en recht, maar aan Hem, Die de 
wereld regeert, die onwankelbaar trouw is en Zijn 
plan der historie zal volvoeren tot aan haar heerlijk 
einde, de manifestatie van de overwinning van Jezus 
Christus, Wat ons betreft, wij kunnen gerust zijn op 
die overwinning en behoeven slechts bezorgd te zijn 
over de vraag, of wij Hem in liefde en in vast ver- 
trouwen volgen. En wat de communisten betreft: het 
wonder zal zijn, dat zij, met al hun vijandschap tegen 
God en Zijn gerechtigheid, tenslotte toch hun bijdrage 
zullen blijken geleverd te hebben voor de bevestiging 
van het koninkrijk der hemelen. 

H. v. R. 
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Voor de bovenste plank ? 

DE LEVENSROMAN van 

JOHANNES POST 

door Anne de Vries 

'T otdat hij op een nacht niet slapen kon. omdat een stem binnen in hem 
is gaan spreken en hem hardnekkig voorhoudt, dat de motieven die 

hem dringen tot vertrek, niet zuiver zijn. 
„Je zoekt niet het belang van het land," zegt die stem. „Je zoekt je eigen 
belang. Het is geen reis, die je gaat ondernemen, het is een vlucht. Je 
wilt het gevaar ontvluchten, je zelf in veiligheid stellen. Laat de anderen 

maar doorvechten, ik knijp er 
tussenuit. Laat de anderen 
sneuvelen, ik red mijn leven. 
De organisatie van de KP, 
de handeling van alle ver- 
zetsgroepen, de steun aan je 
vrienden, wat kan het je al- 
lemaal schelen .... Een avon- 
tuurlijk reisje, hulde en bewon- 
dering, een poosje de grote 
man spelen en dan een goed 
baantje, dat lijkt je beter ... 
Het is immers helemaal niet 
nodig, dat je meegaat?.... 
W at jij meet, meet Rutgers 
ook en hij is beter in staat, 
om het te zeggen. Je spreekt 
geen woord Engels, wat moet 

W 

/e daar eigenlijk beginnen?.... 
Je dagen zullen er misschien 
in ledigheid voorbijgaan, ter- 
wijl men hier smacht naar des- 
kundige werkers.... Wees 
nou es eerlijk en zeg eens 
londuit, hoe je denkt over je 
zelf..." 
Eerlijk durft Johannes zijn en 
hij moet toegeven, dat zijn 
geweten hem aanklaagt met 
recht. Hij staat op en zit een 
poos met het hoofd in de 
handen. Hij opent het ven- 
ster, hij kan van benauwdheid 
haast geen adem meer krijgen. 
Buiten stralen de sterren in 
dc zachte voorjaarsnacht. 

Nooit zijn er zoveel sterren als in het voorjaar, nooit stralen ze zo helder en toch zo mild. Ze zijn 
als vriendelijke ogen, die uit de hemel neerzien op het kleine gedoe van de mensen. De eeuwigheid 
liet op hem neer. Wat wordt de vraag, die hij nu moet beantwoorden, eenvoudig in 't licht der eeuwig- 
heid! Hoe blaast een mens zichzelf en zijn belangen op! Slechts één vraag is van belang: Wat wil 
ie Eeuwigheid, wat wil de Waarheid, wat wil God.,.? 

Klim nu zelf op tot de eeuwige sterrenhemel en zie naar beneden naar die kleine mens, Johannes Post. 
Zie hem, alsof hij een ander, een vreemde voor je is. Wat zou je hem zeggen, als hij je kwam 
vragen om raad?  Blijf hier, zou je zeggen, hier is je werk, je plaats, je taak. Hier wacht mis- 
schien je dood, maar wat doet het er toe?.... Boven zet je je leven voort, je bent er slechts een secon- 
de eerder  (BIdz. 275.) 

Laten we beginnen met te zeggen, dat we 
dit boek met vreugde èn met bewogenheid 
hebben gelezen. Verzetsliteratuur staat 

bg vrijwel niemand meer in een beste reuk. We 
hebben er ons in tegengegeten. Maar „Johan- 
nes Post" begint niet als verzetsboek, doch als 
gewone roman. Met dezelfde, gemakkelijke, ge- 
moedelijk-emstige aanslag, die voor de oorlog 
„Bartje" tot zo'n best-seller maakte. Eer men 
't beseft, heeft De Vries de lezer te pakken. En 
als dan Johannes groot geworden is en trouwt 
en als dan de oorlog komt en eindelijk uit de 
verslagenheid het verzet zich loswrikt en zich 
uitrekt voor de eerste sprong — wel dan léést 
men verder. 
Dit boek te recenseren is een allesbehalve 
eenvoudige opgave. Immers: hoe zal men het 
aanpakken? Waar de nadruk leggen? Op de 
literaire zijde of op de tendentieuze, de stich- 
tende, de opbouwende? Want beide dringen 
zich op. 
Doen we 't een en laten we vooral 't ander niet 
na. 
Dat Anne de Vries het heeft aangedurfd over 
een man als Johannes-KP, nu reeds een biogra- 
fie te schrijven is zeker een daad van moed. 
Vraagt men ons, of hg in de opgave, die hij zich 
zo stelde, slaagde, dan menen we te moeten 
zeggen; nee! Doch tevens: hij kón ook niet sla- 
gen. Want ten eerste is De Vries geen histori- 
cus en ten tweede ontbreekt hem de mogelgk- 
heid afstand te nemen. Terwijl hij verder zelfs 
als historicus en objectief beoordelaar nog ge- 
strand zou zijn op het feit, dat men iemand, 
wiens vrienden en nabestaanden dagelijks on- 
der ons verkeren niet — literair gesproken! — 
tot leven kan wekken, zonder door wellevend- 
heid en naastenliefde verboden indiscreties. 
De schrgver kon niet zó uit de voeten als hg 
wel wilde — dat' meenden we op menige blad- 
zjjde te bespeuren. Zijn mensen leven maar half. 
Maar wat er onder evengenoemde omstandig- 
heden van te maken viel, hééft hg er van ge- 
maakt. Met name ten aanzien van de feiten, 
vonden we, voorzover we ons competent kon- 
den achten, slechts twee vlekjes van onderge- 
schikt belang. In de zomer van 1942 de aan- 
groeiende formaties der Amerikanen al een ze- 
ker teken der komende victorie noemen, lijkt 
ons praeraatuur. Independence-Day, 4 Juli 1942 
vertoonden zich pas de eerste Yanks even bo- 
ven Haamstede en Valkenburg. En de naam LO 
zouden wij in Mei 1943 liever niet gebruikt heb- 
ben. Doch verder van ons voor de historische 
betrouwbaarheid lof. Al laten we de mogelgk- 
held, dat LO- en LKP-toplleden vaker 't hoofd 
zullen schudden, open. 

Zou men uit het bovenstaande afleiden, dat 
we het lezen van de levensroman van Jo- 

hannes Post niet een ieder met nadruk aan- 

raden, dan trekt men een verkeerde conclusie. 
Onze geachte Gedenkboek-redacteur hier een 
heerlijk bord zoete lammetjespap opdissen, is 
een klein kunstje. Doch laten we elkaar asje- 
blieft zeggen, waar 't op staat. Dat deden we 
in de bezettingstijd ook. En we hebben al zo- 
veel ondergrondse deugden weer verloren, dat 
we de enkele, die we nog overhielden in ere 
hebben te houden. 
„Johannes Post" is ons in 't eerste part eigen- 
lijk toch wel te veel gebreid met de vrome- 
moeder-vader-de-tiran-steek van „Bartje". 
't Raakt voor het middendeel in de doolhof der 
feiten soms de weg kwijt en komt tegen 't eind 
pas goed op dreef. En dat het als roman enigs- 
zins mislukte, heeft helaas tot gevolg, dat het 
als verzetsboek minder is, dan 't had kunnen 
zgn, wanneer De Vries z'n stof gerangschikt 
had om een gefingeerde figuur, op Johannes 
Post-KP. geïnspireerd! Maar zoals reeds ge- 
zegd: de schrijver stond ook voor een onmo- 
gelijke taak. 
Doch de kern, het motief van deze „roman" — 
in de oude zin van het woord — is zuiver en 
goed. Om een vergelijking te maken. Geleerde 
professoren schrijven over 't christelijk geloof 
meerdelige dogmatieken, maar de eenvoudige 
van geest houdt zich tenslotte maar bg de een- 
voudige, heldere woorden van de Heiland. Zo 
ook in 't verzet. Tot vandaag aan de dag toe 
wikken en wegen vlot-gepende lieden kolommen 
lang over fout, niet fout en aanvaardbaar, en 
de kleine luyden duizelen er van. Maar als Anne 
de Vries de grondslagen van de strgd tegen de 
barbaren naar voren haalt, dan kunnen we er 
allemaal weer bij. Het is of we dan de blijde 
melodie van Psalm 75 op de achtergrond horen: 

'k Zal dit melden, 'k zal altijd 
" Zingen Jakobs God ter eer. 

Slaan der bozen hoornen neer. 
Vellen, wat Zgn naam bestrijdt; 
Maar der vromen hoorn en macht 
Zal verhoogd zijn door Gods -Kracht. 

Voor dit Gode alleen de eer geven in 't levens- 
verhaal van Johannes Post zijn we De Vries 
dankbaar. Zó bouwt hij niet het graf van een 
profeet, maar laat die spreken, ook nadat hg 
gestorven is. Daarom moeten ook alle LO-ers en 
KP-ers, ja alle Nederlanders het boek lezen! 
Het kopen. Daardoor wordt dit boek een der 
weinige verzetsboeken, welke men zich over 
twintig jaar nog zal herinneren en weer uit de 
kast nemen! 
Ten aanzien van papier, band en druk behoe- 
ven we geen loflied te zingen: Uitgave J. H. 
Kok, N.V., Kampen! Voor wie Iets van boeken 
weet, zegt dit genoeg. 

ADRIAAN VAN BOVEN. 

WEREjDI 

BEVRIJDE VAKGROEPEN. 
Het concept van statuten en huishoudelijk reglement 
van de -fcrije bedrijfsorganisatie, waarin de Vakgroep 
Organische Plakmiddelen en Textielhulpmiddelen 
ïich na haar opheffing wenst om te zetten, bevat een 
aantal bepalingen, die niet in de structuur van een 
vrije organisatie thuishoren. De daarin voorkomende 
bepalingen, dat leden „vertrouwelijk" inlichtingen 
zullen moeten verstrekken aan het bestuur, en dat 
leden, die op een of andere wijze in gebreke blijven, 
verstoken kunnen worden van grondstof toe wijzing en 
gedwongen kunnen worden tot het betalen van een 
zekerheidsstelling, passen niet in de structuur ener 
vrije bedrijfsorganisatie. 
— De erfenis der vakgroepen-van-Duitse-huize blijkt 
niet zo makkelijk te liquideren te zijn. Onkruid ver- 
gaat niet 

OPRECHTE DANK! * 
„Na de gebruikelijke dodenherdenking sprak de voor- 
zitter Cleerdin een openingswoord, waarin hij de hui- 
dige toestand in het grafisch bedrijf onder de loupe 
nam." 

(Graficus). 
Wat moet Graficus zich intens verveeld hebben bij 
deze ge-brui-ke-lij-ke dodenherdenking, het steeds 
weerkerend ritueel waarmee deze generatie door lege 
woorden en platgetrapte gemeen plaatsen de graven 
van leed en heldendom op geregelde tijden bijharkt 

(Overgenomen uit „Spijkertjes" 
van „Nieuw Nederland"). 

WAT GEBEURT ER MET 

ONZE GEREPATRIEERDE 

orvrw. ■etd 

BIJ DE A.S. VERKIEZINGEN ZAL EEN DEEL 
DER NEDERLANDSE BEVOLKING NIET KUN- 
NEN STEMMEN. T ZIJN GEEN N.S.BERS 
OF COLLABORATEURS, MAAR... OORLOGS- 
VRIJWILLIGERS! DEZE ZONEN VAN ONS 
VOLK KONDEN BIJ DE VORIGE VERKIE- 
ZINGEN OOK NIET MEEDOEN, OMDAT ZIJ 
IN INDIË WAREN. DIT LEVERDE TE GROTE 
ADMINISTRATIEVE MOEILIJKHEDEN OP. 
HOE DAT MET EEN ZO UITGEBREID AMB- 
TENARENCORPS NOG KON, IS ONS HEDEN 
TEN DAGE NOG EEN RAADSEL. MAAR 
ENFIN, HET ZIJ ZO. DUIZENDEN SOLDATEN 
ZIJN NU TERUGGEKEERD. DE MEESTEN IN 
DE MAANDEN DECEMBER TOT EN MET 
JUNI. MET VERLANGEN KEKEN ZIJ UIT 
NAAR DE VERKIEZINGEN. WAARBIJ ZIJ 

*HUN STEM ZOUDEN KUNNEN LATEN GEL- 
DEN. EILIEVE  OP HET BUREAU VOOR 
VERKIEZINGEN AANGEKOMEN. KREGEN 
ZIJ TE HOREN, DAT ER GEEN MOGELIJK- 
HEID OM TE STEMMEN WAS, DAAR ZIJ BIJ 
DE VOLKSTELLING VAN DECEMBER 1947 
NIET AANWEZIG WAREN. WAREN ZIJ NOG 
IN INDIË. DAN ZOUDEN ZIJ BIJ VOLMACHT 
HUN STEM UIT MOGEN BRENGEN, MAAR 
NU ZIJ TERUG WAREN, WAS DIT NIET 
MOGELIJK. ZIJ KEKEN ZO VERWONDERD, 
DAT DE AMBTENAAR DIE HEN HIELP, HET 
NODIG OORDEELDE OM HUN ALS TROOST 
DE WOORDEN MEE TE GEVEN; „U KUNT 
GERUST THUIS BLIJVEN. HEUS, U ZULT ER 
GEEN LAST MEE KRIJGEN." OOK HIJ ZIET 
BLIJKBAAR ZIJN RECHT NIET SCHERP 
GENOEG! 
ZIJN DEZE OVW-ERS SOMS TE GOED MET 
VERSCHILLENDE DINGEN OP DE HOOGTE 
DAT ZIJ NU OPNIEUW GEWEERD WOR- 
DEN? VERTEL ONS NIET DAT ER WEER 
ADMINISTRATIEVE MOEILIJKHEDEN ZIJN, 
DAT GELOVEN WE TOCH NIETI ZIJN ZIJ 
DAN UIT HUN RECHTEN ONTZET? NOOIT 
VAN GEHOORD. 
WAAROM DAN DIT GEKNIBBEL AAN HUN 
RECHTEN? HUN PLICHTEN BEGRIJPEN EN 
BEGREPEN ZIJ ZEER WEL, WELAAN DAN. 
DAN MOGEN ZIJ OOK HUN STEM LATEN 
HOREN. 
POLITIEKE PARTIJEN. HIER LIGT EEN TAAK 
VOOR U. 



VREDE DOOR RECHT 
❖ 

Vrede en recht zijn 
twee begrippen, die 

< 
DOOR Dr. G. H. J. VAN DER MOLEN 

bij elkaar behoren. 
Als men ze tegèn elkaar 
afweegt, gaat het recht 
boven de vrede. Recht is 
een hoger goed, heeft 'n 
hogere morele waarde 
dan de vrede. Het kan no- 
dig zijn de vrede te ver- 
storen terwille van het 
recht. Een vrede tot elke - 
prijs loopt op machtsmisbruik en onrecht uit. 
Zoals de Romeinen spraken van de Pax Romana, 
die er zou heersen, als de Romeinse wapenen 
™agr eerst over de gehele wereld hadden ge- 
zegevierd, zo wilde Hitier zijn Germaanse vrede 
aan Europa opdringen, nadat de Duitse adelaar 

eerst in ahe landen 
  1 „vredig" zou zijn neer- 
1NTE RNftTIO NA AL I gestreken. 

j Wij weten wat deze 
RECHT (III). ■ jVre(}e" betekend zou 
  ' hebben! Neen, er is geen 

waarachtige vrede denkbaar zonder recht. Een 
machtsvrede kan een tijdlang een schijnbare rust 
scheppen, ten slotte breekt de vrijheidszin en het 
rechtsbesef zich een baan en leidt tot verstoring 
van de schtjnvrede. 
Zo is het in een gezin en in elke maatschappe- 
lijke kring, waar één persoon zijn wil oplegt aan 
de anderen, zonder naar redelijkheid of recht te 
vragen. , „ 
Zo -is het ook in de samenleving der volken. 
Willen wij das de vrede, dan zullen wij er naar 
moeten streven een statengemeenschap op te 
bouwen, die op recht is gebaseerd, die recht doet 
en die dat recht kan en wil handhaven. 
Hierin schuilt een van de grootste bezwaren te- 
gen de organisatie der Ver. Naties, dat zti niet 
onomwonden van dit standpunt uitgaat. Veeleer 
staat hier het behoud van vrede en veiligheid 
op de voorgrond. De leidende gedachte is ge- 
weest: hoe voorkomen wij een nieuwe wereld- 
brand, hoe stellen wij ons en de volken der 
wereld veilig voor een nieuwe agressie? 
Op zichzelf is dit natuurlijk een zeer belangrijk 
en geoorloofd doel. De oorlog is een afschuwelgk 
kwaad, hij is een gevolg van de zonde en wij 
moeten en mogen middelen aanwenden om hem 
te bestrijden. Maar nog belangrijker is, dat wij 
ons als doelwit voor ogen stellen de opbouw van 
een statengemeenschap, waarin voor elke staat, 
groot of klein, recht is te verkrijgen en w-aarm 
ieder volk deze rechtsgemeenschap zo sterk be- 
leeft, dat het geen rechtsschennis duldt, waar 
ter wereld en door wie deze ook gepleegd wordt. 

> 

Daar moeten heilige zeden zijn, 
een nauw en weg betreden zijn 
en veel gebeds gebeden zijn, 
Zal 't op deez' aarde vrede zijn. 

CAMPHUYSEN. 

I 
s dit een ideaal, dat onbereikbaar is? 
Om deze vraag te beantwoorden is een terug- 

blik in de historie nodig. 
Van de oudste tijden her zijn er conflicten ge- 
weest tussen de mensen onderling. Sedert Kaïn 
zijn. broeder Abel doodsloeg, heeft de bloedwraak 
getracht zich met onbetwistbaar gezag in de 
menselijke samenleving staande te houden. Maar 
geen enkele samenleving kan uitsluitend op bloe- 
dige vergelding worden gegrondvest. Daarom 
moest bij de meest primitieve stammen al wel 
een soort rechtspleging ontstaan. 
De patriarch in de familie, het hoofd van de 
stam of de priester trad bemiddelend op bij 
onderlinge geschillen of hakte op eigen gezag de 
knoop door. Aanvankelijk had hij slechts^ zijn 
eigen rechtsgevoel en enkele algemene billijk- 
heidsoverwegingen tot richtsnoer. Later ontstond 
een zeker gewoonterecht, dat nog veel later werd 
opgetekend en aangevuld. 
De oudste ons bekende oorkonde, waarin het 
Germaanse recht werd opgetekend is de Sach- 
senspiegel, die dateert van omstreeks 1230. 
Zo ontstond langzamerhand een zekere nationale 
rechtsorde, die echter vooralsnog hemelsbreed ver- 
schilde van wat wij daar nu onder verstaan. 
Hoeveel eeuwen zouden overigens nog verlopen, 
eer deze „rechtsorde" overal min of meer zou 
zijn ingeburgerd. 
Afgezien van de rechtsgemeenschappen der Oud- 
heid duurde het, ondanks de doorwerking van het 
Christendom, toch nog bijna duizend jaar, eer 
er werkelijk van een nationale rechtsgemeen- 

, schap sprake was. Krachtige regeerders, zoals 
Keizer Karei de Grote in Duitsland en Koning 
&luard I in Engeland, wisten rechtsspraak en 
rechtshandhaving in hun rjjk wel 'krachtig t» 
bevorderen, maar het bleek telkens weer hoe 
zwaar het viel het geweld te doen wijken voor 
het recht. 
Het grote beginsel, dat doorgevoerd moest wor- 
den, was, dat onrecht de enkeling aangedaan, 
niet iets was, dat hem alleen aanging, maar dat 
dit een belediging was van de staat zelf, een 
schending van de rechtsorde. 

Lange tijd bleven echter 
bepaalde diep ingrijpende 
beledigingen van de 
rechtspleging uitgezon- 
derd. Er waren zaken, 
die zo diep de per- 
soonlijke eer aantast- 
ten, dat zij, naar men 
meende, alleen in bloed 
konden worden uitge- 
delgd. Desniettemin won 
de gedachte veld, dat 

niet ieder mens zijn recht in eigen hand mocht 
nemen, doch dat de georganiseerde staatsge. 
meenschap aangewezen was om voor het recht 
op te komen. 

De staat zou er met een enkel verbod van ge- 
weldpleging nooit zijn gekomen. Daarnaast, of 
liever, in de eerste plaats moest gezorgd worden 
voor een juiste rechtsbedeling. Doch hoe gebrek- 
kig vervulde de staat nog eeuwenlang die taak'. 
Corruptie, standenrechtspraak, politieke be- 
invloeding, vaak door het hoogste staatsgezag, 
de Koning, waren aan de orde van de dag. Tot 
aan de Franse revolutie was slechts zelden recht 
te krijgen voor wie in conflict kwam met één 
der in hoogheid geplaatsten. Zo tussen de ge- 
mene man onderling ging het nog wel. 

Eerst in de twintigste eeuw kunnen wrj metter- 
daad van een rechtsstaat spreken, voorzover 

die berust op een onafhankelijke rechtsspraak en 
rechtszekerheid voor ledereen, zonder aanzien 
des persoons. 
Zo is in een proces van vele eeuwen de eigen- 
richting overwonnen. Het geweld is als middel 
tot oplossing van geschillen verboden. Het recht 
is door gewoonte, wetgeving en rechtsspraak ge- 
stabiliseerd. Waar echter om de een of andere 
reden het recht tekort schoot, bleef het geweld 
bestaan. Hoelang werden nog de z.g. „erezaken" 
van de rechtspleging uitgezonderd en bleef het 
duel als laatste restant van de oude bloedwraak 
gehandhaafd? In Duitsland is het duel eerst na 
de eerste wereldoorlog verboden, en later door 
het nationaal-socialisme weer toegelaten en zelfs 
bevorderd. 

De aldus ontstane nationale rechtsorde is echter 
nog altijd onvolmaakt. Er geschiedt ook binnen 
haar grenzen nog maar al te veel onrecht, dat 
niet wordt recht gezet. De bittere ervaring der 
oorlogsjaren heeft ons wel geleerd, hoe plotseling 
onze zo mooi opgezette rechtsorde tot een carri- 
catuur kan worden, indien de macht komt in 
handen van mensen, die geen recht en moraal 
kennen. 
Maar hoe gebrekkig en weinig stabiel ook, wan- 
neer wij terugblikken op een toestand van voor 
eeuwen, dan moeten wij wel erkennen, dat wij 
metterdaad leven in een geordende rechtsstaat. 
Wij kunnen rustig onze twistzaak stellen in han- 
den van een onpartijdig rechter, van wiens uit- 
spraak, indien wij menen, dat zij onjuist is, wij 
nog weer in beroep kunnen gaan bij een hogere 
rechter. 
Helaas is niet elke burger van elk land in Europa 
zo gelukkig. Daar waar een politiestaat is, in 
plaats van een rechtsstaat, hebben dwang en 
geweld weer de plaats ingenomen van het recht, 
maar nu gesanctionneerd door de staat. Dat is 
nog veel ^bvaarlijker dan in de primitieve samen- 
leving, waar de enkeling geweld gebruikte in 
eigen zaak. 

Wanneer wij deze uiterst langzame ontwikke- 
lingsgang voor ogenhouden, kan het ons niet 

verwonderen, dat wij in de samenleving der vol- 
ken het ideaal nog niet bereikt hebben. 
Maar is het daarom onbereikbaar? 
Wie de parallel doortrekt zal tot de conclusie 
moeten komen, dat het wel is waar nog veel 
moeilijker zal zyn om in de intemationsde ver- 
houdingen het geweld plaats te doen maken voor 
het recht, maar dat er geen enkele reden is om 
aan te nemen, dat dit tot de onmogelijkheden zou 
behoren. 
In elk geval is het onze plicht de rechtsgedachte 
ook voor het internationale leven op de voorgrond 
te stellen en deze uit te dragen onder de volken. 
Wjj kunnen daarbij voortbouwen op het begin 
dat reeds gemaakt is. Wp zullen dan tot de 
ontdekking komen, dat wij daarbij stuiten op een 
van de weinige lichtpunten aan de internationale 
hemel, die door de troebelen van de tijd wel wat 
al te veel aan onze aandacht was ontsnapt. 
Daarover dus volgend maal. 

JA zutetf, 

demexetd 

tand 

Er bestaan verschillende manieren om dieren, maar in het bij- 
zonder paarden aan te zien, b.v. de manier van de leek en dc 
manier van de kenner. Uiteraard houdt de tentoonstellingscom- 
missie alleen rekening met de wensen van de kenners en daarom 
worden alle Hcrscurs. Clairons, Nico's, Ccrtains. Dragons en 
hoe alle bonkige, goedmoedige reuzen op zo'n tentoonstelling 
ook mogen heten met de achterzijde aan het geëerde publiek ge- 
presenteerd. Dc vakman echter we«^ deze stand juist te waar- 
deren, want voor hem Is het totaalbeeld, het algemene voor- 
komen, ..de massa, weet U", hoofdzaak! 
Op de massa en dc manier waarop de massa in elkaar is gefokt 
door middel van veel kapitaal, veel vakmanschap, maar Igt 
allermeest nog door van geslacht tot geslacht overgeërfde intuitie. 
komt het hier aan en schier nimincr ral er ro'n massa bijeen te 
bewonderen zijn geweest, als op deze tentoonstelling 1948. 

(Eindhovens Dagblad j. 
Toen hebben we een stille traan weggepinkt. Het 
was ons vergund één blik te slaan in een journa- 
listieke wereld, waar gans nieuwe mogelijkheden lig- 
gen. En wij spraken daarover met onze hoofdredac- 
teur. Voerden het pleit voor een bescheiden begin 
in deze richting. Elke week één artikeltje over paar- 
denfokkerij; Van deskundige hand. De onze, natuur- 
lijk. Maar hij was onverbiddelijk. Ook hij sprak van 
de massa en het kapitaal. Maar wat hij over Marx 
en de klassenstrijd zei, begrepen we niet goed. Ook 
over de wijze, waarop wij elke week dit blad in el- 
kaar fokken, sprak hij. Alleen over ons vakmanschap 
en onze van geslacht tot geslacht overgeërfde intuïtie 
zweeg hij. 
Enfin, wij hebben u man en paard genoemd. Dat nu 
de massa spreke. Want daarop komt het aan. 

Aangeboden: wegens overcompleet slaapkamerameublement» 
best. uit 2 pers. ledikant m. matras, wastafel en spiegel, 
tafeltje," 2 stoelen en nachtkastje, autoped op luchtb.. jongens- 
fiets, leeftijd 4 è 5 jaar. (Advertentie), 
Doe geen moeite meer, lezer. Wij hebben dit ameu- 
blement al. 's Avonds autopeddelen we (op lucht- 
banden) naar bed en 's ochtends begeven wij ons op 
de jongensfiets naar de wastafel. Bevalt uitstekend. 
Nu zoeken we-een salon-ameublement met een baK- 
fiets (voor de koekjes) en een keuken uitrusting met 
een kano (ora in de soep te gaan .roeren). 

* 
Zaterdag officiële opening door weth. mr. J. }. van der Velde. 
Die dag verder 5 muziekcorpsen en bezoek van de Rode-Kruis- 
paardenparade, die dc winkeliersvereniging „Dc Brug" komt 
complimenteren. _ , 

(Het Vrije Volk). 
Zijn dat nu paarden met een rood-kruis? 
En hebben die een winkeliersvereniging gefeliciteerdf 
Of is die parade aan het gelukwensen geweest? 

Oud-huzaren of infanteristen uit het tijdperk van Vader Sterkt 
. Denken jullie nog wel eens terug aan die goeie ouwe tijd, |a 
toch zeker, en et over praten, zeker ook wei. 
Zie je ze in gedachten niet zitten, moeder Sterk met haar 
hondjes (in de mand)! En vader Sterk met zijn altijd blijvend, 
optimisme, onze gezellige koffie- en theeuurejes na dc kerk? 

(Ingezonden Nwe. Dr. Crt.;. 
We waren, 't zij tot onze schande gezegd, het tija- 
perk van Vader Sterk geheel vergeten. Maar nu ziet 
ons oud-huzarenoog ze weer voor zich, zoals alleen een 
soldaat met een berenmuts op iets voor zich kan 
zien. Ach, dat altijd blijvende optimisme van Vaoer 
Sterk. Ondanks de mand, waarin moeder Sterk zich 
met haar hondjes vermaakte, dat altijd blijvende op- 
timisme. Een sterke man in een Sterk-tijdperk. 
Voor ons geen stenen of bronzen tijdperken. Zelfs 
geen stadhouderloze tijdperken, hoe lief ze ons ook 
waren. Voor ons alleen het tijdperk van Vader SterK. 

IjtiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiniHMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiHiiinMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiM 
Grauw is uw hemel en stormig uw strand, = 
Naakt zijn uw duinen en ellen uw velden ~ 
ü schiep natuur met een stielmoeders hand ^ 

5 . Toch heb ik innig u liel, o mijn land! = 
= Hoe dikwijls is dit een uitroep van de soldaten B 
1 overzee. Het verlangen naar Hollandse luch- = 
5 ten en stormige stranden: de liefde voor het E 
= plekje .grond waar eens hun wieg op stond; het E 
E komt allemaal _ boven, als de vroege tropen- = 
r 'avond valt en de verveling kinnen sluipt. 
5 Helpt hen die te verdrijven. Steunt ze door = 
E hen een Indië-abonnement op „De Zwerver" 5 
= te geven. 
5 En...... Iaat ze vliegen! E 
£ li moest de vreugde kennen als de jongens = 
£ ons blad ontvangen. | 
£ Verwezenlijkt ons motto; 
3 De Zwervers binnen een week 

in elke Indische streek! 
HiiiimiiiiiiitiiifiinmiiiiiimimmiiNiiitiiifiiiiiiiiiniiitiiiiiiniiiifiiiiiiiinfiniiM 
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Gedreven 

Uit leven en strijd van één onzer grootste 
verzetsmannen 

THEODORUS DOBBE („HANS") 
door 

„BOB VAN STBBNWIJK". 

Horac slaat toe. 

De dreigementen ^Van Horac indachtig, be- 
sloot Dobbe zich enige tijd te isoleren en hij 

verzocht Stuivenberg zijn vrouw en kinderen te 
gaan halen. Deze voldeed aanstonds aan het ver- 
zoek, vertrok naar Amsterdam en bracht Theo's 
vrouw en kinderen naar zijn huis in Woudenberg. 
Heerlijk was het weerzien; voor het eerst zou 
Dobbe zijn drietal weer bij zich hebben. Drie da- 
gen bleven zij bij Stuivenberg en toen vertrokken 
zij naar een nieuw adres, dat Kleinveld voor hen 
had gezocht. 
Het was geen goedkoop onderdak, dat boer Beek 
hen verschafte; 300 gulden per persoon per 
maand. Zij kwamen een weinig tot rust, maar 
lang konden ze ook hier niet blijven. De S.D. 
vond het huis van de vader van Stuivenberg en 
sloeg er zijn bivak op, om Dobbe af te wachten. 
Hals over kop vertrok toen. het gezin naar 
Arnhem, waar het een schuilplaats vond in de 
Driekoningendwarsstraat. Vijf maanden heeft het 
viertal daar doorgebracht. 

' /^vp 17 December 1942 werd Kleinveld gegrepen. 
'De vrijgelaten politieman Nieuwland, vervul- 

de de rol van provocateur en verrader. Onder 
de naam Van Dam vertoefde hij in hotel Frank 
en speurde Amersfoort en omgeving af, om da- 
ders van de overval te ontdekken. Op 16 Decem- 
ber 's avonds belde hij Noppen en Flipse op, dat 
een der daders op een adres te Amersfoort was 
verschenen, alwaar hij vrij gemakkelijk opzijn 
aanwijzing kon worden gearresteerd. Noppen, 
Flipse, rechercheur de Bie en de verrader Nieuw- 
land reden naar een drogisterij aan de Leusder- 
weg. De hele nacht surveilleerden ze voor de wo- 
ning. De volgende ochtend kwam Kleinveld naar 

I 
V-I, 
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: 
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Ik wist de taak, die ik begon, 
een taak van moeiten zwaar, 
maar 't hart, dat het niet laten kon, 
schuwt nimmer het gevaar. 
Het- weet, hoe eenmaal in dit land 
de vrijheid werd geëerd, 
voordat een vloekbre schennershand 
het anders heeft begeerd. 

Toen Kleinveld vertelde, dat hij het adres van 
Ome Jan niet wist, voegde Flipse hem toe: „Wij 
zullen Ome Jan in handen krijgen, zo niet levend, 
dan maar dood." 
Dezelfde avond deden Noppen en Flipse een inval 
op het adres, waar Kleinveld en Van Voorthuizen 
de laatste tijd ondergedoken hadden gezeten. Ge- 
waarschuwd door de bewoners van het huis, zag 
Evert nog juist kans door een raam te ontsnap- 
pen. 
De volgende dag vertrokken Noppen en Flipse, 
door rechercheur de Bie vergezeld, naar Arnhem. 
Ditmaal fungeerde de agent van politie Sytze de 
Jong uit Oudeschoot als verrader, die Dobbe zou 
aanwijzen. Deze agent had zich reeds „verdien- 
stelijk" gemaakt, bij de door Noppen en Flipse 
verrichte arrestaties van Ds. Overduin, Albert 
Wolting en Harry. 
's Avonds voor zijn arrestatie had Kleinveld met 
Bergsteyn een bespreking gehad in Amersfoort, 
waarbij Nieuwland, van wie zij nog niet wisten, 
dat hij „fout" was, enige tijd tegenwoordig was. 
Uit opgevangen brokstukken van het onderhoud 
had deze gemeend te kunnen opmaken, dat Dobbe 
zich in Arnhem moest ophouden en dat Kleinveld 
hem daar de volgende dag zou ontmoeten in de 
Steenstraat bij het viaduct. Nieuwland beijverde 
zich zijn opgedane wetenschap zo vlug mogelijk 
aan Noppen en Flipse door te geven. 
Nu zou Noppen eindelijk kunnen toeslaan! 
In Arnhem aangekomen stelde het gezelschap zich 
op in een leegstaande woning en om beurten sur- 

! :«p 
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Hier ziet men het illustere gezelschap bijeen. In het midden voorste rij: HORAC 
Verder: 1. Veenstra. 2, Van Lente. 3, Noppen, 4, Flipse. 5. de Bie. 

buiten en wandelde in de richting van het 
Julianaplein. Op de hoek van dat plein belde hij 
aan, maar werd op hetzelfde ogenblik door Nop- 
pen gepakt. Nadat hij door Flipse was geboeid, 
werd hij ter plaatse gefouilleerd, waarbij een 
tweetal automatisché" pistolen benevens een tas 
met illegale papieren werd gevonden. „Dat kan je 
Je kop kosten" voegde Flipse hem toe. Kleinveld 
werd nEtfir het hoofdbureau te Utrecht gebracht, 
waar nog meer illegale bescheiden op hem wer-i 
den gevonden. Aan Kleinveld werd toen voorge- 
steld met Noppen en Flipse In een auto plaats 
te nemen, om gezamenlijk Ome Jan op te sporen. 

veilleerden ze met Sytze de Jong de omgeving 
af. Tot 's avonds 10 uur zijn ze daar gebleven. 
Toen niemand kwam opdagen, aanvaarden ze ge- 
vieren d^ terugtocht naar Utrecht. 
Nieuwlands inlichtingen waren verkeerd geweest. 
Dobbe verscheen eerst de volgende avond; niet 
aan het viaduct in de Steenstraat, maar aan het 
station, waar Evert hem in kennis stelde van 
de arrestatie van Kleinveld. 
24 Januari 1943 sloeg de S.D.-klauw wederom 
toe. Op aanwijzingen van de verrader Nieuwland, 
trok een talrijk gezèlschap politieraanrien onder 
aanvoering van Noppen en Flipse naar een adres 

in Amersfoort. Hier werd Dick van Veen gegre- 
pen. Bergsteyn, welke zich op 't zelfde adres be- 
vond, ontsprong de dans op het nippertje; bij zijn 
achtervolging werd een groot aantal schoten op 
hem gelost, maar hij wist te ontkomen. 
Evert vertrok op het bericht van de gevangen- 
neming van Dick naar Velp, waar hg Dobbe 
wilde ontmoeten. Theo raadde hem aan voorlopig 
in Velp te blijven, aangezien het centrum van het 
land te onveilig was geworden. Daar kwam hij 
in aanraking met Jan Thijssén (Lange Jan), die 
hem opnarfl in een groep van de Raad van Ver- 
zet, In dit verband pleegde hij met Dobbe in de 
omgeving van Arnhem een aantal sabotageda- 
den. 
Op zekere dag liep hij daar Pellicaan van V.N. 
tegen het lijf, die hem vertelde, dat Dick van 
Veen, tijdens het overbrengen naar de gevange- 
nis in Deii Haag, was ontsnapt en dat deze zo 
spoedig mogelijk met hem en Dobb# een onder- 
houd wenste te hebben. Hij kwam met Pellicaan 
overeen, dat hij zich met Dobbe in verbinding 
zou stellen, teneinde plaats en tijd van afspraak 
te bepalen. Per brief werd aan Van Veen bekend 
gemaakt, dat deze op een gestelde tijd in Hotel 
„De Wereld" te Wageningen werd verwacht. 
Enige dagen later had de ontmoeting plaats. 
Dick van Veen met zijn verloofde vonden daar 
Evert met Petertje van de Hengel, de koerier- 
ster van Dobbe. Gezamenlijk vertrokken zij in 
de richting Arnhem, teneinde Dobbe te ontmoe- 
ten. Al heel spoedig werd geconstateerd, dat zij 
ddor een tweetal wielrijders werden gevolgd. Zg 
lieten hen enige malen passeren en eindelijk be- 
sloten zij een zijweg in te slaan. Aldus geschied- 
de en toen zg een eindje gevorderd waren, stap- 
ten ze af en verborgen zich achter enige strui- 
ken. Nauwelijks stonden zij da.ar, of zij zagen, 
dat de achtervolgers eveneens de zijweg insloe- 
gen. Rakelings passeerden ze hen, maar doordat 
zij hun lichten hadden gedoofd, zagen zij hen niet 
staan. Haastig besteeg het viertal zijn rijwielen 
weer en reed dwars door het bos, waar Evert 
uitstekend de weg wist naar Arnhem naar het 
huis van de familie Tollenaar in de Van Eek- 
straat. Een half uur later verscheen Dobbe, die 
door Evert was opgehaald. 
Korte tijd later werd Petertje van de Hengel 
ernstig ziek. Op het adres waar zij verbleef, kon 
zij niet goed verzorgd worden e» daarom besloot 
zij 21 Juni '43 naar de familie Tollenaar te gaan, 
waar zij zeker was een goede verpleging te vin- 
den. 's Avonds zocht Evert haar daar op, om 
naar haar toestand te informeren. Hij besloot de 
nacht bij de familie Tollenaar door te brengen. 
Des nachts om ongeveer twee uur werd lucht- 
alarm gegeven. Het viel op, dat er geen enkel 
geluid van een vliegmachine viel waar te némen. 
De heer Tollenaar begaf zich daarom naar buiten, 
om de toestand eens op te nemen. Nauwelijks 
was hij de deur uit of er werd gebeld. Mevrouw 
Tollenaar begaf zich naar de voordeur en nadat 
zij had opengedaan, stapten twee mannen, met 
banden van de luchtbescherming om, naar bin- 
nen. „Wij zijn van de luchtbescherming en komen 
controle houden". Nog een aantal anderen wa- 
ren intussen het huis binnenggkomen en zij door- 
zochten het hele huis. Evert, die onraad ver- 
moedde en zich in een kast had verstopt, werd 
ontdekt en gesommeerd te voorschijn te komen. 
Onmiddellijk werd hij door Noppen gefouilleerd, 
waarbij een wapen op hem werd gevonden. 
„Ha, daar hebben wij de lang gezochte", liet 
Noppen zich bij de arrestatie ontvallen en na 
de fouillering en het vinden van een revolver 
kreeg Evert van het sinistere invididu te horen: 
„Die revolver zal je zeker de kop kosten". 
Het bleek een illuster gezelschap te zijn, dat 
daar onder het mom van luchtbeschermers naar 
binnen was gekomen. Behalve Noppen, was na- 
tuurlijk ook Flipse weer van de partg, maar ook 
de N.S.B.-rechercheur D. van Donk, en de Duitse 
S.D. commissaris Seiffert, benevens enige andere 
rechercheurs. 
Nadat Evert de boeien waren omgedaan, was de 
eerste vraag van Noppen; „Waar is Dobbe?" 
Evert gaf een ontwijkend antwoord, waarop hem 
door Noppen werd aangezegd: „Dan schieten wij 
je kapot". Hij stuurde de anderen de kamer uit, 
sloot de deur en zeide: „Ik vraag je voor de laat- 



sie keer, vvaar Dobbe is en als je het niet zegt, 
tschiet ik je door je kop". 
Onder bedreiging van een gummistok hield Evert 
vol, dat hij het schuiladres van Dobbe niet wist. 
Flipse en Seiffert kwamen daarna de kamer 
weer binnen en begonnen gezamenlijk op de meest 
ruwe wijze te dreigen en te vloeken. Teen dit al- 
les geen uitwerking had, werd Evert per auto, 
waarin zich de reeds gearresteerde heer Tolle- 
naar bevond, zwaar geboeid, naar het gebouw 
van de S.D. aan de Utrechtseweg te Arnhem 
overgebracht, waar hij aan mishandelingen van 
leden van de S.D. blootstond. De Volgende dag 
brachten Noppen en Flipse hem naar het Plein 
in Den Haag, waar Horac hem persoonlijk ver- 
hoorde. Onder het overbrengen naar Den Haag 
zag hij, dat Noppen en Flipse zich de in zijn kof- 
fertje bevindende bankbiljetten ter waarde van 
ƒ 900.— toeeigenden. Tot de voorwerpen, welke 
zich verder in het koffertje bevonden, behoor- 
den revolverkogels, valse stempels, blanco per- 
soonsbewijzen, zegels, stamkaarten, Ausweisen, 
een vingerafdrukplaat met, inkttube, illegale bla- 
den van „Vrij Nederland", circulaires van de 
„Raad van Verzet", tekeningen van de Duitse 
kustwerken en storingzenders, kortom een geheel 
arsenaal van stukken, die men bij een illegaal 
werker kon verwachten. 
Na het verhoor werd Evert naar Scheveningen 
overgebracht. Op het Binnenhof werd het dood- 
vonnis over hem uitgesproken. 
Toen ook Bergsteyn was aangehouden, restten 
nog slechts Rotte en Dobbe, die onvindbaar zijn 
gebleven voor de heren van het Sonderkommando. 

Kleinveld ontsnap.., 

Intussen had Kleinveld kans gezien op mees- 
terlijke wijze uit het beulenkamp Amersfoort 

te ontsnappen. Op de meest beestachtige wijze 
was hij daar mishandeld. Hij zat daar evenals 
de reeds door Noppen en Flipse gearresteerde 
Wolting, Tiekenhorst en Klaas van de Groep, aan 
handen en voeten met kettingen geboeid in een 
donkere cel. Na ongeveer twaalf weken in deze 
toestand in die donkere ruimte te hebben ver- 
toefd, slaagde hij erin, na lange voorbereidingen 
te ontkomen. (Zie noot Red.). 
Toen hij weer in vrijheid verkeerde, üon hij op 
een middel, om zijn vrienden te verlossen. Hy 
sprak erover met de „Raad van Verzet" en men 
besloot de vrouw van Horac te ontvoeren, met 
het doel, die uit te wisselen tegen de gevangen 
vrienden. Door een toevallige loop der omstan- 
digheden mislukte deze poging, maar wel lukte 
het de vrouw van Noppen met een ziekenauto 
mee te nemen en onder te brengen op een vlucht- 
adres te Hoogland bij Amersfoort. Het resultaat 
was echter anders, dat men zich had voorgesteld, 
want als représaille werd Kleinvelds hele familie 
waaronder zijn ouders en schoonouders, de ouders 
van Evert, en enkele familieleden van Dobbe door 
het Sonderkommando naar het concentratiekamp 
te Vught gebracht, terwijl door de radio werd om- 
geroepen, dat, indien de ontvoerde vrouw niet 
voor een bepaalde termijn werd losgelaten, er elk 
uur een van de gijzelaars zou worden doodge- 
schoten. Evert benevens een viertal personen uit 
Baarn, waaronder zich de bekende verzetsman 
Jan Brouwer bevond, die ten aanschouwe van de 
andere gearresteerden door een der rechercheurs 
werd mishandeld, werd opnieuw naar het Bin- 
nenhof gebracht en gedwongen de familie Tol- 
lenaar op te bellen om hun te verzoeken de ont- 
voerder te waarschuwen. 
Tijdens zijn gevangenschap te Scheveningen werd 
er op zekere dag een ongunstig uitziend individu 
bij hem in de cel geplaatst. Deze kerel vertelde 
Evert, dat hij wegens illegaal werk door de S.D. 
was gearresteerd en reeds zeven maanden in de 
cel had doorgebracht. 
Hij betoonde een opvallende belangstelling voor 
de lotgevallen van Evert, wie het evenwel aan- 
stonds was opgevallen, dat de gelaatskleur van 
zijn medegevangene er wel wat fris uitzag voor 
iemand, die reeds zeven maanden celbewoner was 
geweest. Al spoedig bleek de argwaan van Evert 
niet ongegrond te zijn, want toen zijn celgenoot 
de volgende dag werd weggehaald, kwam hij tot 
de ontdekking, dat deze een paar zilveren man- 
chetknopen van hem had meegenomen. 
Kort daarop ontvingen de ouders van Gerrit 
Kleinveld bezoek van een heerschap, die hun ter 
introductie de zilveren manchetknopen van 
Evert toonde. Het heer vertelde, dat hij lange 
tijd bij Evert in dezelfde cel had vertoefd en dat 

RECTIFICATIE 
In No. 7 van dit vervolgverhaal (De Zwerver No. 25, d.d. 
25 Juni 1948) komt in de 2e kolom, regel 4, een zetfout 
voor, die tot een onjuiste voorstelling van zaken zou kun- 
nen leiden. 
In de betreffende zin staat: ^ 

De rechercheurs Noppen en Flipse, de leider tegen 
wie ..Radic? Oranje"   enz. 

Deze zin moet echter luiden: 
De rechercheurs. Noppen en Flipse, de lieden tegen 
wie ,.Radio Oranje"   enz. 

Gaarne ons excuus voor deze fout. 

IN DE BALK 

'7 o nu en dan ontvangen wij brieven met betrek- 
king tot het door de Stichting gevoerde beleid, 

waarin nu eens meer drn minder ernstige critiek op 
dat beleid is vervat. Wij stellen deze vorm van 
critiek bijzonder op prijs omdat het getuigt van een 
gezonde belangstejing in en een gevoel van ver- 
antwoordelijkheid, voor hot 
stichtingsyork. Öe S'ich- 

„ting heelt deze cri i jk 
dringend van node. Irur.ers 
bij de uitvoering van een 
zó breed gestelde taak als 
door de organen van '40— 
'45 op zich werd genomen 
kunnen (onbedoelde) fou- 
ten nimmer uitblijven. Met 
hoeveel ambitie ook wordt 
gewerkt (en wij weten, 
allen, dat inderdaad met 
ambitie wordt gewerkt) en 
hoe intens en toegepaste 
controle-maatregelen ook 
mogen zijn, vergissingen kunnen bij werkzaamheden 
van een dergelijke omvang nimmer worden voor- 
komen. In het algemeen wordt dit door het publiek 
zeer goed ingezien. De brieven bevatten voor het 
overgrote deel opbouwende en gezonde critiek en 
waar mogelijk wordt er door '40—'45 gaarne reke- 
ning mede gehouden. Wij van onZe kant laten niets 
na om ter onzer kennis gebrachte (vermeende of 
werkelijke) bestuursfouten of misstanden aan een gron- 
dig onderzoek te onderwerpen. Wij verklaren nog 
eens nadrukkelijk, dat deze vorm van critiek ert door 
de Stichting en door de redactie van ons blad op 
hoge prijs wordt gesteld. 

L_j elaas bespeuren wij menigmaal critiek, welke op 
* geen enkele wijze de waardering van welmenen- 

de stichtingsmedewerkers kan wegdragen. Een critiek, 
welke ook op geen enkele wijze kan bijdragen tot 
verbetering van gesignaleerde en — in de bedoelde 
vorm geuit — bijna altijd vermeende misstanden. Wij 
doelen op de kletspraatjes, op de roddelarij van 
ambitieuze dwarskijkers of van lieden die een motief 
zoeken voor hun lamlendige negatieve houding. Zij 
spreken met verve over de grof-hoge. salarissen, over 
onjuiste aanwending der geldmiddelen, over partij- 
politiek of kerkelijk gerichte voortrekkerij, ja, over 
wat niet al. Het zijn de mensen, die altijd langs de 
kant blijven staan, zelf nooit het stuur in handen 
durven of kunnen nemen en die eigen feilen en 
tekortkomingen pogen te verbergen door ze anderen 
listig in de schoenen te schuiven. Geen instelling is 
voor hun bezoedelende critiek veilig en er bestaat 
voor hen geen groter vreugde dan wat door de 
„Zwitsers" zo kernachtig „Schadenfreude" wordt ge- 
noemd. Het zijn de lafaards die, aleer zij aan hun 
twijfelachtige verontwaardiging lucht geven, om zich 
heen zien of er wellicht mensen in de nabijheid zijn, 
die van hun lasterlijke confetti niet zijn gediend. U 
kent ze allemaal wel, we behoeven ze niet nader aan 
te duiden. U ontmoet ze ook allemaal wel eens. 
Och, grijp hen dan in hun vettige kragen en sjor hen 
vast op hun laffe critiek. Laat hen niet los voordat 
ze met cijfers en feiten komen en rust niet voor U 
de juiste toedracht van de zaak kent. Stap naar het 
eerste het beste stichtirigsbureau of, als U daarvoor 
niet in de gelegenheid bent, schrijf ons een kaartje. 
De Stichting ka% werkelijk elk onderzoek velen en 
waar fouten zijn gemaakt ■ zullen die worden erkend 
en gecorrigeerd. Het is in vele kringen een inge- 
wortelde gewoonte geworden om bij gebrek aan con- 
versatie met inhoud de nationale chronique scanda- 
leuse te gaan bespreken. Er zijn allerlei vunze blaad- 
jes, die gaarne de meest uitgebreide stof voor derge- 
lijke gesprekken verschaffen. Deze conversatie wekt 

enkel ontevredenheid en heeft nog nooit verbetering 
van misstanden tengevolge gehad. Laten wij er dan 
ook niet aan mee doen en onze mond desnoods hou- 
den als we helemaal niets ter zake in het midden 
hebben te brengen. Met name waar het de Stichting 
betreft (en er is weer eens ontzettend geroddeld tij- 

dens de jongste inzame- 
lingsactie) mogen wij geen 
enkele vorm van afbreken- 
d critiek dulden. Het moet 
onze eer ie na zijn om wat 
wij gezamenlijk zo moei- 
zaam hebben opgebouwd 
voor onze ogen door klein- 
zielige naargeestelingen te 
zien afbreken. 

Pjit spreken we af: hebt 
*-^U aanmerkingen op het 
door de Stichting gevoer- 
de beleid laat het ons dan 

weten. Blijf er niet mee rondlopen maar deponeer de 
critiek daar waar ze thuis hoort. Geen moeite zal de 
redactie teveel zijn om klaarheid te' brengen in zaken 
welker duisterheid het welzijn van de Stichting, onze 
Stichting kan schaden. Wij zijn ervan overtuigd, dat 
er niets is in het stichtingswerk, wat geen daglicht kan 
velen en mochten er zijn die in dezen met ons van 
mening verschillen, welnu, dat zij spreken. 

Nog niet zo lang <Jfeleden was het onder drinkebroers 
in Drente gebruikelijk om het mes in de balk te ste- 
ken, wanneer men ernstig met elkaar van mening 
verschilde. De opposant, die het mes eruit durfde te 
trekken, verklaarde zich daarmede bereid de twist „op 
het mes" uit te vechten. Het zij verre van ons deze 
gewoonte toe te juichen, doch in dit geval willen wij 
deze reeds verloren gegane traditie nog een maal 
in ere herstellen. 
Van nu aan hangt ons (penne)mes als een uit- 
daging in het stichtingsplafond! 

TOON. 

VERZETSPENSIOEN MOET VOOR 29 SEPT. 
AANGEVRAAGD. 

\\7 oensdag 29 September a.s. is een belangrijke da- 
• * turn voor hen, die recht hebben op uitkeringen 

volgens de wet Buitengewoon pensioen 1940—1945. 
Wanneer namelijk de rechthebbenden zich vóór dien 
datum niet zullen hebben aangemeld bij de „Stichting 
1940—1945", voor aanvrage van een pensioen in den 
zin van bovengenoemde wet, dan hebben zij hun rech- 
ten verbeurd. 
Indien iemand na het in werking treden van de wet 
nog ten gevolge van zijn verzetswerk overlijdt, ont- 
staat het recht op den datum van overlijden. 
Er bestaat op het ogenblik een categorie Neder- 
landers, die, hoewel dit ogenschijnlijk niet zo is, toch 
in aanmerking komen voor een aanvrage. Dat zijn zij. 
de thans nog in eigen onderhoud kunnen voorzien en 
die daardoor geen uitkering van de „Stichting" genie- 
ten. Dit zijn meestal weduwen of invaliden met- enig 
vermogen of zij, die door werken in hun behoeften 
voorzien. 
Ook zij dienen voor 29 Sept. een aanvraag in te 
dienen, daar anders hun rechten vervallen. 
De Stichting verzoekt een ieder, die namen en adressen 
kent van nabestaanden van hen, die in het verzet 
gevallen zijn en van personen, die ten gevolge van het 
verzet invalide zijn geworden, aan haar bureaux op 
te geven. Het adres van het hoofdbureau is: postbus 
140, Amsterdam, telefoon 35280. 

hij na zijn straf te hebben uitgezeten, door de 
Duitsers weer op vrije voeten was gesteld. 
Er volgde nu een uitvoerig verhaal over een 
plan, dat hij met Evert zou hebben ontworpen om 
hem uit de gevangenis te verlossen. Voor de uit- 
werking ervan was het echter noodzakelijk zich 
van de medewerking van Gerrit te verzekeren, 
die naar Evert had verzekerd, zich daarvoor on- 
getwijfeld beschikbaar zou stellen en het plan 
met Dobbe zou bespreken. Het was voor de pro- 
vocateur dan ook een zichtbare teleurstelling, 
van Gerrits ouders, die hem niet vertrouwden, te 
vernemen, dat elk contact met hun zoon Ger- 
rit ontbrak. Bij zijn vertrek zag een slimme zus- 
ter van Gerrit kans de vreemde bezoeker te 
volgen en tot haar niet geringe schrik ontdekte 
ze, dat deze een straat verder in een luxe auto 
stapte, waarin zich twee, in uniform gestoken 
S.D.-officieren bevonden. Uit een later gepubli- 
ceerde foto herkende de familie Kleinveld in de 
provocateur de massa-verrader  Van der 
Waals. 
Tien maanden ruim heeft Evert in Scheveningen 
vertoefd en het vonnis werd niet* uitgevoerd. Ten 
gevolge van de luchtlandingen bjj Arnhem, werd 
hij naar Duitsland overgebracht, waar hij in Mei 

1945 door de Amerikanen werd bevrijd, juist toen 
de Moffen van plan waren het tegen hem en zijn 
vrienden Klaas van de Groep en Frekenhorst uit- 
gesproken vonnis te voltrekken. 
    (Wordt vervolgd). 
Noot: 
In het Jubileumnummer, een extra verzorgde uit- 
gave van ons blad ter gelegenheid van het rege- 
ringsjubileum van H.M. de Koningin, zullen wfl 
van deze ontsnapping, die zonder enige overdrij- 
ving verbazingwekkend mag worden genoemd, 
een groot, met talrijke foto's geïllustreerd ver» 
haal opnemen. RED. 
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Zo hebben wy dan een coloradokever-invasie gehad 
Van officiële zijde waa men er als de kippen bij om 
die beestjes onschadelijk te maken. En terwijl Schreie 
der zat te zonnen in de duinen, moesten de schoot- 
kindertjes beestjes vangen. Het was lofwaardig, dat 
men er zo gauw bij was. Want zelfs een natte, aan- 
gespoelde coloradokever b l ij ft een coloradokever. 
En dus gevaarlijk. 
Maar ik begrijp niet. dat onze regering niet beter 
waakt tegen die andere coloradokevers, die óók ge- 
knaagd hebben aan de Nederlandse akker. Ik bedoel 
de ambtenaren, die in de bezettingstijd niet deugden. 
Die toen ijverig meehielpen om de akker kaal te 
vreten. Die met de horzels uit Berlijn ons leven ver-, 
galden en de vrijheid om zeep hielpen. 

Ik las in de krant, dat de Eerste Kamer geklaagd 
heeft over het hoge bedrag, dat jaarlijks door Vader- 
tje Staat moet worden betaald aan mensen, die op 
wachtgeld zijn gesteld. 
— Ja. heeft de Minister van Binnenlandse Zaken 
gezegd, dat is waar. Dat bedrag is te hoog. 
En nu heeft Zijne Excellentie een beroep gedaan op 
de gemeentebesturen om bij vacatures in het bijzon- 
der aandacht te schenken aan hen, die wachtgeld 
genieten uit de berooide schatkist. 
Daar heb ik niets op tegen. Maar de Minister heeft 
er iets aan toegevoegd en dat zint Wie niet. Hij heeft 
ook gezegd: Niet in de laatste plaats denk ik hierbij 
aan ambtenaren, die ingevolge zuiveringsbesluit zijn 
ontslagen en van wier capaciteiten in vele gevallen 
gebruik kan worden gemaakt, mede ten voordele van 
de zorgelijke overheidsfinanciën. 
Dat wil dus zeggen: Haal de weggezuiverden weer 
binnen, gemeentebesturen! 

Maar dit wordt te gortig, naar mijn smaak. De colo- 
radokevers worden binnengehaald, ter besparing van 
centen. En dus wordt de Nederlandse akker weer 
prijs gegeven aan de knagers aan loof en vrucht. 
De slappelingen komen weer aan bod en het eind 
van het lied zal wezen, dat ons volk nogmaals zal 
worden uitgehold door die nazi-ambtenaren. Terwijl 
de heren Hirschfeld en Harinxma-toe-dit-en-daf de 
Nederlandse belangen dienen en Schreieder ligt te 
zonnebaden tot heil van zijn germaanse body, mogen 
de schoolkinderen kevertjes vangen, tezamen met de 
Nederlandse politie. Maar de gróte kevers moeten 
weer worden binnengehaald, inplaats dat men die er 
definitief uitsmijt. Vanwege de centjes, ziet u! 
Maat aangezien er vandaag-de-dag met een hand- 
omdraaien nieuwe wetten worden gefabriekt, vraag 
ik me af, waarom er niet een wetje wordt gemaakt, 
dat er in voorziet om de schobbers hun wachtgeld 
te ontnemen. 
Fritz Reuter heeft in één van zijn boeken eens ge- 
zegd. dat de domste boeren de dikste aardappelen 
verbouwen, 't Kan waar wezen, — maar toen waren 
er nog geen coloradokevers in Europa! 
Thans helaas wel. 
En als die nu weer warden ingehaald, wordt het 
weer uithollen, let eens op! 
Als je 't mij vraagt, mogen de gemeenten niet ingaan 
pp het voorstel van Zijne Excellentie. Het is beter, 
dat ze met lood-arsenaat gaan spuiten. 
Tot behoud van de Nederlandse akker. 

Die zich noemt. 
ÜUuH. 

wetL vtut de C-yjettie 

Drie bakkers als Genisten. 

r 
Tussen Buitenzorg en Soekaboemi werd een z.g. Austra- 
lische buizenbrug gebouwd en geplaatst. 
De onderdelen kwamen uit een dump te Baltkpapan. 

Neen, het achtste wereldwonder was het niet, maar wel een treffend staaltje van techniek, 
dat wij te zien kregen bg Tjibadak. Hier werd n.L een brug op zijn plaats gerold, die een 
geheel ander systeem vertegenwoordigt dan de bekende Bailey-bruggen. En daar dit in da 

geschiedenis van onze Genie iets byzonders betekent, was de Generaal de Q., de „Big Boss" van 
de Genie, hierbij persoonlijk aanwezig. * 
De tocht van Mr. Comelis naar Tjibadak, die we in twee gevechtswagens aflegden, verliep vlot. 
Naast de bestaande Bailey-brug lag, nog voor het grootste gedeelte op de weg, de nieuwe brug, 
die over de rivier gerold moest worden. Dit laatste klinkt zo eenvoudig, maar er was heel wat 
aan vooraf gegaan. Luitenant L., de commandant van het peloton van de legergenietroepen met 
zijn 55 man, die de brug gebouwd had, vertelde ervan. In grote stukken was de brug in begin 
December naar Tjibadak vervoerd en daar op de weg bij de rivierovergang in elkaar gezet. Te- 
voren was de bestaande Bailey-brug verlegd, om plaats te maken voor de nieuwe. Er was ge- 
bruik gemaakt van het puin, afkomstig van bruggehoofden van de vernielde, oorspronkelijke 
brug, om het fundament voor een noodprjler, een z.g. Engelse pijppijler te maken, die gemaakt 
was om de brug bij het rollen te ondersteunen. Door bandjirs was het fundament twee keer weg- 
geslagen; de rivier werd toen gedeeltelijk afgedamd, waarna het eerst mogelijk was de nood- 
pijlers te houwen. 

Dat bakkers ook wel iets anders kunnen dan bakken, werd wel bewezen door de naam van de 
brug, die de jongens haar gegeven hadden: n.1. de Koekebakkersbrug, dit omdat er drie bakkers 
aan meegewerkt hadden. 
Om de brug op zijn plaats te rollen, 
werden twee lieren bevestigd, één voor, 
om te trekken, en één achter, om te 
vieren. 
En daar stonden we nu te kijken, naar 
deze 34 meter lange brug, die 30 ton 
weegt en die centimeter voor centi- 
meter naar voren kwam. „Net gevan- 
geniswerk" vonden de twee soldaten, 
die broederlijk samen onder één regen- 
cape vanwege de stromende regen, de 
handle van de lier in gestadig tempo 
heen en weer trokken. — De bereke- 
ningen klopten precies, geen incident 
stoorde, of het zou de regen geweest 
moeten zijn, doch hieraan stoorde zich 
niemand. In twee ploegen, die elkaar 
afwisselden, werd gegeten, en wat voor 
eten! Brood met spek en klapperwater! 
Ook de generaal liet zich niet onbetuigd, 
en dronk de melk uit een enorme klap- 
per of het champagne was. 

Toen het gevaarte voor het grootste 
gedeelte over 9e rivier gerold was, 
moest het contragewicht vergroot wor- 
den, omdat de brug anders uit zijn even- 
wicht zou komen; daarvoor diende het 
lichaamsgewicht van de jongens zelf. 
„Let op", zei een echte Limburger, „nou zakt-ie door". Het was precies een grote pantomine, 
gebaren werden gewisseld, tekens werden gegeven. 
Na 3% uur lag de kolos, die 24 tons lasten kan dragen op zijn plaats. De laatste loodjes waren 
deze keer niet het zwaarst. Het was maar meer een heel klein loodje aan een touwtje, vastge- 
houden door de reed» genoemde Limburger, dat de juiste plaats bepaalde boven de betonnen 
bruggehoofden. „Zo! 't Is mooi geweest", zei de overste. — En inderdaad, de Genie had zich 
weer eens van zijn beste zijde laten zien. Deze jongens wisten van aanpakken, blank en bruin 
werkten zij aan zij, de Genie is heterogeen: KNIL., Dienstpl. K.L., en OVW-ers maken deel uit van. 
dit onderdeel, dat onmisbaar Is voor het leger te velde. Als een symbool lag daar de grote brug 
met zijn natuurlijke erepoort In de vorm van twee pisangbomen; symbool, omdat deze brug ge- 
maakt is door jongens, die met hetzelfde ideaal vervuld waren: de opbouw van dit mooie land. 

■L 

Het „EHGUHO SPIEL" no-q. niet in. de doofpot. 

Mr. Donker, voorzitter van de parlementaire enquête-commissie, gaf in zijn radiorede van 
Donderdag 24 Juni 1.1. de verzekering dat o.a. ook het England Spiel door de commissie 
onderzocht zal worden. Zoals wij reeds schreven in ons nummer 24, achten wij het 
een dringende aangelegenheid, dat er meer gegevens bekend gemaakt worden omtrent deze 
sinistere affaire. Dit „Spiel" zal voor het forum van het gehele Nederlandse volk berecht 
moeten worden, zonder een zekere terughouding, om alle kaarten open en eerlijk op tafel 
te leggen. 
Het gevoel, dat er enkele (misschien vele?) feiten voor ons verborgen worden gehouden, 
konden wij bij het proces Van der Waals, maar niet van ons afzetten. 
Nederland heeft er recht op te weten, wie aan deze afschuwelijke zaak, hetzij door 
onkunde, hetzij door nonchalance, debet is. Het is geen lust tot sensatie, dat ons bij het in- 
nemen van dit standpunt drijft, neen, het is het verlangen naar gerechtigheid! 
Dappere kerels, in vol vertrouwen in hun opdrachtgevers, zijn door fouten de dood ingejaagd. 
Want dat er onherstelbare fouten gemaakt zijn. is duidelijk genoeg gebleken. En dit eist 
opheldering! Niet uit drang om hoog gewaardeerde landsdienaren te zien vallen, maar opdat 
er recht gedaan wende tegenover hen, die vielen, vragen wij volkomen open en met bekend- 
making van alle desbetreffende stukken, deze zaak te behandelen. 
Zo zal ons volk het vertrouwen in onze rechterlijke macht hervinden. 

SC. 

oor- 

firijt 

Gjij moet niet omzien: doei 

ulü werk stil naar de wet 

uan kloem en uruckt; en lei 

niet op de wilde gloed 

aan vuurmond en trompet. 

ij moei niet vrezen ; i zaad, 

dat kier de wind verwaait, 

wordt ginds als graan gemaaid 

of siert als kloem t gelaat 

van vrouwen, jong en fraai. 
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in memoRiam 

Een salvo klinkt- hm taak vond fleen genade, 
Doch wee deaeen, die hen vergeten zal- 
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SEERP POSTMA (Witte Dirk; 
Geboren 27 September 1921 te Baarn 
Gefusilleerd 22 December 1944 te Apeldoorn 

PIET ROODENBURGH (Piet; 
Geboren 14 Maart 1918 te Amsterdam 
Gefusilleerd 15 December 1944 te Uitgeest 

A 

Iedereen die met Seerp in aanraking kwam, wist na enkele minuten dat hij een 
jongen voor zich had die wist wal hij wilde. Buitengewoon scherp en critisch 

observeerde Witte Dirk alle dingen die onder zijn aandacht kwamen. Zijn studie 
in de rechtswetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam legde er 
getuigenis van af en deed uitkomen dat hij veel ■ voor de toekomst beloofde. 
Edoch  die onweerstaanbare drang om het vaderland dat in nood verkeerde 
te helpen, kreeg ook hem te pakken. Langzaam aan richtte zijn blik zich op 
de overkant waar duizenden getraind werden om de aanval straks te kunnen 
beginnen en zo het nodig was, nu reeds in Nederland te dalen als agent voor 
de geallieerde legerleiding. Het is eind 1943 als hij de eerste pogingen onder- 
neemt om uit Nederland weg te komen. Het scheen hem toe dat de tijd nu rijp 
was om zijn voornemen ten uitvoer te brengen. Helaas had hij mis gerekend, 
al zijn contacten bleken %em tenslotte niet te kunnen helpen. Hierdoor in het 
geheel niet uit het veld geslagen, liet hij poging op poging volgen en rusteloos 
zocht hij verder naar nieuwe mogelijkheden. Eindelijk in Maart 1944 gelukte het 
hem om via de Pyreneèen naar Spanje te ontvluchten en zich vandaar naar 
Engeland te begeven. De-avonturen die hij intussen al had meegemaakt waren 
bijna ongeloofwaardig. Ze vertelden van de moed van het onderdrukte volk en 
de vastberadenheid om de vrijheid tegen elke prijs te bemachtigen. Seerp was 
een waardig vertegenwoordiger van deze wil. 
Hierom ontving hij in Londen een medaille die hem de verplichting op legde, 
om nog meer te tonen dat het ernst was met zijn voorgenomen besluit. Na 
enkele dagen werd hij opgenomen in de opleiding voor verbindingsofficier tussen 
de geallieerde legerleiding en de ondergrondse verzetskernen. Enthousiast oefen- 
de hij en de kroon op zijn werk was de eervolle opdracht om in Aug. 1944 naar 
Nederland te gaan om het contact met de K.P. Den Bosch en de oprukkende 
legers tot stand te brengen. 
Hij landde onopgemerkt in de WieringeonSer polder, in de donkere nacht van 
7 op 8 Augustus. Hij werd vergezeld door een marconist die voorlopig naar 
Rotterdam ging en wachten zou dat Witte Dirk hem bericht zou geven waar 
hij definitief naar toe moest. 
Terwijl Seerp poogde om Den Bosch te bereiken moest hij werkeloos aanhoren 
dat de Engelsen deze stad reeds binnengerukt waren. Wel probeerde hij nog 
om met de hulp van de legers het kamp Vught te bevrijden maar de hoofd- 
macht kon het Albertkanaal niet overkomen. Deze teleurstelling trof hem diep 
en een klein beetje ontmoedigd trok hij naar Rotterdam, waar hij zich weer 
bij zijn kameraad voegde. Frank, de landelijk sabotage commandant, achtte het 
echter beter dat zulke goed uitgeruste medewerkers meer in het centrum van het 
land en dichter bij dé dropping velden zaten en stuurde ze daarom naar Apel- 
doorn. Hier verrichtten zij goede diensten, niet alleen voor de Apeldoornse 
K.P. maar ook voor, de verschillende groepen die op de Veluwe en, in Utrecht 
opereerden. Het contact met Groot-Brittannië was even correct als de telefoon- 
verbinding van de Duitsers. Het was plezierig werken voor de actieve sabotage 
groepen. 
Toch meende Londen het na enige tijd nodig te achten Seerp en zijn vriend 
naar Utrecht te moeten sturen. Hier was de B.S. pas tot stand gekomen en 
had men grote plannen opgevat. De gehele provincie plus N.-Holland en de 
Veluwe zouden voortaan bij droppings geassisteerd worden door Witte Dirk 
en zijn partner. Verschillende malen waren zij in actie en steeds met groot 
succes. Het enerverende werk deden zij met grote kalmte en veel ambitie. Het 
scheen allemaal zo goed te gaan. 
Ondanks de vele gevaren, waaraan zij voortdurend waren blootgesteld, werd het 
werk rusteloos voortgezet en zagen zij met- vertrouwen een spoedige bevrijding 
tegemoet. Het gevaar loerde echter dichter bij dan ze vermoedden. De nieuw 
benoemde commandant van de B.S. in de provincie Utrecht wilde nog één keer 
al zijn ondercommandanten in een vergadering bijeen hebben waarbij alle zaken 
nog eens besproken konden worden. Ook Witte Dirk en zijn partner ontvingen 
een uitnodiging. Kort vóór de vergadering een aanvang zou nemen, arresteerden 
de Duitsers een koerierster, die nog een uitnodiging in haar bezit had. De ge- 
volgen waren rampzalig. Nog geen minuut nadat de vergadering was aange- 
vangen, werd het gebouw waarin ze aanwezig waren, omsingeld. De vriend van 
Dirk wist zich nog te verschuilen en ontkwam aan arrestatie, doch Witte Dirk 
zelf werd, met een tiental andere B.S.-leden, gevangen genomen en op transport 
naar Apeldoorn gesteld. Het bleek onmogelijk in Utrecht nog een bevrijdings- 
poging te ondernemen. Frank, de landelijk sabotage-coramandant, beval een po- 
ging te ondernemen op de Willem III kazerne waar zij zaten opgesloten. Helaas, 
toen het plan ten uitvoer werd gebracht en mislukte, kostte dit het leven van 
de te redden personen. Witte Dirk met twaalf anderen werd op 2 December 
1944, zonder dat het proces tegen hem was afgehandeld, vermoord. Het was voor 
hem geen schade, hij wist de taak die hij begonnen was, door God zelf aan hem g, 
opgedragen. Nimmer had hij geaarzeld ja te antwoorden waar Die hem riep. 
Degenen die achter bleven kunnen zich troosten met de gedachte dat zijn leven 
niet voor niets is geweest, dat hij 

De stugge vastberadenheid, om de vijand geen duimbreed tegemoet 
te komen had Piet Roodenburgh reeds van het vroege begin der 

bezetting af, stelling doen nemen tegenover alles, wat beoogde de 
kracht van ons volk te breken. Illegale lectuur-verspreiding en agitatie, 
waar die maar nodg was, werd door hem krachtig ter hand genomep. 
Zijn studie in de medicijnen had hij bijna voltooid toen de beruchte 
maatregel kwam om de loyaliteits verklaring te tekenen. Voor iedereen 
die Piet kende was het duidelijk dat deze weigeren zou en niemand 
verbaasde zich toen hij onderdook. 
Alle bedreigingen met represaille's tegen anderen en strenge straffen 
tegen de studenten zelf, schoof hij rustig van zich af fen hij deed alleen 
datgene, wat zijn plichtsgevoel hem ingaf. Maar hij dacht verder. Zelf 
rustig en veilig te zitten was iets, dat hem niet kon bevredigen. De 
drang om de vijand daadwerkelijk tegen te staan groeide in hem en 
werd met de dag groter. 
Langzamerhand nam zijn plan om naar Engeland te ontvluchten, vaste 
vormen aan. De moeilijkheden, aan zulk een tocht verbonden, werden 
overwogen en de contacten, die hem zouden moeten helpen, zorgvuldig 
gezocht. Na enigen tijd ging hij op weg. België leverde geen moeilijk- 
heden op maar in Frankrijk begonnen de strubbelingen.. De weg over 
de Pyreneèen scheen nooit bestaan te hebben. Goede raad was duur 
en voor anderen zou het misschien aanleiding geweest zijn om terug 
te keren. Dit deed hij niet. Hij wilde naar Engeland en zou er dus heenl 
Indien de Pyreneèen dan onbereikbaar waren, dan zou het plan via 
Zwitserland doorgevoerd moeten worden. Op eigen kennis en goed 
geluk afgaande, passeerde hij ongedeerd de grens, waar hij echter, in 
een sneeuwstorm verdwaald raakte. Oververmoeid worstelde hij er tegen 
in. Het scheen steeds erger te worden. Zou hij hier dan. in de worsteling 
tegen de natuurkrachten, het onderspit moeten delven? Gelukkig kwam 
er hulp, maar met die hulp ook de verwijzing naar het interneringskamp. 
In afwachting van nadere orders, zat hij hier werkeloos opgesloten. De 
vrijheid bereikt, zijn doel nog lang niet! 
Men stelde hem voor om zijn studie voort te zetten aan één der 
Zwitserse Universiteiten, maar hiertegen kwaqi zijn gemoed in opstand. 
Hij wilde zijn vaderland, dat in nood verkeerde, helpen en om eigen 
veiligheid en rust bekommerde hij zich minder. Na enig zoeken kreeg 
hij contact met de Nederlandse militaire attaché aan wie hij om hulp 
verzocht voor de overtocht naar Engeland. Generaal van ' 1 'richt zegde 
zijn volledige medewerking toe, maar kwam ook nog met een ander 
voorstel. De „weg naar Zwitserland" werd steeds belangrijker en hier- 
voor waren koeriers n^dig die getoond hadden voldoende durf en 
energie te hebben om deze zelfstandige, zeer gevaarlijke opdrachten te 
kunnen uitvoeren. Piet bood zich aan. Hij wist dat het verzorgen van 
deze lijn een even grote noodzaak was, als het in Engeland trainen voor 
de komende invasie. De regering had de inlichtingen, die op deze wijze 
verkregen werden, zelfs nog harder nodig dan nieuwe soldaten. 
Enkele malen ging hij heen en terug, en nam daarbij waardevolle 
inlichtingen, micro-foto's, gezochte personen uit het verzet, leden van 
de Maquis en de Witte Brigade mee naar het vrije Zwitserland. Dikwijls 
werd hij nagejaagd door de Duitsers, maar in de critiekste momenten 
toonde hij zich een sterke persoonlijkheid. Enkele maanden heeft hij dit 
werk gedaan en het verhaal van zijn laatste tocht spreekt boekdelen. 
Door de invasie, begonnen de Duitsers een vreselijk strenge controle 
in te stellen en het bleek dat het onmogelijk was nog langer met zulk 
waardevol en bezwarend materiaal door twee vreemde landen te trék- 
ken. Er stonden hem toen twee wegen open, óf hier blijven, óf naar Zwit- 
serland gaan. Hij koos de eerste en wat was meer logisch dan dat hij in 
de K.P. verzeild raakte? Hij werd een gewaardeerd medewerker, die bij 
de wapendroppings en -vervoer vooraan stond. De routine, opgedaan 
bij het Zwitserland-werk, was hejn van groot nut, toen hij leider werd 
van een afdeling van de Interne-Controle-Dienst. Zijn activiteit breidde 
zich eiken dag uit; belangrijke gegevens werden door hem doorgezon- 
den aan de geallieerde legerleiding. Helaas, het verraad kreeg ook hem 
te pakken. Na een maand in het huis van bewaring aan de Wetering- 
schans gezeten te hebben, werd hij bij wijze van represaille te Uitgeest 
gefusilleerd. 
Bij de verhoren gedroeg hij zich als een held. Niets van zijn werkzaam- 
heden noch de namen van zijn medewerkers, heeft hij ooit verteld. Zijn 
echte naam heeft de vijand zelfs nooit geweten. 

P. C. Harms liet op die koude dag 
de loopbaan, die hem voorgesteld 
was, heeft gelopen en overwonnen 
indestrijd der geesten van de tijd; 
Zo is hem dan de kroon der over- 
winning weggelegd. 

(Gedeeltelijk ontleend aan 
„De Vrije Universiteit 
in oorlogstijd.") 

Helden der vrijheid, te jong gestorven. 
Wij brengen plechtig U nog een groet, 
Gij hebt nog meer onze achting verworven. 
Toen gij de beulen toondet uw moed. 
Nog niet genoeg van het lafhartige moorden. 
Dompelden zij 'uw leven in vuil.... 
Hun valse leugens en stinkende woorden 
Klonk ons als een hyena gehuil. 

Rust zacht, maar Broeders, uw strijd is volstreden. 
Gij hebt met bloed onze vrijheid betaald. 
Wij eren U met voorwaarts te treden. 
Slechts op de wegen, die gij niet hebt bepaald. 

vaii de 17e December 1944 het leven. 
Piet Roodenburgh was niet meer. Hij 
triumpheerde over al wat laag en 
gemeen is en offerde zijn leven op- 
dat wij in Vrijheid zouden leven. 

(Gedeeltelijk ontleend aan „Ge- 
denkboek Amsterdams Lyceum".) 
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De weg terug is een moeilijke weg. Dat hoeven wij 
niet meer te horen van Erich Maria Remarque. We 
hebben het zelf ondervonden toen we van ons verzets- 
werk terug moesten naar ons oude stiel. 
Dat t>ie/ niet mee. We misten het afwisselende en 
avontuurlijke van het verzetswerk-, we misten zelfs de 
prikkeling van het gevaar. De muziek was er uit. 
Het gewone werk was kleurloos en eentonig. We kon- 
den niet op gang komen en het botste menigmaal 
tussen ons. die vrijgevochten lui geworden waren, 
en de vaak, strakke, in ons oog dikwijls dwaze, 
regels der gewone maatschappij. 
Diezelfde moeilijkheden hebben nu de afzwaaiende 
soldaten. En in dubbele mate hebben ze de OVW- 
ers, die vroeger in het verzet gezeten hebben. 
Want zij zijn drie jaar langer uit hun gewone doen 
geweest dan wij en zij zijn er ook veel verder uit 
geweest. Toen wij van illegaal weer burger wer- 
den, ging voor hen de wereld wijder open. Zij 
zijn uitgebroken uit de grenzen van ons kleine 
landje; over de oceanen zwierven zij en ze kwamen 
in de wondere wereld van het Oosten met andere 
normen dan in het Westen gelden. En zij leidden 

DE WEG TERUG 

daar het leven van de vechtsoldaat, die schiet en 
op wie geschoten wordt, een ruw en zorgeloos le- 
ven; zorgeloos ondanks of misschien wel dóór het 
gevaar, dat uit alle hoeken loert. 
Om zo'n bestaan van vechten en van avontuur na 
drie, vijf, voor de oudste illegalen zelfs na acht 
jaar. te ruilen voor het gewone burgerleven is een 
heksentoer. Deze mannen zijn aan hun oude werk 
totaal ontwend. En het allermoeilijkst is het voor 
de jongens, die zo van school in de illegaliteit ge- 
rold zijn en daarna in het leger. 
Zij moeten leren werken. 
Het is uitstekend dat de regering helpt bij het vin- 
den van een werkkring. Het is nog nodiger dat ons 
gehele volk met open armen de afzwaaienden ont- 
vangt en hun hulp en steun verleent om aan de 
slag te komen. Een schande zou het zijn als de 
jongens, die voor het vaderland hun toekomst op 

het spel zetten en zelfs hun leven in de waagschaal 
stelden, niet aan alle kanten en afdoende gehol- 
pen werden. 
Maar tot onze afzwaaiende OVW-ers zeg ik: bet 
zijn de flinkste kerels, die zichzelf door het leven 
slaan! Natuurlijk kunnen ze gebruik maken van de 
raden en commissies, die er zijn om hen te helpen, 
maar laten ze nadat ze die adressen langs gelopen 
zijn alsjeblieft niet thuis gaan zitten wachten tot 
hun een baantje in de schoot geworpen wordt. La- 
ten ze er op uit gaan en vechten voor een werk- 
kring, zoals ze eenmaal vochten tegen de Nazts en 
later tegen de extremisten. Een man heeft veel meer 
vreugde in hetgeen hij heeft veroverd dan in het- 
geen hem toegeschoven wordt. Dat geldt voor 
een positie evengoed als voor een vrouw! 
In het verzet dopten we onze eigen boontjes en 
vroegen niemands hulp. Ik zeg niet dat dat nu 
weer moet. Maar wel ben ik van mening: selfhelp 
is best help. 
Laat onze jongens tonen dat ze weten'wat ze wil- 
len en courage hebben! 

K. NORBL. 

ADVERTENTIE PAGINA 

FAMILIEBERICHTEN 

Met blijdschap en dank aan God geven ! 
wjj U kennis van de geboorte van ^ 

JANINE 
ANT. MULDER 
M. A. MULDER-v. d. KLEIJN 
ANITA. 

Halfweg, 20 Juni 1948. 
Wilgcnlaan 111. 

Lichtdrukken 

Fotocopieën 

Copieerwerk 

mwA 

VAN DER 
ZANDEN 

Ginnekenweg 
133 

BREDA 

Tel. 8902-7769 

OUD-llLEGAAL WERKER, 33 
jaar, woonachtig in Prov. Zuid- 
Holland, zoakt werkkring als 
VERTEGENWOORDIGER, 

in textiel ot een andere bran- 
che. In het bezit van manufac- 
turen-brevet en auto. 
Br. nr. 25 a/h bur. v/d blad. 

3e Stuurman grote vaart 
zoekt 

WALBETREKK1NG, 
liefst buitendienst. 
Goede algemene ontwik- 
keling en opleiding. 
Volledige inlichtingen 
worden gaarne verstrekt. 
Br. nr. 926, bur. v/d blad. 
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Geeft „De Zwerver' aan één van Uw kennissen ter in- 
zage en laat hem (haar) onderstaande bon ingevuld 
zenden aan de» administratie van „De Zwerver'. Prins 
Hendrikkade 152. Amsterdam. Degenen, die een proef- 
nummer ontvingen kunnen deze bon voor zichzelf be- 
nutten. 
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aanbieding van een poetkwitantie betaald. 
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(Zeepost f 1,50 • luchtpost f 4.50 per kwartaal.) 
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WIE KAN 
INLICHTINGEN VERSCHAFFEN ? 

ARNOLD KEITH MICHAEL DEAN nr 899 
In de nacht van 28 op 29 Augustus 1944 werd 
werd bij Engelen in de buurt van den Bosch 
een Halifaxbommenwerper neergeschoten. Een 
lid van de bemanning wordt sindsdien vermist 
en hoewel er in Engelen een graf is. vermoeden psii 
de ouders van de vermiste, dat het niet hun : * 
zoon is; die daar begraven ligt. Wel is bekend, 
dat één der Hollandse agenten, die boven Ne- 
derland gedropt zouden worden, daarbij omge- 
komen is. Willen de beide overlevende Hol 
landers contact opnemen met De Zwerver" ' # 
Hun inlichtingen zijn van veel waarde bij de 
opsporing van Daen. Zijn ouders denken n.1., 
dat hij aan een geheugenstoornis lijdt of zich 
om andere redenen nog steeds in Nederland ophoudt. 
De gegevens zijn: 
Bijnaam „Dixie", geboren 29 September 1923 Londen, Flying Officer, 
legernummer 152754. Blond golvend haar; lang plm. f.83 m; groot 
lidteken boven de knie; valse tand; spreekt enigszins aarzelend «n 
stottert licht, vooral als hij opgewonden is. 
Bijgaande foto werd genomen toen Keith 18 jaar was. Inlichtingen aan 
het bureau van „De Zwerver". 

JAN SCHAT. nr. 901. 
Geboren 17 Sept. 1908. Gearresteerd 14 
April 1944. 
Via Groningen naar Vught vervoerd. 
September 1944 naar Oraniënburg—Sach- 
senhausen, later naar Buchenwalde en 9 
Vpril 1945 naar Dachau. Op een transport 
door Beieren vermoedelijk op 22 April 1945 
overleden. 
Wie heeft Jan Schat de laatste maanden 
in bovengenoemde kampen nog gezian, wie 
heeft met hem dat laatste transport meege- 
maakt en kan inlichtingen verstrekken hoe 
of Jan Schat is overleden en waar hij be- 
graven is? 
Inlicht, aan Wed. P. Schat, Oosterweg 206, St. Annaparochie (Fr.) 
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V- n tegenstelling tot b.v. het Engelse 
recht, dat territoriaal is ongesteld 
en een ieder als Engelsman be- 
schouwt, die op Engels grondge- 

| bied is geboren, is het Nederlands 
recht t.o.v. de nationaliteit meer 

beinvloed door het afstammingsbegin- 
sel: de wet op het Nederlanderschap 
heeft als hoofdbeginsel, dat de kin- 
deren de nationaliteit der ouders ver- 
krijgen. Onze wet absorbeert aldus de 
op Nederlandse grond geboren vreem- 
delingen eerst in het derde geslacht. Dit 
kan zeer ernstige en onrechtvaardige 
gevolgen voor de betrokkenen hebben. 
Een wet als de onze, die Hoofdzakelijk 
het afstammingsbeginsel huldigt en aan 
het territorialiteitsbeginsel slechts bij- 
komstige waarde toekent, moet een vei- 
ligheidsklep bezitten, die het mogelijk 
maakt hen die zich duurzaam in Neder- 
land gevestigd hebben, zich Nederlander 
gevoelen en zich als zodanig gedragen, 
de Nederlandse nationaliteit te verlenen. 
Slechts wie de theorie van ras, bloed 
en bodem aanhangt, kan de noodzakelijk- 
heid van zulk een veiligheidsklep con 
sequent ontkennen. 
Aangezien onze nationaliteitswetten wel 
heel weinig waarde toekennen aan het 
territorialiteitsbeginsel, zal veel gebruik 
moeten worden gemaakt van het natura- 
lisatie-instituut om deze eenzijdigheid te 
corrigeren. 
In Nederland wordt, ook na de tweede 
wereldoorlog, een ruim gebruik gemaakt 
van dit instituut. Sedert de bevrijding 
is bij tal van wetten het Nederlander- 
schap verleend aan personen, die daar- 
voor naar de Voorgestelde normen en 
richtlijnen in aanmerking kwamen. Welke 
zijn die normen en richtlijnen? Hebben 
zij gedurende de Duitse bezetting hun 
deugdelijkheid bewezen? Of behoeven 
rij verbetering? 

B 

NATURALISATIE 

D! 
je naturalisatie geniet de belangstelling van vele oud-illegale werkers. Dit is 
niet te verwonderen, daar in sommige illegale organisaties ook buitenlan- 

ders (en dikwijls Duitsers) een belangrijke rol speelden, Namen als: Duitse Henk 
en Duitse Hans zijn b.v. in de LKP-organisatie algemeen bekend. 
Onmiddellijk na de bevrijding zijn door hen pogingen ondernomen om genatura- 
liseerd te worden. Dit is niet zo vlot verlopen als men zich had voorgesteld. 
Men verwachtte, dat het verzet als zodanig, grond voor naturalisatie zou zijn 
De vraag is gesteld, of, en in hoeverre, verzetsdaden naturalisatie rechtvaardi- 
gen. Ogenschijnlijk zou men geneigd zijn, deze vragen bevestigend te beant- 
woorden. De zaken liggen in werkelijkheid echter niet zo eenvoudig, hetgeen 

■uit het nevenstaande artikel blijkt. 

ij het hanteren van het naturalisatie- 
instituut kan zowel een positief als 

een negatief stelsel worden gevolgd. 
Het positief stelsel beschouwt het Ne- 
derlandse belang als een positief ver- 
eiste voor het verkrijgen van het Ne- 
derlanderschap door naturalisatie; het 
gaat ervan uit, dat het Nederlandse 
Staatsbelang door de naturalisatie 
zal moeten worden gediend, dat de te 
naturaliseren vreemdelingen aji.w. on- 
misbaar zijn voor de Nederlandse Volks- 
gemeenschap. Het ziet de naturalisa- 
tie in het algemeen als een gunst, waar- 
op de betrokkenen geen enkele aanspraak 
kunnen doen gelden. 
Velen menen, dat dit positieve stelsel 
hier voor de oorlog werd gehanteerd, 
en dat dit thans niet meer het geval is. 
Zij menen dat de Nederlandse naturali- 
satiepolitiek na de bevrijding een we- 

'Zenlijke verandering heeft ondergaan: 
van het postitieve stelsel zou men over- 
gegaan zijn op het negatieve, dat niet 
meer zulke zware eisen zou stellen. 
De veronderstelling, dat vroeger de al- 
gemene regel gold, dat naturalisatie 
niet werd voorgesteld, indien daarmede 
niet een Nederlands belang gediend 
was, is juist. Deze gedragslijn wordt 
echter ook thans nog gevolgd. Maar 
ook voor de oorlog was niet bij iedere 
naturalisatie de vraag doorslaggevend 
of het Nederlands belang de inwilliging 
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,van het verzoek eiste. De voorgedrage- 
nen mochten vroeger en mogen thans 
geen ongewenste vreemdelingen zijn, 
maar zelfs gewenste vreemdelingen zijn 
niet onmisbaar. Het zal slechts uiterst 
zelden voorkomen, dat een aanvrager 
een zo bijzonder mens is, dat het Ne- 
derlands Staatsbelang zijn naturalisatie 
eist. of er zelfs maar positief door ge- 
diend wordt. Bi] iedere naturalisatie spe- 
len ook de particuliere belangen der 
verzoekers een rol, maar dit bijzonder 
belang der gegadigden valt dan samen 
met dat, hetwelk de Staat in het alge- 
meen heeft bij het verlenen van natura- 
lisatie aan hen, die deze gunst waard 
zijn. 
In deze gedachtengang beweegt zich in- 
derdaad het negatieve stelsel, dat vroe- 
ger en thans gehanteerd wordt. Maar iu 
dit stelsel is geen uiterste van negativis- 
me gelegen, want de antecedenten der 
gegadigden woiden deugdelijk onder- 
zocht. Van geval tot geval wordt om- 
standig nagegaan of de vereiste genoeg- 
zame aanpassing aan de Nederlandse 
volksgemeenschap aanwezig is en of de 
aanvrager voldoet aan de verdere ge- 
stelde eisen. 
Wie echter het Nederlandse belang als 
een positief vereiste zou stellen, zou zeer 
velen duperen, die in geest en leven 
reeds lang Nederlander zijn geworden, 
maar die nu eenmaal niet- zulke bijzon- 
dere mensen zijn, dat het Nederlandse 
Staatsbelang hun naturalisatie eist. 
Hij zou een wezenlijke functie van het 
naturalisatie-instituut miskennen. Dit in- 
stituut heeft immers ten doel het in ons 
recht verankerde afstammingsbeginsel 
zodanig te corrigeren, dat de in dit be- 
ginsel gelegen eenzijdigheid van de ras- 
bloed- en bodemtheorie wordt opgeheven. 
Grondslag en doelstelling van de Ne- 
derlandse naturalisatie-politiek is steeds 
geweest, dat de naturalisatie van duur- 
zame hier te lande gevestigde vreemde- 
lingen als regel overeenkomstig het al- 
gemeen belang te achten is, zij het, dat 
dit in sterkere mate betrokken is bij het 
rechtens in de Nederlandse Staatsge- 
meenschap opgaan der nakomelingschap 
der verzoekers dan voor dezen zelf 
De naturalisatie der ouders zal zeer be- 
vorderlijk zijn voor het inleven der kin- 
deren in de Nederlandse nationale ge- 
dachte en voor hun opgaan in het ge- 
menebest. 

Bi 
ij het beoordelen van naturalisatie- 1 aanvragen wordt dus zeer bijzondere 

aandacht besteed aan de eis van ge- 
noegzame aanpassing van de aanvra- 
ger, van zijn echtgenote en van zijn min- 
derjarige kinderen aan de Nederlandse 
Volksgemeenschap. De aanwezigheid 
van zodanige aanpassing kan onder meer 
blijken uit het vlot spreken en ook thuis 
bezigen van de Nederlandse taal, uit 
het verbroken hebben van de banden 
met het land van herkomst en uit het 
deel hebben aan het Nederlands maat- 
schappelijke en familieleven. Van deze 
eis zal slechts ingeval van een sterk spre- 
kend Nederlands belang mogen worden 
afgeweken. 
Van de aanvrager zal in redelijkheid 
moeten komen vaststaan, dat hij blijvend 
in eigen onderhoud- en in dat van zijn 
gezin zal kunnen voorzien. Deze eis is 
echter niet zo doorslaggevend, dat 
zwakke financiële draagkracht steeds 
een volstrekt beletsel tegen naturalisa- 
tie oplevert! een vreemdeling bijvoor- 
beeld, die zich als militair verdienstelijk 
heeft gemaakt en aan wiens goede Ne- 
derlandse gezindheid niet behoeft te 
worden getwijfeld, maar die er na zijn 
demobilisatie niet aanstonds in slaagt 
een burgerbetrekking te vinden, zal toch 
genaturaliseerd kunnen worden. 
De aanvrager zal voorts van goed zede- 
lijk en maatschappelijk gedrag moeten 
zijn. Het bezitten van eeif blanco straf- 
register is daarvoor een aanwijzing, maar 
geen bewijs. Iemand kan immers van 
slecht zedelijk en/of maatschappelijk ge- 
drag zijn, zonder ook ooit met de straf- 
rechter in aanraking te zijn geweest. De 
strafrechter kan eenvoudig geen vat op 
hem gehad hebben. 
Bijzondere aandacht zal tenslotte moe- 
ten worden besteed aan de eis van al- 
gemene en bijzondere politieke betrouw- 
baarheid. De eis van algemeen politieke 
betrouwbaarheid houdt in, dat door aan- 
vrager en diens gezinsleden geen extre- 
mistische opvattingen worden gehuldigd; 
hierbij valt onder meer te denken aan 
nationaal-socialistische, fascistische, com- 
munistische, anarchistische en Trotzkis- 
tische opvattingen. De aanwezigheid van 
zodanige opvattingen leide onverbidde- 
lijk tot een afwijzing. 
Tot een afwijzing lelde eveneens de on- 
gezonde verheerlijking door de aanvra- 
ger van een vreemde mogendheid en/ot 
diens staatsbestel. Zodanige verheerlij- 
king getuigt bovendien van onvoldoen- 

de aanpassing aan de Nederlandse volks- 
gemeenschap. 
Bij beoordeling van de wenselijkheid van 
teruggave van het Nederlanderschap aan 
oud-Nederlanders, die hun nationaliteit 
verloren hebben door zich te begeven in 
krijgsdienst der Spaanse Regering, dient 
te worden overwogen, dat deze terug- 
gave niet kan worden gemotiveerd a.s 
een beloning van aan derden bewezen 
diensten. 
De motieven van hen, die zich in krijgs- 
dienst van de Spaanse Regering hebben 
begeven, lopen zozeer uiteen, dat van 
geval tot geval zal moeten worden na- 
gegaan of de betrokkenen na naturali- 
satie goed en betrouwbaar Nederlander 
zullen zijn. Het stemt tot voldoening, dat 
de Regering ook op dit punt het kaf 
van het koren weet te scheiden. 
De eis van bijzondere politieke betrouw- 
baarheid heeft betrekking op de hou- 
ding tijdens de vijandelijke' bezetting.' 
Deze houding zal in ieder geval die van 
de gemiddelde „goede" Nederlander 
moeten evenaren. De eis van deelgeno- 
men hebben aan het georganiseerde ver- 
zet kan echter niet in redelijkheid wor- 
den gesteld, want dit zou een veel ver- 
dere strekking hebben dan de algemene 
eis van genoegzame aanpassing aan de 
Nederlandse volksgemeenschap. Wel 
mag daarentegen geëist worden, dat ook 
de houding gedurende de bezetting van 
de echtgenote en de minderjarige kin- 
deren die van de gemiddelde „goede" 
Nederlander evenaarde. 

Tenslotte rijst nog de vraag, of — 
en in hoeverre — burgerlijke of mili- 

taire verzetsdaden ten gunste van Ne- 
derland de naturalisatie der betrokkenen 
rechtvaardigen. Men is geneigd aan te 
nemen, dat vreemdelingen, die aan het 
verzet tegen de Duitse bezetter hebben 
deelgenomen, daarom alleen al goed en 
betrouwbaar Nederlander zullen zijn na 
hun naturalisatie. Hoezeer dit verzet ou 
zichzelf echter te waarderen is, toch 
waarborgt het niet, dat de betrokkenen 
goed en betrouwbaar Nederlander zui- 
len zijn en blijven. De motieven van het 
verzet zijn immers vele geweest. Som- 
migen zagen in de Duitse bezetter in- 
derdaad primair de vijand van het Ne- 
derlandse volk, maar velen zagen in 
hem veeleer de belager van het commu- 
nisme, van het Christendom, van de be- 
schaving, de Kerk, het Joodse Volk, de 
democratie of het humanisme. Het ver- 
zet kan daarom op zichzelf geen grond 
voor naturalisatie zijn. 
Anderzijds zou het echter onbillijk zijn 
om de verzetsdaden van een vreemde- 
ling bij de verdere beoordeling van zijn 
naturalisatie-verzoek niet te doen wegen. 
Indien aan de goede Nederlandse ge- 
zindheid niet behoeft te worden getwij- 
feld, kan in een dergelijk geval wèl 
enige tegemoetkoming getoond worden 
op andere punten, t.w. inzake kennis 
van de Nederlandse taal of financiële 
draagkracht. 
Leiddraad zal steeds moeten zijn de ma- 
te van aanpassing aan de Nederlandse 
volksgemeenschap. Zolang dit goed voor 
ogen gehouden wordt, zal het naturall 
satie-instltuut aan zijn bestemming be- 
antwoorden, zal de Nederlandse natio- 
naliteit -verleend worden aan hen, die 
zich duurzaam in Nederland gevestigd 
hebben, zich Nederlander gevoelen, zich 
als zodanig gecL-agen. en die op grond 
daarvan een moreel recht op naturali- 
satie hebben. FONS. 
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Schreiedet is opnieuw in verzekerde bewaring gesteld. Thans wordt^hem een zuiver binnen- 
land se aangelegenheid ten laste gelegd. Hij is ■—■ aldus de nieuwsberichten over deze gc 
beurtenis — gearresteerd i.v.m. de fusillade te Dronrijp. 
WV/' zijri in de gelegenheid onze lezers hierbij1 een verslag over deze gebeurtenis te geven er. 
verwijzen bovendien naar pag. 7 van dit en hei volgend nummer van ons blad voor wat be- 
treft de herdenking van de gefusilleerde personen. 

I n de avond van de 9e April 1945 kreeg de 
iB.S. te Leeuwarden het bevel om tot de alge- 

mene sabotage over te gaan. Volgens de reeds 
vroeger ontvangen richtlijnen hield dit bevel in, 
dat de verbindingswegen in de ruimste zin van 
het woord, vernield of gestremd moesten wor- 
den. De Duitsers mochten geen gelegenheid 
meer hebben om naar de „Heimat" te ontvluch- 
ten. 
Reeds dezelfde nacht kwamen de sabotagetroe- 
pen tot activiteit. Verschillende verbindingswe- 
gen werden gesaboteerd. Het belangrijkste resul- 
taat van deze algemene sabotage-actie werd ge- 
vormd door het opblazen van de spoorlijnen naar 
Praneker en Buitenpost. 
De angst en nauwelijks verkropte haat waren al 
groot; nu laaiden zt) bij de moffen nog feller op. 
Elk ogenblik verwachtten zjj een aanval van de 
ondergrondse stitjdkrachten, Op dit punt leefden 
zij in volkomen spanning, omdat zij zich geen 
idee konden vormen over de sterkte van deze 
strijdkrachten. Het punt van de aanval konden 
zij evenmin gissen. Hierdoor steeg de zenuwach- 
tigheid ten top. 
Helaas was het telefoonverkeer met Groningen, 
de zetel der S.D., niet verbroken. Na telefonisch 
overleg kwam het bevel om voor de twee ge- 
pleegde sabotagedaden veertig man te fusilleren. 
Dit bevel moest worden uitgevoerd in de vroege 
morgen van Woensdag 11 April. 
Omdat men — mede tengevolge van de ge- 
pleegde sabotagedaden — niet over voldoende 
vervoermidelen beschikte, werd het aantal echter 
tot 13 personen teruggebracht. 
De Duitsers haalden deze slachtoffers uit het 
beruchte Burmaniahuis te Leeuwarden; ze wer- 
den in de gereedstaande wagens gestopt en aldus 
vertrok het transport in de richting Praneker. 
Men kan zich voorstellen, welke enorme span- 
ning er onder deze dertien man heerste. Doordat 
zij geruime tijd in gevangenschap hadden geze- 
ten, waren zij uiteraard niet volledig op de hoogte 
van de ontwikkeling der laatste dagen. Het laat 
zich dan ook verstaan, dat de meesten hunner 
geen idee hadden, van wat er met hen ging ge- 
beuren, terwijl zelfs enkelen de verwachting 
koesterden, dat zij in vrijheid zouden worden ge- 
steld. 
Ook van de zijde der Duitsers vond het transport 
onder hoogspanning plaats. Toen er bovendien 
nog Engelse jagers in de lucht verschenen, die 
— overigens zonder resultaat — naar beneden 
doken en op de wagens vuurden, ontstond onder 
hen een ware paniekstemming. Dit werd nog 
erger, toen bleek, dat de brug te Dronrijp, die 
men moest passeren, clandestien was opgehaald. 
De laatste weerstand der Duitsers was hiermee 
gebroken. Zij hadden niet de moed door te rijden 
tot de plaats, waar de spoorlijnen waren opge- 

Mogen de O.V.W.-ers 

inderdaad niet stemmen ? 

In ons vorige nummer hebben wij een publicatie 
gegeven, waarin wij beweerden dat, O.V.W.-ers, 
die na December 1947 gerepatrieerd zijn, hun stem 
niet uit konden brengen bij de a.s. verkiezingen. 
Uit verschillende inlichtingen die wij n.a.v. deze 
publicatie ontvingen, blijkt, dat wij slechts ge- 
deeltelijk waren georiënteerd. 
De situatie is iets anders dan wij weergaven. 
Ze is namelijk als volgt: 
Amsterdam, de plaats waar wij onze ervaringen 
opdeden, heeft zijn O.V.W.-ers, bij de samen- 
stelling van de kiezerslijst niet opgegeven, omdat 
zij niet meer als inwonenden te boek stonden. 
Dientengevolge kunnen de O.V.W.-ers, gerepa- 
trieerd na het samenstellen van de kiezerslijst in 
Dec. 1947, niet stemmen. 
Andere plaatsen in Nederland hebben de O.V.W.- 
ers echter niet afgevoerd van hun bevolkingslijst 
en hebben dus de O.V.Vf.-ers in Dec. '47 wèl op- 
gegeven. Onzes inziens juister. 
Onze aanvankelijke vrees, dat er duizenden van 
stemming uitgesloten waren, is dus in zoverre 
pn9cgrond, dat het nu maar enkele honderden blij- 
ken te zijn. 
Het is onmogelijk om nu nog een oplossing te 
zoeken. 
Dat de gelegenheidswetgeving deze grove fout 
toelaat, is een betreurenswaardig feit. 

blazen en besloten daarom in deze omgeving de 
executie te voltrekken. 
Daar de weg op dit punt hoger ligt dan de om- 
liggende landen, achtten zij het op deze plaats een 
goede gelegenheid om tegen de hoge walkant 
hun slachtoffers te fusilleren. Vier aan vier ge- 
boeid werden de gevangenen naar beneden ge- 
voerd. Langzamerhand drong het tot hen door, 
welk vreselijk lot hun stond te wachten. Het 
Friese landschap zouden ze voor het laatst aan- 
schouwen. Enkele korte commando's en voor de 
zoveelste maal waren enkele mannen, die de vrij- 
heid hoger hadden geacht dan de slavernij, van 
hun leven beroofd. Zonder enige vorm van pro- 
ces, brutaal en meedogenloos, ontnam de vijand 
hier dertien man het leven. 

ONKIES 

TV e heer Lunshof heeft een boekje geschreven. 
■L^Het is getiteld: „Vlag halfstok" en 't handelt 
over „De Telegraaf". 
Dit boekje is een roerend betoog over het on- 
recht, „De Telegraaf" aangedaan, en wel door 
oud-illegale bladen, die voorgesteld worden als 
aasgieren, neerstrijkend op het cadaver van dal 
goeie ouwe sensatieblad. 
Als men het leest, komt men onder de indruk van 
de poging om een objectief standpunt in te nemen 
en vandaar neer te bliksemen op het onrecht en 
op hen, die onrecht pleegden. Maar de fout in de 
regie is, dat de lezer geen woord kwaad tegen- 
komt over „De Telegraaf". En was dat blad nu 
wel zo ideaal in de bezettingstijd, mijnheer Luns 
hof? 
We laten dat alles maar rusten, de heer L. vindt 
„De Telegraaf" blijkbaar sympathiek en we wil- 
len in principe zelfs niet uitsluiten, dat het blad 
onrechtvaardiger is behandeld dan andere bladen. 
Waar het ons om gaat, is. d^t de heer L zijn be- 
toog begint en besluit met een herinnering aan de 
gevallenen in het verzet. Dat leek hem een pas- 
send milieu voor zijn boekje. 
In naam van het verzet en van zijn gevallenen 
breekt hij een lans voor „De Telegraaf". 
Kijk, dat bevalt ons niet. Het bevalt ons in het 
algemeen niet, dat Jan en alleman voor zijn po- 
litieke of andere doeleinden het verzetsleed erbij 
sleept om zich sterker te maken. 
„De Waarheid" is op dit punt het brutaalst. Af- 
gelopen Zaterdag herdacht het blad de verzetter 
Jan Postma en de heren laten hem dan en passant 
vanuit het verleden in de gevangenis zeggen, dat 
de communisten vooral de kerkelijken niet moe- 
ten kwetsen en dat ze het principe van de vrij- 
heid van gedachten nooit ontrouw mogen worden. 
Wellicht heeft Postma dit gezegd en geloofde hij 
erin, maar daarom is het niet minder onwaar en 
dat t nu in het blad der C.P.N. geschreven wordt, 

'is misbruik van het verzet voor politieke doel- 
einden en met name doelbewuste misleiding, daar 
iedere leidende communist weet, dat het commu- 
nisme deze principes niet heeft, zeker niet als het 
de macht in handen heeft. 
Maar ter zake. Stellen we ons weer op bij die 
half gehesen vlag. Het wil er bij ons niet in, dat 
't nodig was, uitgerekend „De Telegraaf" in po- 
sitieve verbinding te brengen met het verzet en 
met de verzetsslachtoffers. Dat getuigt niet van 
goede smaak. De gevallenen hebben hun leven niet 
gegeven voor de zetmachines van „De Tele- 
graaf". Zeker, zij gaven hun leven voor het her- 
stel van recht in ons land en als „De Telegraaf" 
onrecht geschied is, dan zou dat ook een zaak 
zijn, waartegen men moet opkomen. 
Maar de heer Lunshof mag de zaak niet omke- 
ren en van „De Telegraaf" uitgaande, de geval- 
lenen exploiteren, als op grond van de nazi-propa- 
ganda van dit blad en de bestraffing daarvan spo- 
ren van onrecht ontstaan zijn. Dat is een hoon 
aan het adres van hen, die tegenover „De Tele- 
graaf" stonden, wier strijd door dit blad onder- 
mijnd werd. Dat is het opwekken van een vals 
sentiment bi] de lezer t.b.v. de zakelijke belangen 
van het Telegraafconcern. 
De heer Lunshof had hen, die een offer brachten 
voor het rechtsherstel in ons land, deze onkies- 
heid moeten besparen. Hij had ze ons volk moe- 
ten besparen. 

H v. R. 

n 

TITO. 
De tekst van het communiqué van de Kominform, 
waarin de Joegoslavische communistische partij van Tito 
verweten wordt een nationalistische koers te volgen, 
naakt weer eens overduidelijk, dat van alle ledenstaten 
van de Kominform verwacht wordt, dat zij hun natio- 
nale belangen ondergeschikt maken aan de voorschrif- 
ten van de sowjet-russische communistische partij te Mos- 
kou. Dit communiqué illustreert alweer eens, dat na- 
tionale souvereiniteit onverenigbaar is met communis- 
me, en dat vaderlandsliefde dus voor een „goed" com- 
munist een onding is, % 
- De C.P.N. is weliswaar formeel geen lid van de 
Kominform, maar haar connecties en vrijages met dit 
instituut zijn toch van dien aard, dat ook zij, op straffe 
van verwijten van de Kominform — de Nederlandse 
nationale belangen ondergeschikt moet blijven maken aan 
de voorschriften van Moskou. In goed Nederlands heet 
dit landverraad. In officiële kringen spreekt men echter 
niet altijd goed Nederlands, en beseft men kennelijk npg 
steeds niet, dat men ieder moreel recht van bestraffing 
van N.S.B.-ers mist als men tegelijkertijd de C.P.N. 
vrijlaat in het kweken van toekomstige lichte en zware 
gevallen van landverraad. De dubbelhartigheid van de 
C.P.N. komt zelfs in haar naam tot uiting: terwijl alle 
andere politieke partijen slechts behoefte blijken te heb- 
ben aan een naamsaanduiding, die hen van hun Neder- 
landse collega's onderscheid, meent de C.P.N. door de 
toevoeging „Nederland" bovendien in haar naam tot 
uitdrukking te moeten bréngen, dat zij als Partij Neder- 
land deel is van het Internationale Communisme. 
Hoe lang moet het nog duren vooraleer een dergelijk 
etterend „deel" wordt uitgesneden? 

PROFITEURS VAN DE NIEUWE 
COLLABORATIE-RECHTSPRAAK. 
Het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam eiste dezer da- 
gen tegen A. F. Vilder uit Amsterdam en C. F. Vil- 
der uit Huizen, beiden directeuren van de Amsterdamse 
Balastmaatschappij, wegens materialenleverantie voor 
Duitse startbanen en beschikbaarstelling van arbeids- 
krachten ter bediening van apparaten van de Duitse 
kustverdediging, zes maanden met aftrek. Terzelfder zit- 
ting werd tegen de directeur van de Hollandse Beton 
Maatschappij, wegens het uitvoeren van werken op het 
vliegveld Gilze-Rijen, 6 maanden voorwaardelijk en een 
geldboete van f25.000.— geëist. 
Tegen alle drie de verdachten werd bovendien een ver- 
bod geëist om gedurende één jaar een leidende functie 
in de bouwbedrijven te bekleden. 
In beide zaken traden dezelfde getuigen a décharge op: 
Dr. H. M. Hirschfeld, destijds secretaris-generaal van 
het Ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, 
en de vroegere kapitein, — thans kolonel — Scheepers, 
die als vertegenwoordiger van Generaal Winkelman 
meermalen is tegenwoordig geweest bij besprekingen, lic 
gevoerd werden aangaande de vraag in hoeverre de 
bouwmaatschappij en de industrie in het algemeen voor 
de Duitsers mochten werken. 
De Procureur-Fiscaal bleek van mening, dat de bei- 
de verdachten zich niet op adviezen van derden konden 
beroepen, zelfs niet als ze van Dr. Hirschfeld c.s. wa- 
ren, dat zij hun eigen verantwoordelijkheid hadden, en 
als enige van de voornaamste bouwers in hun branche 
een voorbeeld hadden moeten geven. 
— De Procureur-Fiscaal achtte het tenslotte een geluk 
voor de heren, dat zij bij de hernieuwde behandeling 
van hun zaak konden profiteren van de nieuwe inzich- 
ten bij de berechting van collaboratiezaken en dat de 
zaak niet meer in zon opgeschroefde sfeer ligt ais 
destijds in Arasterdam. 

SCHREIEDER. 
De weder-in-hechtenis-neming van Schreieder werpt een 
zonderling licht op onze rechtspraak. Wij kunnen ons 
namelijk niet goed voorstellen, dat deze werkelijk ge- 
baseerd is op na zijn invrijheidstelling gerezen nieuwe 
verdenkingen. Zou dit we] het geval zijn, zouden dus 
wel nieuwe verdenkingen gerezen zijn, dan zou een 
eigenaardig licht geworpen worden op het voor-onder- 
zoek, Het ligt echter veel meer voor 'de hand, dat justi- 
tie in dezen gezwicht is voor de publieke opinie. Het 
blijft dan echter de vraag waarom men hem indertijd 
ondanks zware verdenking heeft vrijgelaten. 
— De gehele gang van zaken verdraagt zich maar 
slecht met de hoogheid en onaantastbaarheid, die wij 
voor de oorlog bij de rechterlijke macht aanwezig ver- 
onderstelden. Alles wijst er immers op, dat men aan- 
vankelijk gezwicht is om Schreieder terwllle van het 
prestige van bepaalde personen te sparen, en dat men 
thans gezwicht is voor de publieke opinie. Intussen wordt 
de rechterlijke macht symbolisch aangeduid als een 
geblinddoekte, die zonder aanzien des persoons recht 
spreekt. 



DE BETEKENIS DER INTERNATIONALE RECHTSPRAAK 

EEN ONMISBAAR ELEMENT IN DE INTERNATIONALE SAMENLEVING 

INTERNATIONAAL 
RECHT (IV). 

Lange trjd heben de staten van geen gebon- 
denheid aan het recht willen weten. Eerst 
sedert het begin dezer eeuw is hierin een 

kentering gekomen. Er zijn enkele verheugende 
verschijnselen, die aan de massa ontgaan, maar 
die desniettemin van groot belang zijn. 
Ongetwijfeld verkeert de internationale rechts- 
orde nog in het primitieve stadium, dat de natio- 
nale rechtsorde ook eerst uiterst langzaam te 
boven is gekomen. Macht en geweld vieren hier 
nog hoogtij en de oorlog, d.w.z. de bloedwraak 
is nog steeds een aanvaard rechtsmiddel tot her- 

stel van geleden onrecht 
of schade. 
Toch mag men niet 
eenzijdig het oog gericht 
houden op deze primi- 
tieve stand van zaken. 

Daarnaast is een ontwikkeling gaande, die wel- 
iswaar is onderbroken door de tweede wereld- 
oorlog, doch waarvan de draad thans weer 
schijnt te zijn opgenomen. Bedoeld wordt de 
internationale rechtspraak en arbitrage. 
Wie kende het woord „arbitrage" een halve 
eeuw geleden? En toch is arbitrage in ruime zin 
sinds onheugelijke tijden een vreedzaam mid- 
del geweest ter beslechting van een geschil. De 
oude Grieken kenden het al, de Romeinen maak- 
ten er gebruik van en in de Middeleeuwen tra- 
den zowel Paus als Keizer menigmaal als 
scheidsrechter op. Evenwel is pas in veel later 
tüd de arbitrage al meer in zwang gekomen. 
In 1794 werd het eerste arbitrage-tractaat ge- 
sloten tussen de Ver. Staten en het Britse Rijk, 
waarbij deze landen overeenkwamen bepaalde 
geschillen, indien zij zich mochten voor- 
doen, aan arbitrage te zullen onderwer- 
pen. Arbitrage houdt een bindende uit- 
spraak in. Partijen zijn dus gehouden de 
uitspraak, hoe die ook zij, te aanvaarden 
en uit te voeren. 
Eerst een eeuw na het tot stand komen 
van genoemd traslaat kon men werkelijk 
van een opbloei der internationale arbi- 
trage spreken. In het begin der 20ste eeuw 
koesterde men hiervan grote verwachtin- 
gen voor de wereldvrede. De aardbol werd 
tussen de jaren 1902 en 1914 omspannen 
met een netwerk van arbitrage-verdragen. 
Het Permanente Hof van Arbitrage kwam 
tot stand op de eerste Haagse Vredescon- 
ferentie in 1899 en werd bevestigd op de 
tweede Haagse Vredesconferentie in 1907. 
Maar hoe bevreesd was men toen nog voor 
de z.g. verplichte arbitrage, d.w.z. dat de 
staten zich van tevoren zouden verbinden 
hun eventuele geschillen van een bepaalde 
aard aan het Hof te zullen onderwerpen. 
Trouwens, in de meeste arbitrage-verdra- 
gen bleven nog altijd bepaalde geschillen 
aan het scheidsgerecht onttrokken, n.L die, 
welke betrekking hadden op de eer, de on- 
afhankelijkheid of de levensbelangen van 
de staat. Voor dit soort geschillen bleef 
maar één weg open: die van de strijd met 
de wapenen, het duel der staten. 
Het bleek dan ook dat de verwachtingen 
te hooggespannen waren geweest. De 
triomftocht der arbitrage kon de opmars 
van de oc-'og niet tegen houden. 1914 ver- 
stoorde. a illusies op dit gebied. Deson- 
danks viel er toch een winst te boeken. 

N; 
a de oorlog werd in 1920 het Perma- 
nente Hof van Internationale Justitie 

opgericht. Van arbitrage, scheidsgerecht, 
deed men dus de volgende stap; Recht- 
spraak. De betekenis hiervan kan moeilijk 
worden overschat, temeer daar dit wereld- 
gerechtshof in tal van zaken recht heeft 
gesproken op een wijze, die de achting der 
wereld afdwong. Het Hof heeft in 30 ge- 
vallen uitspraak gedaan en 27 adviezen 
uitgebracht. 
Daarnaast bleef de arbitrage als middel 
tot oplossing van geschillen bestaan. Op- 
merkelijk is, dat tussen de beide wereld- 
oorlogen het maken van reserves betreffen- 
de de eer, levensbelangen enz. tot de uit- 
zonderingen gaat behoren. 
Na de tweede wereldoorlog is het Hof in 
nieuwe vorm herrezen. Het zetelt in het 
Vredespaleis te Den Haag en dit jaar is 
de eerste zaak bij het Hof aanhangig ge- 
maakt Het betreft een kwestie tussen En- 
geland en Albanië over het leggen van 
mijnen in het kanaal van Korfoe. De zaak 
zelf is ernstig genoeg en in vroeger tijden 
is dikwjjls om heel wat minder oorzaak 
oorlog gevoerd. 

< 
DOOR Dr. G. H. J. VAN DER MOLEN 
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Dit is het 4e artikel uit onze serie; 
INTERNATIONAAL RECHT. 

De schrijfster beëindigt deze serie binnenkort 
met een bijdrage over: „De atoombom . 

Thans zendt het Britse wereldrijk zijn beste, ge- 
pruikte advocaten om voor een aantal rechters 
van onderscheiden nationaliteit zijn zaak tegen- 
over het kleine, onbeduidende Albanië te verde- 
digen. Natuurlijk kan Albanië op de steun van 
machtige vrienden rekenen, maar dat neemt niet 
weg, dat het proces te Den Haag een symptoom 
is van de geweldige verandering, die er sinds 
de dagen der Haagse Vredesconferenties, nog 
geen halve eeuw geleden, heeft plaats gegrepen. 

* 
De gedachte der internationale rechtspraak als 

een onmisbaar element ener internationale 
rechtsorde, schrijdt langzaam maar zeker voort. 
Wij doen goed daarop te letten. 
Natuurlijk kan men zich afvragen of het feit van 
het bestaan van het Wereldgerechtshof en de 
werkzaamheid daarvan nu wel van zo grote be- 
tekenis is voor het behoud van de vrede. Zal men 
aan de rechtspraak van het Hof niet steeds zaken 
van minder gewicht onderwerpen? En zullen 
juist de grote kwesties, n.1. die waarbij gewichtige 

C c c 

Zo hadden wij dan weer eens een blijde dag. 
Dat gebeurt niet zo vaak in deze tijd, waarin hef niet 

meevalt om met een lachend aadgelaat het spelletje Mens- 
erger-je-niet te' volgen. , V 
Kortgeleden interpelleerde de heer Burger in de Tweede Ka- 
mer over de perszuivering, die zó bedroevend werkt, dat 
twee leden-zuiveraars zich naar eer en geweten verplicht za- 
gen om de benen te nemen. 
Minister Gielen heeft de interpellant weliswaar met een 
kluitje in het riet gestuurd, maar hij heeft tevens een mooie 
belofte gedaan. En wel deze: Het ligt niet in mijn bedoeling 
om de belangen van de ex-illegale bladen te schaden! 
Dat is op bet eerste gezicht een uitspraak om verheugd over 
te wezen, 't Had immers net zo goed anders kunnen uitval- 
len, want tegenwoordig kan het zowel vriezen als dooien. Zo- 
dat' ik niet vreemd zou hebben opgekeken, als de Minister zou 
hebben verklaard, dat het in de bedoeling lag om de oud- 
illegale bladen zoveel mogelijk te scl&den. 
Maar een, daar is voorshands geen kans op. Zijne Excellen- 
tie heeft nu zelf gezegd, dat hij die bladen niet wenst te hin- 
deren. Prosit! 
Als ik evenwel goed nadenk over de Ministeriële belofte, be- 
gint mijn vreugde toch wel wat te slinken. Zyne Excellentie^ 
heeft eigenlijk een overbodigheid gezegd. Het moet toch van- 
zelfsprekend zijn, dat Trouw. Het Parool en andere oud- 
illegale bladen niet worden geschaad. Het zou er nog bij moe- 
ten komen, dat men in Den Haag andere plannen koesterde! 
En dat bijvoorbeeld De Telegraaf weer in het zadel zou wor- 
den geholpen  
En zo kom ik dan tot de conclusie, dat de woorden van Mi- 
nister Gielen, hoewel fraai bedoeld, volslagen overbodig wa- 
ren. Ja, zelfs bedenkelijk. Want ze doen denken aan de mo- 
gelijkheid, dat het ook anders zou kunnen. Die mogelijkheid 
behoorde er niet te zijn. 
Het komt er dus op neer, dat wij een fopspeen in de mond ge- 
stopt hebben gekregen. 
En nu maar sabbelen. En je vooral niet ergeren. Vv ant dat 
is niet sportief; en bovendien krijgen wij dan het verwijt, dat 
we niet tegen, ons verlies kunnen. Maar wat dit laatste be- 
treft: ik ben liever eerlijk verliezer, dan oneerlijk winnaar. 
Ik heb echter een gloeiende hekel aan fopspenen. Dikwijls 
heb ik mijn moeder horen vertellen, dat ik in mijn prilste 
levensjaar moord en brand begon te schreeuwen, als mij een 
speen werd voorgehouden. 
Die afkeer voor fopspenen is gebleven. Zélfs al is zo n ding 
door een Minister in de suiker gedoopt. 
En daarom weiger ik te sabbelen. Excellentie! 
Die zich noemt. 

sdl Otóuft 

politieke belangen zijn betrokken, niet steeds op 
andere, gewelddadige wijze worden uitgevochten? 
Voorop sta, dat arbitrage noch rechtspraak de 
oorlog op zichzelf kunnen vervangen of onmo- 
gelijk maken. Voor deze wijze van vreedzame 
oplossing komen slechts geschillen in aanmer- 
king, die betrekking hebben op een rechtskwes- 
tie. Deze geschillen zijn in het Statuut van het 
Hof uitdrukkelijk genoemd, ook al is de lijst met 
deze opsomming niet uitgeput. Men vergete ech- 
ter niet, dat bijna elk juridisch geschil ook een 
politieke kant heeft en dat er altijd grotere of 
kleinere belangen bij zijn betrokken. 
Toch blijven er nog een aantal geschillen over, 
die zich vooralsnog niet lenen voor een bindende 
uitspraak van het Hof. In de regel is dit het geval, 
indien het nationaal sentiment er zo sterk bij is 
betrokken, dat men een minder gunstige uitspraak 
niet zou begrijpen noch aanvaarden. 
Deze geschillen moeten dus op andere wijze wor- 
den opgelost. Moet dit nu door middel van oorlog 
zijn? Hierop luidt het antwoord met de meeste 
nadruk: neen. De oorlog is een ongeoorloofd, en 
bovendien ondeugdelijk middel (immers wie zal 
zeggen of degeen, die het recht aan zijn zijde 
heeft, ook inderdaad als overwinnaar uit de 
strijd zal treden?) tot oplossing van een geschil. 
Er mag geen sprake meer zijn van „het uit te 
vechten". Het duel der staten moet verdwijnen! 
Ook in het internationaal leven moet het geweld 
slechts een politionele functie innemen tot ge- 
meenschappelijke handhaving van het recht. Als 
middel om eigen recht te zoeken of eigen natio- 
naal belang te bevorderen, moet de oorlog ten 
enenmale worden uitgeschakeld. Deze gedachte 

moet gemeen goed worden van alle volken 
en het is onze taak de jeugd van thans hier 
van te doordringen. 
Intussen, al is de internationale recht- 
spraak op zichzelf niet bij machte de oor- 
log als laatste toevlucht uit te bannen, 
toch is zij een hoogst belangrijk en onmis- 
baar element in de opbouw ener interna- 
tionale rechtsorde. Men trekke de parallel 
maar eens met de nationale rechtsorde. 
Laten wij er ons daarom over verheugen, 
dat er rechters zijn in Den Haag, aan wie 
de taak der internationale rechtspleging 
kan worden toevertrouwd. 

M 
aar ,de oorlogsdreiging dan ? Die 
blijft reëel. Het Hof in Den Haag 

kan die niet wegnemen. Zij kan slechts op 
één enkele wijze worden weggenomen, n.L 
door de absolute erkenning van Gods wil, 
dat er gerechtigheid en vrede op aarde zal 
heersen. Zolang de volken zich niet bulgen 
voor het recht, dat In God zelf zijn oor- 
sprong vindt, zal de vrede onbereikbaar 
zijn. 
Geen nationale rechtsorde kan bestaan, zo 
zjj niet gedragen wordt door de rechtsover- 
tuiging der burgers. Zij berust niet daarop, 
maar vindt daarin haar klankbodem. Dat 
rechtsbewustzijn moet hecht en sterk zijn 
en door het overgrote deel der burgers 
worden gedeeld. Eerst dan staat de staat 
sterk tegenover de revolutionnaire elemen- 
ten, die de rechtsorde willen verstoren. 
Zo is het ook in het internationale leven. 
De oorlogsdreiging komt van de zijde van 
hen, die geen recht erkennen, doch de 
macht en het geweld aanbidden. Daar- 
tegenover moet de rest van de wereld zich 
des te nauwer aaneensluiten, om als het 
nodig is, de internationale orde, desnoods 
met het zwaard, te verdedigen tegen hen, 
die deze willen verstoren. 
Wie in de tijö der godsdiensttwisten, toen 
de mensen elkaar mishandelden en op de 
brandstapel brachten om geloofsverschil- 
len, sprak van een vreedzame samenleving 
met andersdenkenden, gold voor een dwaas, 
een idealist, voor iemand, die geen reke- 
ning hield met de harde feiten. ToA is de 
gedachte der verdraagzaamheid gemeen 
goed geworden van alle beschaafde volken, 
omdat eerst enkelen, later velen, deze ge- 
dachte hebben gepredikt en daaraan dwars 
tegen de afschuwelijke practijk dier dagen 
in, hebben vastgehouden. 
Zo is het ook thann. W(j hebben het ideaal 
van vrede door recht, da* uiteindeHjk berust 
op een goddelijk bevel, uit te dragen dwars 
door de bittere realiteit heen, het oog ge- 
richt op God met Wiens hulp en onder 
Wiens zegen het zeker rnogeljjk moet zjjn, 
dat ook óe samenleving der volken door 
vrede ea recht zal worden beheerst. 

■mn 
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Gedreven 

Uit leven en strijd van één onzer grootste 
verzetsmannen 

THEODORUS DOBBE („HANS") 
door 

..BOB VAN STEENWIJK". 

Leider van de Verzetsploeg te Nijmegen. 
Het waren vijf gelukkige maanden, die Theo 

met zijn gezin doorbracht in de Driekoningen- 
dwarsstraat te Arnhem. Hij had zijn vrouw be- 
loofd^ althans voorlopig, niets meer te onderne- 
men dat gevaar kon opleveren, maar zo langaan 
aan werd de oude Adam toch weer te sterk. Met 
Evert bedreef hij nu en dan kleine sabotage- 
daden. Zo ging o.a. een groot aantal camouflage- 
netten in vlammen op en ontstond op het vlieg- 
veld Deelen een grote brand. In het park Sons- 
beek moest menig vrijend officier ervaren, dat de 
rugzijde van zijn tuniek op onbegrijpelijke wijze 
was versierd met een rood-geverfd V. teken. Zo 
werd een vermetele poging ondernomen om een 
berucht handlanger en spion van de N.S.B.- 
commissaris van Dijk onschadelijk te maken en 
zagen N.S.B.-ers.op klaar lichte dag hun radio- 
toestellen verdwijnen. 
In deze periode verleende hij ook voor het eerst 
hulp aan neergekomen piloten. 
Het waren nog maar kleine zaken, waar hij zich 
mee inliet, maar ze veroorzaakten toch, dat de 
grond in de Driekoningendwarsstraat weer te 
warm werd en de verantwoording voor zijn ge- 
zin noopte hem tenslotte toch weer naar een 
andere verblijfplaats om te zien. 
Hij vond deze in Velp aan de Waschweg bij de 
familie Burgers. Op 1 April 1943 nam hij daar 
zijn intrek en zijn gezin is er gebleven tot aan 
de bevrijding toe. Geen beter huis had Theo voor 
zich en de zijnen kunnen 
vinden. De familie Bur- 
gers was volkomen be- 
kend met de gevaren 
welke zij met de huis- 
vesting van Dobtae op 
zich nam, maar zij heeft 
geen ogenblik geaarzeld 
haar vaderlandse en 
menselijke plicht te ver- 
vullen. 
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Eens zullen zij den vijand slaan, 
Eéns breekt het uur der zege aan, 
Eens heeft hun voorste-linie-strijd 
Hun land van vijanden bevrijd. 
Dan jub'len zifi die vochten, 
Het leger der Gezochten. 

sterk uit elkaar. Maar allen waren één in hun 
overtuiging, dat het noodzakelijk was zich met 
alle middelen tegen de onderdrukker te verzet- 
ten. Het geschonden rechtsgevoel en de haat, 
die toenam door de onmenselijke methoden, 
welke de vijand toepaste, hadden veroorzaakt, 
dat er voor hen geen alternatief meer bestond. 
In het werk groeide de waardering voor elkaar 
en zo ontstond een hechte vriendenkring met 
een sterk saamhorigheidsgevoel. De organisatie 
van de groep rustte niet op een militaire basis: 
in onderling overleg en op grondslag van al- 
gehele vrijwilligheid werden de acties voorbe- 
reid en uitgevoerd. De invloed, die van de 'lei- 
der Hans uitging, was groot. Men zag op tegen 
de man, met zijn spectaculair, illegaal verleden; 
men waardeerde de zuivere motieven van de 
aanvoerder en had ontzag voor de actieve, 
plichtkennende werker met zijn ijzeren wil en 
doorzettingsvermogen. Men beschouwde hem, 
zoals een zijner medewerkers het later formu- 
leerde: „als een voorbeeld en een troost in moei- 
lijke ogenblikken". 
De Nijmeegse K.P. werd Hans zijn lijfgroep. Zel- 
den kwam de hele troep in actie; meermalen 

De eerste maanden 
hield Theo zich' rus- 

tig. Hij ging door voor 
een evacué uit Den 
Haag. Maar langzaam 
tan begonnen de inwo- 
ners van het dorp over 
dat nieuwe gezin te pra- 
ten. „Wat zjjn dat toch 
voor mensen, daar aan 
de Waschweg? Die man 
is maar altijd thuis. 
Hoeft die niets voor de 
kost te doen? Zou het 
een Duitse spion we- 
zen?" Dobbe achtte het 
toen maar beter een 
paar dagen in de week 
van huis te zijn en hij 
zocht een onderdak voor 
zichzelf te Nijmegen. 
De weekends bracht hjj 
steevast in Velp door. 
Mevrouw Hoefsloot, be- 
zorgde hem het Nij- 
meegse adres bjj de fa- 
milie Storms aan de 
Haterse Weg eh door 
haar kwam hg ook in 
contact met Pater Ten 
Berge S.J., die hem uit- 
nodigde voor een be- 
spreking. Dit onderhoud 
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...hetgeen door een paar boeren, 
die Oon enige afstand in angstige 
spanning en diepe verontwaar- 
diging de schanddaad gade- 
sloegen. werd bijgewoond.,... 

vond plaats ten huize van Mej. ten Horn in de 
Pater Brugmanstraat. Daar vond Theo, be- 
halve Pater Ten Berge, Adri, Huib en Henk. 
Het was 17 Juni 1943 en op die datum werd 
de Nijmeegse K.P. opgericht. In de loop van 
haar bestaan heeft deze ploeg verschillende 
vaste en tijdelijke medewerkers aangetrokken, 
maar de oprichters bleven de vaste kern vor- 
men en Theo, die de schuilnaam Hans aannam, 
bleef de dominerende figuur. Betrekkelijk kort 
na de oprichting telde de combinatie reeds 
meer dan een dozijn leden. 
Zij was uiterst heterogeen samengesteld. Br 
behoorden gehuwden en ongehuwden toe; de 
mannen waren van verschillende stand en van 
verschillende godsdienst; de leeftijden liepen 

werkten verschillende combinaties tegelijk aan 
uiteenlopende opdrachten. De sterk individua- 
listische inslag, die de groep kenmerkte, heeft 
ook haar plaats bepaald in het latere, organi- 
satorische verband van de L.K.P. 
Eind October, begin November, zocht Theo, via 
Kees Pruys, contact met de Top. K.P. Omstreeks 
deze tijd had hij daarvoor met Bob Scheepstra 
en Bertus Valstar ten huize van Pruys een be- 
spreking, waarna hg werd ingeschakeld. Het 
werd zijn taak de provinciën Brabant en Lim- 
burg, met een gedeelte van de Betuwe voor de 
K.P. te organiseren. Theo deelde op de bijeen- 
komst mede, dat hg een aantal mensen voor dit 
werk beschikbaar had, die gemakkelijk konden 
worden Ingeschakeld. » 

Gedurende 1943 en 1944 heeft Hans zgn K.P. 
een ontzaglijke hoeveelheid arbeid gepres- 

teerd. In het begin stonden de sabotage en de 
spionnage op de voorgrond. Stro-opslagplaatsen, 
spoorwegwagons op de lijnen naar Duitsland en 
lichterschepen op de Waal, waarin gestolen of 
gevorderde goederen naar Germania werden ver- 
voerd, gingen in vlammen op. 
Het chronisch gebrek aan wapenen — de „drop- 
pings" kwamen eerst veel later — verplichte de 
illegaliteit zichzelf van verdedigingsmiddelen te 
voorzien en ook de Nijmeegse K.P. wist ze te 
bemachtigen. Normaliter kreeg men ze in han- 
den door overvallen op bureau's, pistolen wer- 
den „gerold" in restaurants of in tramwagens, 
maar ook hadden overvallen plaats op leden van 
de Wehrmacht en de Kriegsmarine. Een derge- 
lijke actie verliep steeds volgens een vast 
schema. Twee of drie der groepsleden maakten 
een fietstochtje door de omgeving der stad, bij 
voorkeur door een bosrijke streek, waar verlief- 
de zonen der helden-elite, vergezeld door een 
lid van het schone geslacht, zich in tedere een- 
zaamheid afzonderden. De in „Heinestemming" 
verkerende wereldveroveraars werden dan in 
hun zoet minnekozen overvallen en van wapens 
en uniform ontlast. 
Ook het constructieve werk werd niet vergeten. 
Joden en andere onderduikers werden op 
vluchtadressen ondergebracht en voorzien van 
valse papieren. Met andere illegale groeperin- 
gen werden contacten opgenomen. Ambrosius 
was de trait d'union met de L.O.; Hans, die als 
één der pioniers van de F.C. mag worden be- 
schouwd, zorgde voor een geregelde samen- 
werking met deze organisatie. Van Maart '44 
af beschikte de K.P. dagelijks over de lande- 
lijke politie- telexberichten, door medewerking 
van een wachtmeester van het Directoraat- 
Generaal van Politie, welke berichten, indien ze 
van algemeen belang waren door Hans werden 
doorgegeven aan de TOP van de L.K.P. 
Ambrosius had reeds vroeger een illegale Cen-- 
trale Recherche opgericht die zich bezig hield * 
met het opsporen en schaduwen van S.D.-agen- 
ten en provocateurs en dit werk werd nu door 
de K.P. voortgezet. Dit laatste nam geweldig 
veel tijd in beslag. Dagen lang moesten de gan- 
gen van verdachte personen worden nagegaan; 
allerlei inlichtingen moesten worden ingewon- 
nen om vast te stellen of de Ingebrachte be- 
schuldigingen juist waren en als ten slotte de 
onomstotelijke zekerheid bestond, dat de be- 
wuste persoon een gevaar was voor de samen- 
leving, moest zulk een element uit de weg wor- 
den geruimd. Het spreekt vanzelf, dat aan dit 
werk grote gevaren verbonden waren, groter 
dikwijls dan aan meer spectaculaire overvallen. 
/~\p 26 September '43 had, na zeer korte voor- 
V--'bereiding, een aanslag plaats op de beruchte 
Nazi-spion Cornelis van de Burght, alias Eder- 
veen, welke zich in de L.O. organisatie te Nij- 
megen had ingedrongen. De opzet was hem „uit 
te wringen" en hem daarna te laten verdwgnen. 
De aanslag mislukte, al liep de verrader een 
gevaarlijke wonde op. Pater ten Berge, die her- 
kend was, moest onderduiken. 
Het jaar '44 leverde de vruchten op van de in- 
tensieve voorbereidingen gedurende het eerste 
half jaar van het bestaan der K.P. 
Op 27 Januari werden de bonnen van de melk- 
fabriek te Vierlingsbeek buitgemaakt. De direc- 
tie van deze fabriek had grote medewerking 
verleend aan de Landelijke Organisatie en kwam 
door haar aanzienlijke verstrekkingen in na- 
tura in grote moeilijkheden met de inlevering 
van haar bonnen. Om de fabriek uit haar moei- 
lijkheden te helpen, zette de K.P. een gefin- 
geerde overval op touw. Hiermede zou zij een 
dubbel resultaat boeken. Het grote bonnentekort 
van de fabriek zou gecaumoufleerd worden, ter- 
wijl tegelijkertijd de rest van de bónnen in 
K.P. bezit zou overgaan. Een zenuwspecialist 
in Boxmeer verleende zijn hulp bi) de voorbe- 
reiding. 
Hans, Huib en Tonny vertrokken tegen de mid- 
dag per trein uit Ngmegen en stelden zich ver- 
dekt op bfl het gehucht Vortum, waar het trans- 
port van Vierlangsbeek naar Boxmeer moest 
passeren. Om drie uur in de middag zagen zfl 
het transport aankomen. De zoon van de direo- 



teur die de bonnen bij zich had, werd door Hans 
en Huib van de fiets geslagen. Zij „mishandel- 
den" hèm, zoals van te voren was afgesproken, 
hetgeen door een paar boeren, die van enige 
afstand in angstige spanning en diepe veront- 
waardiging de schanddaad gadesloegen, werd 
bijgewoond en de overvalgroep ging er haastig 
met de bonnen vandoor. Omdat de overval was 
opgemerkt en het gevaar dus groot was, dat de 
politie in Boxmeer was gewaarschuwd, moesten 
de vluchtenden Boxmeer vermijden en trokken ze 
over de stuwdam bij Afferden naar de grote 
Limburgse rijweg. Langs binnenwegen en bos- 
paden trokken ze naar Leur bij Wijchen, waar 
ze om één uur in de nacht een onderdak von- 
den. 
Drie dagen later, op Zondag, werd de papier- 
fabriek „Gelderland" aan de Voorstadslaan te 
Nijmegen gekraakt. De directeur en zijn secre- 
taris verleenden ook hier hun medewerking. De 
fabriek stond onder Duitse controle. Vier man- 
nen waren voldoende om de 350 kg. papier In 
handen te krijgen, waarvan Adri op zijn druk- 
kerij 100.000 oproepingen voor de tweede 
distributiestamkaart kon drukken. Deze wer- 
den tegelijk met de echte oproepingen verspreid 
en daardoor ontstond een enorme stagnatie bij 
de distributiedienst. 
Deze stagnatie was nodig geworden, omdat de 
LX), in moeilijkheden was geraakt met het tij- 
dig verkrijgen van de tweede distributiestam- 
kaart voor haar onderduikers. De verwarring 
gaf nu het nodige respijt en de zaken kwamen 
op tijd voor elkaar. 

De ploeg breidt zich uit. 
Tijdens deze maand Januari gelukt het Dobbe 

contacten tot stand te brengen met enige 
andere K.P.-groepen in Midden- en Zuid-Lim- 
burg en in Brabant. Hij trok Limburg in en 
knoopte banden tussen zijn K.P. en die van 
Helden, Panningen en Heerlen. Vandaar ging 
het op Den Bosch aan en ook hier gelukte het 
hem verbinding tot stand te brengen met een 
stel K.P.-ers, die de Margrietgroep oprichtten. 
Ambrosius was weer de tussenpersoon voor het 
contact met de groep van Boekei. Hij organi- 
seerde een bijeenkomst in Nijmegen en Hans 
deed de rest: de Boekelmannen vestigden zich 
in Nijmegen en sloten zich bij Hans en zijn 
mannen aan. Zo groeide de kern uit tot een 
stel van 18 kordate kerels. Een paar dagen later 
sloten zich ook nog een paar werkers uit Vier- 
lingsbeek bij de groep aan. De uitbreiding van 
de groep kwam juist op tijd tot stand, want 
het werk had zich de laatste weken zodanig uit- 
gebreid, dat het kleine aantal leden niet meer 
in staat zou zijn geweest, alle arbeid, die te 
wachten lag uit te voeren. Zo was de hulp van 
Hans ingeroepen, om een S.D.-arrestant, een 
geestelijke, die in het ziekenhuis te Arnhem 
werd verpleegd, te bevrijden. De hele K.P. 
kwam daarvoor in actie. Toen echter de troep 
in Arnhem aangekomen was en Hans de om- 
trek ging verkennen en inlichtingen inwon bij 
een der bevriende verpleegsters, moest de aan- 
voerder tot zijn spijt ervaren, dat de arrestant 
juist enige uren tevoren, naar een andere ver- 
blijfplaats was vervoerd. Was de uitbreiding 
van de Nijmeegse K.P. een paar dagen eerder 
tot stand gekomen, dan zou de onderneming 
zeker succes hebben gehad, want de omstandig- 
heden waren voor een overval uitermate gun- 
stig. - 
Een paar dagen later boekte de K.P. een beter 
succes. In Bergen (Limburg) was een arbeids- 
kamp ingericht. Alles was gereed voor de ont- 
vangst van de bewoners. Het gelukte het kamp 
te kraken en de buit bestond uit een aantal 
uniformen e.d. die de groep uitstekend kon ge- 
bruiken. Met een roeiboot werden ze over de 
Maas gebracht bü Vierlingsbeek en voorlopig 
opgeborgen op een bevriend adres in Groenin- 
gen. 
Een tocht naar Eist leverde een 60-tal inge- 
leverde radiotoestellen op, welke in het Pa- 
rochiehuls waren opgeslagen. Successievelijk 
werden ze naar Nijmegen overgebracht. Deze 
overval, welke om 10 uur des avonds geschied- 
de, veroorzaakte érnstige opschudding bij de 
moffen. Een uitgebreid onderzoek door de S.D. 
ingesteld, leverde geen resultaat op. Van de ge- 
hele bevolking werden vingerafdrukken geno- 
men, maar de daders bleven onvindbaar. 

(Wordt vervolgd). 

VARIA ❖ 

Het Hoofdbureau der Stichting verzoekt ons be- 
kendheid te geven aan onderstaande belangrijke 

mededeling. 
Niet genoeg nadruk kan gelegd worden op het be- 
lang van artikel 24, lid 3 van de wet Buitengewoon 
Pensioen 1940—1945. die in het leven is geroepen 
voor de slachtoffers van 
het verzet en de nabestaan- 
den van verzetsslachtoffcrs. 
Artikel 24, lid 3 van deze 
wet zegt namelijk, dat het 
recht op pensioen is ver- 
beurd, indien het niét is 
geldend gemaakt binnen 
een jaar, nadat het kon 
worden geldend gemaakt, 
d.w.z. het pensioen moet 
in bijna alle gevallen voor 
29 September 1948 zijn 

aangevraagd. (Indien 
iemand na het in werking 
treden der wet nog tenge- 
volge van zijn verzet overlijdt ontstaat het recht op 
de datum van overlijden). Er resten ons nog slechts 
enkele maanden, voordat de fatale termijn zal zijn 
verstreken. 
Het is de taak van de districtsbureaux der Stichting 
1940—1945 om ervoor te zorgen, dat voor ieder ge- 
zin, dat een uitkering heeft of ooit heeft gehad, een 
aanvrage gereed wordt gemaakt. Echter, ook anderen 
kunnen misschien in aanmerking komen. Dat zijn zij, 
die thans nog in eigen onderhoud kunnen voorzien 
en die daardoor geen uitkering van de Stichting ge- 
nieten, weduwen of invaliden met vermogen of wel 
zij, die thans door arbeid zichzelf staande kunnen 
houden. 
Maar het vermogen kan wegvallen, de weduwe kan 
te eniger tijd haar werk moeten neerleggen, de inva- 
lide kan misschien ernstiger invalide worden. Dan 
zullen zij het pensioen nodig hebben. En indien het 
in dat geval niet voor 29 September 1948 is aange- 
vraagd, is het recht verbeurd. 
Laat ieder, die te eniger tijd voor pensioen op grond 
van deze wet in aanmerking meent , te kunnen komen 
en zich nog niet bij de Stichting 1940—1945 heeft 
aangemeld, dit alsnog doen, in ieder geval voor 29 
September 1948. 
Wij doen voorts een beroep op ieder, die namen en 
adressen kent van nabestaanden van hen, die in het 
verzet gevallen zijn en van personen, die tengevolge 
van het verzet invalide zijn geworden, om deze aam 
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ons op te geven. Op deze wijze helpt U ons de aan- 
vragen te completeren, waarvoor wij U dankbaar 
zullen zijn. « 
Het Hoofdbureau van de Stichting 1940—1945 is 
gevestigd te Amsterdam, postbus 140, telefoon 35280. 
ZO NIET.'! 

Het maandblad van 1940- 
i945, Zuidelijke editie, 
schrijft onder bovenstaande 
titel het volgende: 
Het loopt tegen het einde 
van de maand. 
Het Districtsbureau heeft 
gezorgd, dat de pensioenen 
keurig op tijd bi) al onze 
plaatselijke besturen zijn. 
Weer zie ik in gedachten 
een onzer plaatselijke be- 
stuursleden aan zijn lesse- 
naar zitten. 
Ik buig mij over zijn schou- 
der en zie, dat hij bezig 

is met het schrijven van enkele briefkaarten. 
Hij schrijft; 

„Geachte mevrouw. 
Wilt U morgen bij mij komen geld halen? 

Hoogachtend", enz. 
Ik weet niet, waar ik het meest boos om' moet zijn. 
Om het ongehoorde van de werkelijke inhoud, of om 
dat „hoogachtend" er onder. 
Maar in ieder geval: Zo hoort het niet. 
Hier gaat alles verloren: het ideaal der Stichting en 
alle gevoel van medelevendheid, ja, hier is zelfs alle 
tact weg. 
Een vraag; Hoe doet gij het? 
GRATIS TIP (I) 
De afdeling Bellingwolde van de Groninger Maat- 
schappij van Landbouw heeft op haar jaarvergade-' 
ring er ook aan gedacht een bedrag uit haar kas 
over te schrijven aan de Stichting. 
Ligt niet hierin een mogelijkheid besloten om ook in 
andere verenigingen, waarvan U zelf misschien lid 
bent, voor onze goede zaak te werven? 
Denkt U er eens om, als U weer samen bent met Uw 
vrienden in Uw vereniging, bij klaverjas-, voetbal-, 
tennis- of welke andere club ook! 
GRATIS TIP (II) 
Plaatselijke afdelingen, die niet zelf incasseren, scha- 
den de Stichting! 

(Maandblad 1940—1945). 

CIJFERS 

Enkele maanden geleden, om precies te zijn op 30 
April 1948, schreven we over „Opsporing en 

Berechting van Oorlogsmisdadigers". Het artikel was 
een alarmsignaal voor het gevaar, dat oorlogsmis- 
dadigers, die in Duitsland opgespoord waren, om 
hier berecht te worden, de dans zouden ontspringen, 
daar de bezettende macht in Duitsland de overeen- 
komst trof, dat deze beschuldigden zes maanden na 
uitlevering, óf berecht, óf teruggezonden moesten 
worden. 
Men moet bij dit alles in het oog houden, dat de 
rechtszekerheid dezer personen een dergelijke maat- 
regel wel vordert en verder, dat de Duitse advoca- 
ten er gebruik van zullen maken om met allerlei lis- 
ten Duitsers aan ons gerecht te ontfutselen, terwijl 
de Engelsen en Amerikanen hen heden ten dage niet 
bepaald de voet dwars zouden zetten. Dit alles zou 
helemaal niet erg zijn, ware het niet, dat de bijzon- 
dere rechtspleging, om welke reden dan ook, en vnl. 
door de trage gang van zaken, met die termijn van 
zes maanden in de knoop geraakt is. 

WIJ HEBBEN ONS OOR HIER EN DAAR EENS 
TE LUISTEREN GELEGD EN HIER VOLGEN 
DAN EEN PAAR CIJFERS. 
TUSSEN TWEE- EN DRIEHONDERD DUIT- 
SERS ZIJN IN HUN LAND OPGESPOORD OM 
HIER BERECHT TE WORDEN. DAARVAN 
ZIJN ER THANS NIET MEER DAN TIEN BE- 
RECHT EN MEN BEGRIJPT, DAT VOOR VELE 
ANDEREN DE ZES MAANDEN LIMIET OVER- 
SCHREDEN IS. DE ANDEREN MAKEN DUS 
EEN GOEDE KANS, AAN DE ARM VAN HET 
GERECHT TE ONTSNAPPEN. 
BOVENDIEN BEDENKE MEN, DAT NOG OM- 
STREEKS VIJFTIG TOT HONDERD LIEDEN 
OPGESPOORD MOETEN WORDEN. IN HET 
LICHT VAN DE HANDIGHEID DER DUITSE 
ADVOCATEN, DE „LANKMOEDIGHEID" DER 
GEALLIEERDEN EN DE TRAAGHEID DER NE- 
DERLANDERS IS TE VERSTAAN, DAT OOK 
HET LOT DEZER LAATSTEN LANGZAMER- 
HAND IN DE SFEER VAN EEN KOOPHAN- 
DEL BESLIST ZAL WORDEN. ZOIETS VAN: 
JE KRIJGT JAN, ALS JE PIET TERUG GEEFT. 

SOLDAAT OVERZEE 

A an zcilsloepen hadden ze nag niet voldoende. Ze 
•^■zochten net zo lang in een berg oud roest, tot 
ze voldoende materiaal bij elkaar hadden voor een 
buitenboordmotor, die er dan ook kwam. En toen 
gingen ze zelfs buitengaats op de hoge, lange dei- 
ning vol haaien. 
Ze noemden de boot toen „De Zucht" en schepten 
er zo over op, dat ze bij de kapitein geroepen wer- 
den. 
— Luister 's mannen, we hebben een bom van hon- 
derd-zoveel kilo gevonden. Als we dat ding nou 'i 
met jullie Zucht op zee brachten en 'm daar lieten 
springen? — , 
Ze hadden altijd bij alle sterke verhalen verzuimd 
te vertellen, dat ze op hun tochten altijd en nooit 
vergeefs de roeispanen meebrachten, want die mo- 
tor, zie je  
Ze gingen dus de zee in. Het zou gebeuren bij een 
rotsig en steil eilandje, waar ze direct een hoekje 
zouden kunnen ronden om in de dekking van het 
eilandje het klapje af te wachten. 
Ze vroegen aldoor of het vuurlont nou heus maar 
twee minuten tijd gaf om weg te komen. •— Natuur- 
lijk, — zei de argeloze kapitein, — dat is lang ge- 
noeg  
Ze kwamen tef plaatse, hescn met inspanning van 
alle krachten de bom op de rand van de sloep, sta- 
ken het lont aan en de zaak werd overboord gezet. 
Meteen gaf de man aan de motor vol gas. En meteen 
hield de motor op te ploffen en schoten de nekha- 
ren onweerstaanbaar de hoogte in. 
Laat de bom toch niét ontploffen! 

Uitg Smit -— Hengelo. 

HOGERE WISKUNDE IN „DE WAARHEID" 
Volgens ons — na „Kiekeboe" — meest geliefde blad „De 
Waarheid", sprak Paul de Groot op1 het Waterloopleio te 
Amsterdam voor 30.000 toehoorders. „Het Vrije Volk", bat 
snugger, rekent ons voor, dat die schare was samengepakt op 
een ruimte van royaal 5000 vierkante meter. Dat komt neer 
op minstens 16 toehoorders per vierkante meter  
Nou gaan we altijd van -het standpunt uit, dat „De 
Waarheid" niet liegt, maar zestig mensen op één vierkante 
meter kwam ons een beetje erg dichtbevolkt voor. Dus 
haalden wij ons personeel bijeen, trokken met. een krijt een 
vierkante meter in een hoek en gingen aan het stouwen. 
Bij acht zijn we opgehouden. Per slot van rekening von- 
den we twee bewustelozen al welletjes. 
Wij vragen „De Waarheid" — en de ernst in deze onze 
woorden is zeer groot —: waar is ons goede oude metrieke 
stelsel aan zulke hevige schommelingen onderhevig: op het 
Waterlooplein of in bet brein van Uw verslaggever? 
Of wordt met een klein variant, het woord van Multatull 
— Ov Multatuli, zoals ge soms wilt doen voorkomen — 
waar: Niets ia helemaal waar, zelfs de Waarheid niet?! 



MeAde itaattjeA in 

„DE PRINSESTAD 

Sedert enige weken verschijnt er in „De 
Prinsestad", onafhankelijk weekblad van 
ex-politieke gevangenen en oud-illegale 

werkers in Nederland, zoals het zichzelf aan- 
kondigt, een artikelenreeks, die tot opschrift 
draagt: „Hollanders van Stavast". 
Onder dit hoofd, zo vernemen wij, zullen de 
belevenissen verhaald worden van Nederlan- 
ders, die tijdens de bezetting hun plicht deden.. 
Géén verzetsstrijders, want daarover is reeds 
zoveel gepubliceerd, neen, het individuele ver- 
zet van de „gewone" Hollander, dat zal in 
een serie korte verhalen worden getekend. 
Wij hebben enkele van deze verhalen gelezen 
en de gevoelens, die daarbij wakker geroepen 
werden, hebben ons tot het schrijven van deze 
regels gedreven. Wat toch is het geval? 

Mijnheer van Otterloo — de redactie van „De 
Prinsestad" verzekert ons, dat dit een schuil- 
naam is — is een uitvinder-voor-eigen-ge- 
noegen, een enigszins zonderling mens. Zijn 
huis zit vol met practische en onpractlsche 
eigenaardigheden. Zo kan hij, sprekend door 
een microfoon op zijn werkkamer, woorden 
uit de mond van een beeld in de hall laten 
komen. 
Op een dag krijgt hij bezoek van een illegaal 
werker, die van zijn chemische kennis en 
handigheid gebruik wil maken om een colonne 
Duitse auto's te vernietigen. We krijgen dan 
een beschrijving van de wijze, waarop de heer 
Van Otterloo dit klaar speelt. 

Wij hebben, de redactie van „De Prinsestad" 
heeft er recht op dit te weten, bij lezing van 
deze geschiedenis ons hart vastgehouden. Men 
kan uitgaan van het standpunt, dat in de ge- 
schiedenis van het verzet niets onwaarschijn- 
lijk geacht mag worden, maar dit is toch 
wel een heel sterk staaltje. De wijze, waarop 
genoemde heer Van Otterloo zjjn sabotage 
pleegt — hij bindt grote cylinders, gevuld 
met een geheimzinnige door hem samenge- 
stelde stof, die op het juiste moment tot ont- 
branding wordt gebracht, aan de bomen weers- 
zoden van de weg, en veroorzaakt daardoor 
dat de gehele Duitse auto-colonne in de lucht 
Vliegt — doet een beetje Jules Verne-achtig 
aan, terwijl het feit, dat meergenoemde heer 
Van Otterloo zich tegenover de verslaggever 
van „De Prinsestad" heeft uitgelaten in de 
zin van: de droppings, die toen al spoedig 
kwamen, brachten een belangrijke verbetering 
in de bevoorrading met sabotagemateriaal, 
ons ernstig doen twijfelen aan de serieuze 
opzet van het verhaal. 
Het regelmatig droppen van wapenen en sabo- 
tagematerlaal begon niet eerder dan In de 
tweede helft van 1944, dus drie d. vier jaar 
nadat de hierboven beschreven actie plaats 
vond. (Buiten beschouwing worden hier ge- 
laten de droppings, die in het kader van het 
Englandspiel, voortdurend in Duitse handen 
vielen). 
Wij twijfelen echter ook op andere gronden. 
Wij zijn, door een uitgebreide documentatie, 
vrjj nauwkeurig op de hoogte van belangrijke 
sabotage-acties, die in de oorlogsjaren plaats 
vonden. Dit waren er niet zo veel, althans 
niet van een omvang, zoals de heer Van 
Otterloo in „De Prinsestad" ons wil doen 
geloven. We achten het vrijwel onmogelijk, 

dat een dergelijke stunt in de bezettingsjaren 
Is voorgekomen. En in leder geval niet in de 
jaren 1940-1941. 

Het tweede verhaal, dat de wederwaardig- 
heden van een persgroep (je) beschrijft, 

heeft niets met Jules Veme uit te staan. Per 
slot van rekening zijn we diep in ons hart nog 
altijd bewonderaars van deze schrijver. Neen, 
dit verhaal heeft iets te maken met „zoete 
koek" en dèl lusten we lang niet altgd. Voor- 
al de wijze, waarop de Binnenlandse Strijd- 
krachten een stiekeme trap wordt gegeven, is 
bepaald onsmakelijk. Wij citeren: 

Het is na de bevrijding niet eenvoudig 
om bij de BS. te komen. Er zijn helaas 
te veel mensen deze organisatie binnen- 
gedrongen, die graag het praedicaat 
volksheld willen verwerven. Klaas gehoor- 
zaamt de bevelen stipt. De orde moet 
tenslotte gehandhaafd blijven. En men 
heeft hem beloofd, dat hg in Engeland een 
militaire opleiding zal krijgen. Op een dag 
krggt hij bevel een Duits meisje op te 
halen, dat al jaren in Nederland woonde 
en aan de goede kant had gestaan. Ze 
zou als vermakelijkheid moeten dienen 
voor Engelse officieren. Klaas weigert. 

Waarom, redactie van „De Prinsestad", pro- 
beert Klaas pas na de bevrijding bg de BS. 
te komen? H(j had toch al van September 
1944 af de kans gehad? En dat vele onwaar- 
digen deze organisatie waren binnengedron- 
gen is zo tragisch-natuurlijk, dat het niet als 
een gecamoufleerde trap gebruikt mag wor- 
den! En het komt ons, op zijn zachtst uitge- 
drukt, hoogst onwaarschijnlijk voor, dat het 
verhaaltje over die Duitse juffrouw zich heeft 
toegedragen als de redactie van „De Prinse- 
stad" ons wil doen geloven! De enige ver- 
dienste van bovengenoemdflpitaat is, dat het 
een waardige apotheose van het voorafgaande 
verhaal vormt  
Nog eens, men kan de onwaarschijnlijkheid in 
ieder verzetsverhaal bg voorbaat uitschakelen, 
maar de twijfel laat zich niet zo gauw ver- 
dringen. En was het niet omwille van de naam 
van het verzet en de verzetters, omwille van 
een juiste voorlichting van het Nederlandse 
volk, dat zich soms de meest onjuiste voor- 
stellingen van het verzet heeft gevormd, wg 
zouden gezwegen hebben. 

Nu vragen wg de redactie van „De Prinse- 
stad" — en bovengenoemde argumenten 

geven ons het recht daartoe —: Documenteer 
Uw verhaal. Geef althans hun, die dat wensen, 
de gelegenheid zich van de juistheid van Uw 
verhaal te overtuigen. Geef, en daartoe zfllt 
gtj de middelen zeker weten te vinden. Uw 
verhalen een meer waarschijnlijk aanzien. 
Dit althans is geen juiste voorlichting over 
de geschiedenis van het verzet. 
Dit,zijn geen Hollanders van Stavast, maar 
karikaturen, die geen levensvatbaarheid heb- 
ben! 
Vergeef ons onze twijfel, want, naar een woord 
van Cicero; Dubitando ad veritatem per- 
venimns: Door de twijfel komen wij tot de 
waarheid  
Wij laten het woord èn de daad aan „De 
Prinsestad". 
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OKaOIC 

WANNEER HET ZO GAAT. 
DAN GAAT HET GOED. 

= Wanneer iedereen 20 deed als de heer Prattenburg, één = 
s onzer abonné's, die op een nitstapje naai Apeldoorn üE 
S ƒ 15,32 collecteerde voor onz® jongens overzee, dan zou- ~ 
r den wij pas gerust zijn. 
S Dan zouden wij elke week opnieuw drie luchtpost-abonne- H 
E menten en een zeeppst-abonnement voor de tijd van drie = 
E maanden, naar onze zonen in de Oost kunnen sturen. E 
5 Goede lectuur, die ben een hart onder de riem steekt, S 
Ei hen opwekt om zichzelf te blijven en ze mee laat leven = 
S in de ontwikkeling van ons denken, hebben ze zo nodig. £ 
£ De va cauties zijn aanstaande; volgt dit voorbeeldl ~ 
E Wij geven duizend exemplaren gratis, die door bemidde- || 
E ^n9 van ^ NIWIN en het Rode Kruis bij onze troepen £ 
2 komen. Voert U dit aantal opl 
2 Een afspraak maken? 
5" Er liggen honderden militaire posten over de Archipel 2 
£ verspreid, neemt U dc rest voor Uw rekcningl 
ïïiiiimniinimiiumiiuiuiiuiuimiiuuiiuiuuiuiiuiwiuiuiuiiiiiiuuuiitl 

iEKÖÜIS 

\X7 Ü mogen het genoegen smaken onze lezers de indruk 
van één onzer abonné's in de tropen weer te geven, 

die hij gekregen heeft toen hij de zaak, die ons aller'aan- 
dacht verdient, n.l.*„De terugkeer van de militairen in het 
normale maatschappelijke leven", eens onderzocht Hij 
geeft hier de stemming weer, die onder de jongens in In- 
die heerst. 

Semarang. Juni '43. 
Beste vriend. 
Van de politieke toestand kan ik me helaas geen beeld 
vormen. Onze jongens zijn, zoals ik je reeds schreef, moe, 
beu, zat. Hoewel dit 'n algemeen verschijnsel is. zal 't voor 
de terugkerende Oostgangers wel iets sterker zijn, denk ik. 
Ze zulen bij aankomst in Holland geen enthousiast volks- 
deel vormen en eerder zich een baan en werkkring aan la- 
ten meten, dan er zelf op uit te gaan en werkelijk te pro- 
beren om er iets van te maken. Een beetje bezorgdheid voor 
de toekomst is er wel, maar mesteal nogal passief. 
De bataljons die hier de laatste weken vertrokken, waren 
down en hadden 't gevoel zonder veel verwachtingen eer. 
moeilijke tijd tegemoet te gaan. Zij hebben ongetwijfeld de 
bekende Indische brede kijk op het leven gekregen, maar dit 
zal zeker geen vruchten afwerpen op korte termijn, daar 
't tevens een zeer oppervlakkige kijk is. 't Zal wel blijven 
bij 'n critische houding tegenover al wat klein Hollands is. 
Zij hebben bovendien een ontzettende onverschilligheid op- 
gedaan en minachting voor alle details en alle alledaagse 
dingen, zodat ze in een goed functionerende maatschap- 
pij zeer gehandicapt zullen zijn. 't Idee, dat ze 't wel fixen. 
zoals ze hier alles met de franse slag gefixed hebben, zal 
hun van weinig nut zijn. 
't Meeste emplooy in hun genre ligt natuurlijk aan de zelf- 
kant van de maatschappij, daarom is het wel belangrijk, 
dat ze inderdaad opgevangen worden en in een functie ge- 
holpen, waar ze zich inderdaad nuttig werkzaam voelen en 
als 't niet te veel gevraagd is zelfs nog een achtergrond 
met een heel practisch en duidelijk ideaal, een niet al te rot 
Nederland, waar ze een beetje trots op kunnen zijn om 
er in te werken. Dit laatste is niet zo gemakkelijk te ver- 
wezenlijken, maar 't eerste een geschikte werkkring of op- 
leiding voor deze „oorlogsinvaliden" moet mogelijk zïjn en 
zoals de propaganda ons vertelt, wordt hier hevig aan ge- 
werkt. Laat mij eens weten wat er gebeurt, hoe dit aan- 
gepakt wordt. 

Ie Li. J. RAAIJMAAKERS. 

COMMENTAAR. 
Zoals U zult lezen, is dit geluid niet erg bemoedigend. Het 
medeleven met enze jongens overzee moet. wil iKt waar- 
achtig zijn, zich ook uitstrekken over de toekomst van deze 
zonen van ons volk. Want laten wij dit goed begrijpen, 
dat zij straks ons volk zullen vormen! Niet een deel, dat 
er desnoods bij mag zijn, doch de bouwers van het her- 
rezen Nederland. Hiertoe hebben wij krachtige, scheppende 
mannen nodig, die alle moeilijkheden met een glimlach tege- 
moet durven treden. Die glimlach kunt Ü te voorschijn to- 
veren door hun de eerste handdruk te geven en de eerste 
kans om te tonen, wat zij waard zijn. Zij wachten op die 
kans en Uw vertrouwen 
In de brief noemt de schrijver deze jongens „oorlogsinva- 
liden". Onzes inziens zeer terecht! Het is toch namelijk zo, 
dat de jeugd,- die nu soldaat is, is opgegroeid la de bezet- 
tingstijd. Dus niet heeft kunnen leren. Dus niet heeft kun- 
nen werken, zoals het behoort. Dus straks bij een patroon 
komt, die uit economische overwegingen hen niet nemen 
zal, als er naast de O.V.W.-er tientallen staan, die jon- 
ger en in het vak geschoolder zijn. De leeftijd van deze 
soldaten is variërend van twintig tot twee en twintig jaar. 
Nog is het tekort aan arbeidskrachten niet opgeheven, maar 
zal dit nog lang duren? Als de O.V.W.-ers straks terug 
zijn (einde van dit jaar) is de arbeidsmarkt wellicht ver- 
zadigd of heeft een overschot Dan is er dus weer een pro- 
letariaat gevormd vah goedwiilenden maar gebrekkig ge- 
schoolden. 
Wat te doen met deze mensen. O, zwijgt U van de her- 
schoiings- of omscholingscursussen. Ze zijn er, maar die 
duren een half jaar en dan?????? 
Dan zijn er weer evenzovele honderden meer van de am- 
bachtsscholen gekomen en zijn de soldaten weer ouder. 
Hoe dit dan op te lossen? 
We menen, dat alle aandacht besteed moet worden aan 
plaatsing in een werkkring in Indië. De jongens hebben 
daarvoor reeds een vooropleiding gehad. Ze weten, hoe met 
de bevolking om te gaan en hebben haar vertrouwen. En 
Indië zal vele Nederlanders nodig hebbcri. 
Een zwaar leven, een mooi leven en in zekere zin toch altijd 
nog het leven van een pionier, een leven het ondernemende 
Nederlandse volk waardig. 

m 
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Egbcrt Mark Wicrda 
Geboren 26 April 1918. 
Gefusilleerd 11 April 1945. 

Aanvankelijk studeerde hij aan de Technische 
Hogeschool te Delft, welke hij echter verliet 

om aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Theo- 
logie te gaan studeren. Onder de studenten was 
hij een goede vriend, gulhartig en rond, een echte 
Fries. Het illegale werk dwong hem, na de weige- 
ring om de loyaliteitsverklaring te tekenen, steeds 
meer te doen en niet te verslappen als de vij- 
and soms hard om hem heen sloeg. Bovenal be- 
greep hij, dat, om een goed front te kunnen bou- 
wen, een met idealen bezielde jeugd klaar moest 
staan, die uit de overtuiging wist te leven, dat 
het ondergrondse werk gedaan moest worden tot 
de laatste ademtocht. De J.V. op G.G., officieel 
verboden, kwam nu in groepsverband thuis bijeen 
en droeg de leiding op aan Mark. Met hart en 
ziel deed hij dit werk en maakte van deze ver 
gaderingen een recrutenschool, waar de soldaten 
week op week door oefening en onderwijzing meer 
bekwaam werden voor de strijd van de vrijheid. 
In de sabotagegroep nam hij ongewild een grote 
plaats in door zijn helder inzicht en dienende 
trouw. Als in de donkere avonden de vliegtui- 
gen hun zendingen wapens afwierpen, stond ook 
Mark klaar om ze op te vangen. Het P.T.T.-kan 
toor te Leeuwarden, waar in de kelder de spring- 
stof was aangebracht, -zou in de laatste dager 
vlak voor de bevrijding, vernield zijn, zo hij niet 
met inspanning van alle krachten de laatste avond 
van zijn vrijheid, de blokjes picerinezuur had ver 
vangen door houten. 
Hoe tragisch is het verloop van zijn arrestatie. 
Een van zijn chefs, een zekere Teake, die bak- 
ker was van zijn beroep, werd door de S.D. ge- 
zocht. Het nauwkeurige adres wisten ze niet. al 
leen, dat hij in een zeker blok woonde. De er op 
uit gezonden S.D.-agenten, hadden daarbij de ach- 
ternaam van deze man ook nog vergeten en wa 
ren al lan gelukkig toen zij een huis vonden, waar 
een naam op de deur stond, die ongeveer wel be- 
antwoordde aan de gegevens, die in hun botte 
hersenen waren blijven hangen. Het was het 
adres van de heer Bakker, een goede kennis van 
de Wierda's. Toevallig sliep Mark hier ook. Het 
vervolg laat zich denken. Toen Mark ook mee- 
moest, moest hij zich noodgedwongen naar huis 
begeven om zich aan te kleden. Zijn beide broers 
waren daar ook en konden een onderzoek op hun 
papieren niet doorstaan. Veiligheidshalve ging hij 
naar de voordeur en belde aan, hiermede zijn 
broers gelegenheid gevende om door de tuin te 
ontvluchten. Mevr. Wierda, die de bel hoorde, 
waarschuwde haar beide zoons en ging kalm 
opendoen in de zekere veronderstelling, dat Klaas 
en Hyltje hun weg wel zouden vinden. Het was 
echter niet zo. Ook zij werden gearresteerd en 
meegenomen naar het Burmaniahuis. de zetel van 
de S.D. en Rexisten. Mark kreeg nauwelijks rust 
om tof zichzelf te komen. Het verhoor nam direct 
een aanvang en werd gevoerd op de manier die de 
heren al vaker hadden gebruikt. Geheel ontkleed 
moest hij In een ijskoud bad en door de onder- 
vragende beul werd hij zo nu en dan onder wa- 
ter geduwd. Toen dit voor de S.D. geen resultaat 
opleverde, pakten ze hem aan zijn benen en lie- 
ten hem met het hoofd naar beneden in het wa- 
ter hangen, zodat hij bijna stikte. Deze kwelling 
duurde twee uur lang. Waar hij de kracht van- 
daan haalde om te blijven zwijgen, heeft hij in 
een brief nog mogen vertellen. Met geboeide han- 
den schreef hij: „Ik moest erg aan onze Heiland 
denken." 
Wat het verdere betreft, getuigen de laatste 
regels van zijn brief van zijn geloofsvertrou- 
wen en kalmte; „Ik ga vol vertrouwen de toe- 
komst tegen. De Here zij ons tot hulp en sterkte, 
Hij is nu zelfs nog ons lied, ons psalmgezang. Hij 
zal 't maken dat g'u verwonderen moet." 
Dit gebeurde Zondag 8 April. 11 April Het hij 
zijn leven. 

DE DONKERE DAG 

VAN DRONRIJP 
ZINLOOS EN VERDERFELIJK IS AL- 
LES DAT NIET DRIJFT UIT DE 
ENGE CIRKEL VAN HET EIGEN IK 
TOT DE ROEPING OM TE BOUWEN 

Denis de Rougemont 

Des middags 3 uur, klonken aan de on 
derwalkant van de weg. die naar Dron- 

rijp voert, veertien schoten, die evenzovele 
dodelijke schoten moesten zijn. Eén schot 
trof niet goed en een ander schot nam 
de taak der tribunalen reeds over erf 
straffe een verrader met de dood. Twaalf 
anderen, illegale werkers en toevallige 
arrestanten, lieten het leven door de hana 
van moordenaars, die voor hun opgekropte 
woede en angst geen andere uitweg wis- 
ten dan het vermoorden van deze mak- 
kers. Onwillekeurig dringt, nu Schreieder, 
op grond van verdachte medeplichtigheid 
aan deze moorden, opnieuw in arrest is 
gesteld, de vraag naar voren, wie dit 
waren. Welke mannen en jongens lieten 
hier het leven. Niet dat dit iets uitstaande 
heeft met de straf, die eventueel de schul- 
digen zullen moeten krijgen, doch om ook 
hier onze eerbiedige hulde te tonen. Met 
enkele woorden willen wij ze U tekenen. 

m 

Hyltje Wierda 
Geboren 3 Jan. 1925, 
Gefusilleerd 11 April 1945. 

Nauwelijks uit de kinderschoenen gegroeid en 
het leven van spel en onbezorgdheid nog niet 

geheel van zich af geschoven hebbend, bood Hyle 
zijn diensten aan voor allerlei karweitjes, die 
zijn broers voor hem mochten hebben. 
Zijn Moeder, een vrouw, die de verantwoorde- 
lijkheid van zonen op te voeden kende, hield hem 
niet tegen. In plaats daarvan wekte zij op tot 
grotere actie en een onafgebroken werken aan de 
herrijzenis van het lieve vaderland. De sfeer, die 
thuis heerste, deed op hen allen haar invloed gel- 
den. 
Het jonge gemoed van Hyle dronk gulzig deze 
krachtige, keiharde overtuiging in. Vele malen 
moest hij tot kalmte gemaand worden en zijn ge- 
moed getemperd. Op de H.B.S. deed hij alles wat 
hij kon om dezelfde houding aan te nemen, die 
hij in zijn broers zo bewonderde. De Moffen wa- 
ren voor hem het symbool van al wat laag en 
gemeen was en waartegen vanzelf elke Hollander 
moest vechten. En hij vocht! 
Krantjes rondbezorgen, ausweisen weg brengen, 
stempels ophalen en distributie-kaarten aan de be- 
hoeftigen doen toekomen, was iets, waarin hij zijn 
drift de volle teugels mocht geven. Met opge- 
wektheid en zonder schroom, zag men hem elke 
dag het werk weer aanvatten. Na '44, toen hij het 
diploma van school in de zak had, bleef hij rus- 
tig thuis en deed hetgeen hij meende te moeten 
doen. Het trio Wierda was met hem afgesloten. 
Het manusje van alles werd spoedig de rechter- 
hand van de beide broers waarmee zij het werk 
buitenshuis afdeden. Hij groeide er evengoed in. 
als zij, waar hij voor werkte. 
Het refrein van deze kolom is U al bekend. Ook 
hij werd door de S.D. gearresteerd. 
Met de hoop op het gezicht, dat hij zou vrij- 
gelaten worden, ging hij die Woensdagmiddag 
naar buiten. De vrijheid tegemoet? Neen, de dood. 
Nauwelijks twintig jaar oud, zag hl) de lopen op 
zich gericht. Een kort bevel, en ook Hylke was 
opgenomen in het eeuwig tehuis, waar zijn ziel in 
't eeuwig leven de jongste dag verwacht. 

.4 
Is 

Klaas jan Wypke Wierda 
Geboren 21 Mei 1921. 
Gefusilleerd 11 April 1945- 

Het was, toen hij nog op de H.B.S. was, 
een verlangen van hem om, zodra hij 

het examen achter de rug had, zich vol- 
ledig in te zetten voor het mooie werk, 
dat hij sommige anderen zag doen. Als 
jongen van 17 jaar ging hij aan het werk 
om alle mogelijke en onmogelijke karwei- 
tjes op te knappen. Het werken in orga- 
nisatorisch verband bestond nog niet. het 
was een pionieren op ieder terrein, maar 
waar hij in het laatst zo bedreven in 
werd, dat het voor mensen, die in moei- 
lijkheden zaten, doorgaans een opluchting 
was als Klaas er zich mee bemoeide. Dan 
kwam het zeker goed. In vpl vertrouwen 
lieten zij de te nemen maatregelen aan 
hem over. Het verspreiden van nieuwsbe- 
richten was het schuchtere begin, waar- 
mee hij in het verzetswerk belandde, om 
er nooit weer uit te komen. Met hart 
en ziel beijverde hij zich, zijn omgeving 
op te wekken tot de enig fiere houding 
die ons paste. En het had succes. Zelf 
rucht en slucht kon hij anderen ook op- 
wekken om dezelfde houding aan i e nemen. 
Waarschijnlijk als enig in het land, kan 
opgemerkt worden, dat, daar hij niet ste- 
nograferen kon. hij met zijn toestel om 
gramofoonplaten op te nemen werkte, de 
gehoorde uitzending opnam en de plaat 
later langzaam over liet draaien, zodat 
hij de woordelijke vertaling weer kon 
geven. 
Het was een begin op het juiste front. 
Het optimisme, dat zeer levendig was, 
mocht niet dalen en wat zou beter kun- 
nen helpen dan het volk dagelijks op de 
hoogte te houden van de vorderingen bij 
het klaar maken van de oorlogsmachine, 
die de 6e Juni 1944 eindelijk over Euro- 
pa zou rollen. De bemoedigende woorden 
van de vele leiders en speciaal van H.M. 
de Koningin 'tot onze arme bevolking 
gericht, werden via het nieuwsblaadje 
doorgegeven. 
Bij het inleveren van de radiotoestellen, 
wist hij de wegen te vinden om formu- 
lieren, stempels enz. uit de handen der 
Moffen te krijgen en zelfs een goed toe- 
stel mee te nemen Zijn werkzaamheden 
breidden zich uit. 
De falsificaties bleken weldra zo nodig te 
zijn, dat het een heel aparte taak van 
bedrijf werd. Door oefening slagde hij er 
in, correcte veranderingen in alle soorten 
papieren te brengen en voor de vijand 
was het weer een nederlaag te meer, toen 
hij in het grote L.O. verband opgenomen 
werd. Van toen aan kreeg zijn werk een 
nog grotere vlucht, de provincale verga- 
dering wist op zijn hulp en kunde te kun- 
nen vertrouwen als op een huis. Het moei- 
lijk te schatten aantal onderduikers en de 
niet te tellen waardepapieren, die hij ver- 
zorgde, zijn de stille getuigen van zijn 
grote werkzaamheid. 
Hij is gevallen met een frontstrijd van 
ruim drie jaren achter de rug. Een dappere 
onder de helden, die niet licht vergeten 
kan worden door wie hem kende. 
Samen met zijn broer heeft hij nog, vlak 
voor de moordenaars hun gruwelijk werk 
voltooiden, gebeden. 
Het geloof, dat hem de kracht schonk 
om met het verzetswerk te beginnen, 
schonk hem ook de kracht om te sterven 
Zijn leven is niet voor niets geweest. Hij 
schonk hem ook de kracht om te sterven, 
had; zijn leven, in de overtuiging te heb- 
ben gestreden tegen onrecht en leugen. 
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FAKIR GEVR. kunnende vüurvreten en op spijkers lopen, voor de kermis 
van de Wiekenpadvindsters op a.s. Zaterdag 3—5 en 7—9 uur. Zondag 10— 
12 en 2—5 uur in 't Wcstz.veld t.o. 't Volkspark. 

Adv. „De Typhoon". 
Een vriendelijke lezeres uit Zaandam zond ons bovenstaande ad- 
vertentie. Helaas niet tijdig genoeg voor mij om m'n diensten in 
Zaandam nog te kunnen aanbieden. En aangezien de Arbeids- 
beurs ook geen candidaten als werkzoekend op de lijst had staan, 
moesten de Wiekenpadvindsters het met een kermis doen, waar- 
op geen vuur gevreten werd en geen spijkers gelopen werden. Wij 
hopen, dat de padvindsters daarover niet al te zeer in „hun wiek 
geschoten" zijn. Voor het volgend jaar willen wij gaarne komen 
om „spijkers op laag water" te zoeken en „met vuur te spelen". 
Onze lezers kunnen getuigen, dat we meester in dit vak zijn. 

Een Hagenaar wilde aan zijn pasgeboren dochter de naam Marjanne geven, 
weshalve hij zich op de gebruikelijke wijze tot de burgerlijke stand wendde. 
Daar weigerde men, deze naam te aanvaarden. Marjanne met een j bestond 
niet, het moest Marianne zijn. Toen aangever er op wees. dat de spelling Mar- 
janne in andere gemeenten wèl werd geaccepteerd, merkte de ambtenaar ver- 
ontwaardigd op: ..Maar U bent hier in een diplomatenstad, meneer". 

(Persdienst Comité Burgerrecht). 
Nu dachten wij in onze onschuld te weten wat diplomaten zijn. 
Maar we wisten er niets van. 't Blijken lieden te zijn, die de pun- 
tjes op de i durven zetten. En daarover dan geen woord meer 
willen vuil maken. Met de jé's willen ze niets van doen hebben. 
En dat in de stad, die een ooievaar in 't wapen voert. Als ons 
nog eens een dochter geboren wordt, dan niet onder protectie van 
de Haagse diplomatieke ooievaar. 

Hoe ..Op Korte Golf" over deze dingen denkt en dacht is van overlang bekend 
en H. van R. verfromfraait de feiten wanneer hij het voorstellen wil of de 
„Zwervers" deze dingen ktaar ragen en ergens anders de ogen zijn open 
gegaan. 

„Op Korte Golf", 
We vonden een „verfromfraaid" krantje, waaruit we deze zin van 
de „Korte Grol-vers" knipten. Die rollende erretjes doen het em. 
Ze pakken de zaken daar niet met gruwelen handschoenen aan, 
Ze pakken de zaken daar niet met fruwelen handschoenen aan, 
die „Korte Grolfertjes". Van de fromstuit zijn ons de ogen open- 
gegaan over ons struntelig traalgebruik. We hebben er tranen 
met truiten om gehuild. En dan zeggen de „Korte Grolfertjes" nog 
dat wij niet mogen zeggen, dat hun ogen zijn opengegaan. Zou- 
den ze die verfromfraaide zinnetjes dan met de ogen dicht schrij- 
ven? 

En van de CVT Overste Werdmulder, die tussen de bedrijven door tijd vindt, 
even met ons in zijn hut te praten, horen we, dat de bescheiden majoor An- 
dricsscn onderweg de orde van Oranjc-Nassau met de zwaarden heeft gekre- 
gen, zonder veel drukte. 

„Strijdend Nederland". 
Vele orden hebben we al dikwijls geweigerd. Juist vanwege de zwaar- 
den, die men er ons beslist bij wilde presenteren. Maar nu die be- 
scheiden Majoor Andriessen de Orde zonder veel drukte gekregen 
heeft, gaat het wat anders worden. Nu willen we graag naast hem 
staan, even bescheiden, even fier, om onze (welverdiende) Orde 
zonder veel drukte te mogen ontvangen. 

Hebt U iets in Uw familie, 
burenruzie o.i.d., dat U graag uit de weg wilt hebben en niet tot een bevre- 
digende oplossing kunt komen? Schrijf dan onder no. 775 bur. F.D. Stipte 
geheimhouding verzekerd. 

Adv. Friesch Dagblad. 
Dank zij deze advertentie kan ik voor 't eerst sinds vele weken 
deze rubriek verzorgen zonder dat ik gekweld word door buren- 
ruzies in mijn familie. Die mijnheer onder no. 775 heeft zo het een 
en ander uit de weg geruimd. En dank zij de verzekering van 
stipte geheimhouding, zijn we geheel buiten schot gebleven. Maar 
't is wel wat stil om ons heen geworden. We hebben geen buren 
en geen familie meer. Alleen de politie en de krantenmensen zijn 
nu en dan nog wat lastig. Als ze 't al te gortig maken schrijven 
we weer naar de mijnheer onder no, 775. 

Degene, die mijn 
OPSTEEKLADDER 
uit de Houtloods v. d. Firma „SPREIJ" heeft toegeëigend of in bruikleen heeft 
weggenomen wordt vriendelijk doch in eigen belang verzocht, deze op zijn plaats 
terug te bezorgen. 

J. HOOGENDOORN, 
Hoorn 97. Alphen a. d. Rijn. 

Adv. Dagbl. voor Rijn en Gouwe. 
Een hoffelijk man, die mijnheer Hoogendoorn. Hij blaast niet van 
de hoge toorn, al laten zijn woorden niets aan duidelijkheid te 
wensen over. We kunnen iets van hem opsteken, al behoeft dat 
niet beslist een ladder te zijn. Maar in de positie van die „bruik- 
leenheer" kunnen we ook inkomen. Als je leest dat de regering 
bezits-spreiding wil bevorderen en op een houtloods in Alphen 
de leuze „spreij geschreven staat, dan steek Je toch gaarne mee 
de handen uit de mouwen om de spreiding te bevorderen. 

FAMILIEBERICHTEN 

D.V. 18 Juli a.s. hopen onze 
geliefde ouders 

G. H. RIETBERG 
(Oom Karei) 

J. W. RIETBERG-van ELDIK 
(Tante jo) 

hun 25-'jarig echtvereniging te 
herdenken. 
Hun dankbare kinderen: 

Miep en verloofde 
Johan 

Receptie: Zaterdag 17 Juli van 3-5 uui 
en van 7-9 uur. BARLHEZE 21 

Verzorg Uw huid! . 
Tegen zonnebrand, stuklopen, 
doorzitten, smetten en ter ver- 

betering der huid: Purol. 

Woningrnil 

SPOED 

Gezin van oud-illegale wer- 
ker (6 pers.), zoekt wegens 
ziekte een woning in lande, 
Ujke omgeving. Overijsel of 
elders. Beschikt over 'n pracht 
huis met 5 kamers: huurprijs 
1 6.25 per week. 
Br. aan Stichting 1940—1945, 
Sweelinckstr. 25, Den Haag. 

A i Is U per auto de wereld rond zwerft en 
U komt door AMERSFOORT, kunt U de 

hulp voor Uw AUTO vinden bij de 

N.V. HENRI NEFKENS 

DRUKKERIJ H. J. KOERSEN&m. 

SlNGÈL 281 - 
AMSTERDAM-C 
TELEFOON 32239 

: * ■ 

PERiOOIEKEN EK 

HlNOElSDRUKViERK 

Bouwhout, 

Hardhout, 

Triplex en 

Boards. 

SHoutdandel 

Fa. R. van Aalderen & Zn. 

HOOGEVEEH 

.Hier 

wordt 
de meeste 
aandacht 
besteed aan 
Uw drukwerk I 

C.V. DRUKKER! DJE RIJNSTREEK" 
EN 

Advertentie-cliché's, 

v/oi en 

DE BOER & VINK 
ZAANDIJK 
TEL. 81085 

y^ij een bekende fabriek van merk- 
artikelen in de kruideniers-branche 

is een plaats in het rayon Twente 
beschikbaar voor de jongeman, die 

★ enthousiast is en volhardend, 

★ werkelijk medewerker wil zijn, 
★ ervaring heeft in de verkoop van 

merkartikelen aan winkeliers, 

★ en niet ouder is dan 35 jaar. 

Bovendien moet hij reeds in het 
rayon wonen. 

Wie hierin zijn kans ziet, schrijft onder 
C-17, Advertentiebureau Van Maanen, 
O.Z. Voorburgwal 225-221, Amsterdam-C. 

Wie tijd ol geld aan de 
Stichting besteedt, 

Voorkomt veel zorg en 
heelt veel leed. 

STICHTING 1940-1349 

'k 
Giro 194045 

Bankiers HOPE &. Co.. Adam 

EEN ANNONCE 

IN DEZE 

KRANT 

„ZWERFT" 

WEEK'LIJKS 

DOOR HEEL 

NEDER.LAND. 

Ingevo ge papiertoe wijzing fl.P.l- 

no. Ó398 verschijnt deze uitgave 
wekelijks en is de omvang van dit 
nummer 8 pagina's pagina formaat 

29* 40. 

Geett „De Zwerver aan één van Uw Kennissen ei in- 
zage en laat hem (haar) onderstaande bon incjevuld 
zenden aan de administratie van „De Zwerver' Print- 
Hendrikkade 152, Amsterdam. Degenen, die een proet- 
nummer ontvingen kunnen deze bon voor zichzelf be 
nutten 
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Ingang abonnement.. 

Abonnementsgeld wordt per giro / postwissel / ot bi] 
aanbieding van een postkwltantle betaald 

Gironummer 109588 t.n.v. LO-LKP-Stlchtinq 
") (Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 

BON *1 De Zwerver in de Tropen 
Ik wil meehelpen om dit ideaal te ver- 
wezenlijken en verzoek U daarom een: 

Zeepost/Luchtpost •abonnement 3 

(Zeepost f 1.50 • luchtpost f 4.50 per kwartaal.) 
Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel of bi] aan- 
bieding van een postkwltantle betaald. 
De kwitantie moet worden aangeboden aan 

) (Doorbalen wat niet verlangd wordt) 

O 
3 jr 
X 

    



No. 28 
4. JAARGANG 

Weekblad der GOIWN 

en LO.-LKP.-SHchting. 

GEMEENSCHAP OPD-ILLEGALE WERKERS NEDERLAND 

16 Juli 1948 

LANDELIJKE ORG. VOOR HPLP AAN ONDERDUIKERS * LANDELIJKE KNOKPLOEGEN 

Losse nummers 20 cent 

E; 
r is nogal een felle 

, reactie gekomen op 
mijn stuk in „De 

Zwerver" van 21 Mei 
1948. Er zyn er uit . 
alle rangen bij mij ge- 
weest om over dit stuk te praten. 
Felle critiek is uitgebracht. 
Er is gezegd: U hebt onze naam, de 
naam van 2-10 R.I., door het slijk 
gesleurd. Als we straks in Holland 
aankomen, worden we met de rug 
aangekeken. 
Een andere zegt: U hebt ongerust- 
heid bij de ouders, vrouwen en ver- 
loofden gewekt en de gevolgen zul- 
len funest zijn. 
Het beeld is veel te donker gekleurd, 
merkt een ander op. U wekt de ge- 
dachte op, zo zegt men mij, dat het 
alleen zo slecht is bij 2-10 R.I., maar 
het is bij andere bataljons niet veel 
beter. 
Als ik de vraag stel: Is het waar- 
heid, dan zeggen velen van mijn cri- 
tici, het is helaas de waarheid. De 
statistieken wijzen het uit en deze 
liegen niet. Maar zo zegt men, het 
is niet verstandig, om de waarheid 
te zeggen. 
Dit nu is tussen U en mij het grote 
verschil. Duizenden jongens komen 
in Indië weer aan en deze moeten 
weten hoe groot de gevaren zijn. Zij 
moeten gewaarschuwd worden! 
Dit nu is het grote motief, waarom 
ik niet langer kon zwijgen, en ze in 
Holland moest wakker roepen. 

Het is al een tijd geleden, dat Pa- 
'er Henry de Greeve gewezen heeft 

op de morele toestand van ons leger 
in Indië. Van alle kanten barstte de 
critiek toen los. Het is een belediging 
van ons leger, was de reactie van 
velen. Men zei: Pater de Greeve is 
eenzijdig door sommige soldaten in 
Indië ingelicht. De morele toestand 
is, zo zei men toen, behalve enkele 
uitzonderingen, niet slecht. Men ge- 
loofde het in Holland. 
Toen wij in Maart vergadering had- 
den in Bandoeng, merkten enkele 
veldpredikers op: „Wat Pater de 
Greeve indertijd gezegd heeft, is 
waar." Men heeft het toen wel ont- 
kend, maar was men toen in Holland 
wakker geschud, dan had men heel 
wat in Indië kunnen voorkomen. 
Hieruit blijkt wel, dat het niet alleen 
gaat om 2-10 R.I. Ik heb gesproken 
met andere geestelijke verzorgers 
r-t bataljons in Oost- en West-Java 
en hun oordeel was, dat het niet best 
is. Zeer zeker, er zullen nog wel ba- 
taljons zijn, waarvan men zeggen 
kan; het is hier nog tamelijk goed. 
Ik ben dus niet in mijn oordeel af- 
gegaan alleen op datgene wat ik hier 
ondervonden heb. Ik heb met men- 
sen, die tot oordelen bevoegd zijn, 
over deze dingen gesproken en hun 
oordeel Is, dat het niet alleen bij 2-10 

DE NOOD ONZER MILITAIREN 

heeft, want dan zou het 
niet zo pijnlijk geweest 
zijn voor 2-10 R.I. 

„De Zwerver" 

Adres Red. en Adm. 
Pr. Hendrikkade 152, A'dam C. 

Tel. Red: 44566 
Adm: 41063 

Giro 109588 t.n.v. 
LO.-LKP.-Stlchtlng. 

{Een brief van „Frits De Zwerver") 

Aan de jongens van 2-10 RX, 

hun ouders, vrouwen, verloofden, enz» 

R.I. zo is. Ja, iemand die het weten 
kan zei dezer dagen tegen me: „Och 
het is bijna in geheel Java zo". 
Er zijn zeer zeker gunstige uitzonde- 
ringen. 
Het is maar de vraag: wat vindt men 

Ik moet nog op een punt van de 
critiek ingaan. 

Men heeft mij gezegd, dat ik niet 
rechtvaardig ben geweest in mijn 
stuk. Ik had moeten laten zien hoe 
deze jongens zover gekomen zijn. Ik 

Openhartigheid wekt altijd lelie reacties op en Prits de Zwerver is daaraan niet 
ontkomen, toen hij in ons blad schreef over de toestand onder de militairen. 
Maar het gelijk is altijd aan de zijde van hen, die met een hart vol liefde de 
waarheid niet schuwen, maar weten, dat het uitspreken ervan heilzaam werkt. 
Wie van deze dingen nog niet overtuigd is, leze de onderstaande brief eens. 
De redactie acht het een eer, deze brief in haar blad te mogen publiceren. 

slecht. De één vindt 10% VD-pa- 
tiënten niet slecht en een ander 
vindt 25 % nog dragelijk. 
Laat ik dan even mogen zeggen, dat 
ik 10 % al heel erg vind. Is het niet 
erg, al loopt men nooit een ziekte 
op, dat men getrouwd, of niet ge- 
trouwd, sexuele omgang zoekt met 
'n Inheemse of niet Inheemse vrouw. 
Ik wil U niet de schatting in pro- 
centen geven, die men mij van ver- 
schillende kanten gegeven heeft. 
Laat die schatting maar aan de hoge 
kant zijn, doe er maar 20 % af, dan 
is het nog heel erg. 
Bij ons peleton is het niet zo erg, 
zei een jongen gisteravond tegen me. 
Ik weet het wel, ik kan de peletons 
wel aanwijzen, waar het het ergst 
is. • 
Weten jullie wat de gevolgen van 
dit alles voor het latere leven zijn? " 
Neen, ik bedoel niet alleen voor die 
jongens, die „pech" gehad hebben, 
maar voor iedereen die buiten-echte- 
lijke omgang gehad heeft. Zo'n leven 
laat diepe morele lidtekenen achter, 
God zegt: Weet U niet, dat Uw 
lichaam een tempel is van den Hei- 
ligen Geest, en dat God zich ver- 
toornt over de schending van zijn 
tempel. 
Ik hoor al zeggen; Ja maar daar 
geloof ik niet aan. Het is niet de 
vraag wat je gelooft, maar wat waar 
is. Met hoevelen komen we niet in 
contact, die alles zouden willen ge- 
ven, als dit niet gebeurd was. Nog- 
maals ik heb het niet alleen over 
hen, die een korte of langdurige 
ziekte opgelopen hebben, maar ik heb 
het ook over hen, die geen „pech" 
hadden, maar bij God en mensen 
diep in de schuld staan. Staat die 
jongen, die toevalligerwijze pech had 
schuldiger, dan hij die er tussen door 
glipte? Neé toch! 

■had liioeten schilderen het leven in 
de kampong, het leven zonder gezel- 
ligheid, vaak zonder goed sportma- 
teriaal, daarbij teleurstelling op te- 
leurstelling. 
Ja, het is waar, maar ik heb daar 
in „De Zwerver" al eerder op gewe- 
zen. Dit is mijn eerste schrijven in 
de Hollandse kranten niet. 
Toch voel ik, dat er in deze critiek 
waarheid ligt. Het was beter ge- 
weest, dat ik eerst had laten zien, 
hoe ontzettend zwaar het is voor 
een jongen om hier staande te blij- 
ven. En dat het helaas zo is, dat 
velen in Holland van deze gevaren 
niets begrijpen. Ik stem jullie toe, 
dit had ik duidelijker moeten laten 
uitkomen. Ja, jongens, ik weet het 
hoe moeilijk het is voor ons allemaal. 
Het is bijna onmogelijk om staande 
te blijven te midden van al deze ge- 
varen. Maar daarom roep ik ze juist 
in Holland op om met alle kracht te 
steunen en te helpen. Ze moeten 
worden opgeroepen tot gebed, tot het 
zenden van goede lectuur en sport- 
materialen. En de jongens die hier 
in Indië zitten moeten dit begrijpen, 
dat ze alleen st.aande kunnen blijven, 
als ze alle dagen vechten tegen de 
zondige begeerte. Men wil in Holland 
de gevaren niet zien. Daarom deze 
brief. 
Ja, zegt ge, maar wij, 2-10-ers, wor- 
den er de dupe van. Vanuit dit stand- 
punt gezien, kan er nooit over ge- 
schreven worden. Dan moet men ter 
wille van de gedemobiliseerden de 
waarheid blijven verbergen en de 
jongens maar onvoorbereid in Indië 
laten komen en half verzorgd hier 
twee jaren laten dobberen. Juist, dat 
mag niet, er moet wat gebeuren om 
de grote gevaren voor de soldaten 
die komen, te keren. Een ding is 
jammer, dat de redactie van „De 
Zwerver" mijn adres er onder gezet 

Ten slotte nog dit: er is ook voor 
deze zonde bjj God vergeving. Dan 

moet men hét kwaad niet vergoel- 
lijken of op een ander schuiven, maar 
eigen schuld voor God belgden. Dan 
kan men met God een nieuw leven 
beginnen. Vergeet niet, Jezus Chris- 
tus stierf voor de grootste zondaar. 
Nee jongens, ik heb jullie niet uit de 
hoogte becritiseerd. Ik heb jaren lang 
voor het welzijn yan de jeugd ge- 
vochten en ik doe het nog. Wanneer 
ge de term „Duitsland-gangers" in 
verband leest, zult ge zien, dat ze 
door mij niet kwaad is bedoeld. Ik 
weet dat velen gedwongen werden 
naar Duitsland te gaan. Het is juist 
mijn bedoeling, om te laten uitkomen, 
dat het voor jongens „die zo jong in 
de morele chaos van het oorlogvoe- 
rende Duitsland geworpen werden" 
en al zo lang aan grote gevaren bloot 
gestaan hebben, het hier nog des te 
moeilijker hebben. Hoe lang hebben 
ze het ouderlijke huis al niet moeten 
missen. Wat is er van hun opvoeding 
terecht gekomen. Ja, ik wil dit nog 
zeggen; (laten de jongens dit door- 
geven naar huis): er is gelukkig nog 
een kern staande gebleven. Ze zeg- 
gen: God heeft me er voor bewaard 
en als jullie straks in Holland komen 
dan ontzeg ik in Holland een ieder 
het recht om uit de hoogte neer te 
zien op hen die vielen. Want velen 
zijn in Holland schromelijk tekort ge- 
schoten in hun plichten. Aan de trouw 
van sommigen in Holland heeft het 
helaas ook veel ontbroken. 
Conclusie: Mijn conclusie is deze, ik 
kan me jullie critiek begrijpen, maar 
jullie letten te veel op jezelf en op 
2-10 R.I. en jullie vergeten het grote 
geheel. Jullie zeggep: Door dit ge- 
schrijf worden wij de dupe, maar 
jullie vergeten, dat duizenden die nog 
komen moeten, gewaarschuwd moe- 
ten worden. 
Hoewel velen scherpe critiek op mijn 
artikelen hebben, zeggen ze: Het is 
de volle waarheid. Maar U had dui- 
delijker moeten laten uitkomen, hoe 
deze toestand zo geworden is. Dit 
stem ik volmondig toe. Wanneer de 
noot van de redactie er niet onder 
stond dan had het voor 2-10 R.I. niet 
die scherpe vorm. Want het kwaad 
komt niet alleen bij 2-10 R.I. voor. 
Ik wil degene, die in deze zonde ge- 
vallen zijn wijzen op Jezus Christus. 
En is bij Hem vergeving en kracht 
te vinden om een nieuw leven te 
beginnen. 
Heel graag wil ik verder met jullie 
over deze dingen spreken. Zorg er 
voor, dat je met God en mens in het 
reine komt, voor dat je op de boot 
gaat. En ik smeek jullie, zie op elkaar 
toe en laat deze zonde na. 

Noot van de redactie: 

Frits de Zwerver deelde ons nog per 
brief mede, dat hij zijn opmerking, 
dat hij „geen blijmoedig Christen 
had aangetroffen", wil rectificeren. 



HECHTER EN PERS 

door 

Prof. Mr. W. P. J. Pompe 

* 

In „De Linie" van 2 Juli komt onder de rubriek „Sterke Verhalen" 
een verhaal voor over Weinreb, wiens zaak thans behandeld wordt 
door de Bijzondere Raad van Cassatie. 
Dit artikel geelt mij aanleiding om de betekenis van de rechter in 
ons staatsbestel enigermate toe te lichten. 

V.. 

De rechterlijke macht, aan wie de berech- 
ting van burgerlijke en strafzaken is op- 

gedragen, is volgens ons recht omringd met 
allerlei waarborgen voor een behoorlijke recht- 
spraak. De wetgever heeft gezorgd, dat de 
positie van de rechter onafhankelijk is van de 
regering, doordat hij in beginsel onafzetbaar 
Is en doordat zgn salaris bij de wet bepaald 
wordt. 
Voor de berechting der politieke delinquenten 
van de bezettingstijd zijn afzonderlijke rechter- 
lijke colleges ingesteld, de Bijzondere Gerechts- 
hoven en de Bijzondere Raad van Cassatie, 
aan welke dezelfde waarborgen van onafhan- 
kelijkheid gegeven zijn. 

Deze onafhankelijkheid dient niet alleen tegen- 
over de regering gehandhaafd te worden doch 
evenzeer tegenover de bij de processen be- 
langhebbenden. Vandaar dat de wet aan de 
leden der rechterlijke macht, evenals aan die 
van de bijzondere rechterlijke colleges hier- 
boven genoemd, verbiedt om over enig voor 
hen aanhangig geschil zich directelijk of indi- 
recteltjk in te laten met partijen of dezer 
raadslieden. 
Niet minder dient deze onafhankelijkheid ge- 
waarborgd te worden tegenover het publiek. 
Het is zeker gewenst, dat de rechterlijke uit- 
spraken met hun rechtsbewustzijn van het 
volk overeenstemmen, maar het recht staat 
te hoog om door de publieke opinie van het 
ogenblik of door sensationeel geschrijf van 
een of ander journalist mede bepaald te wor- 
den. Daarom is het ook een erkende regel 
van publiek fatsoen om niet over enige zaak 
te publiceren zolang zq nog door de rechter 
behandeld wordt. Ook de schijn van beïnvloe- 
ding van het rechterlijk oordeel moet verme- 
den worden. De hier genoemde ongeschreven 
fatsoensnorm berust op vertrouwen in de 
Nederlandse rechter, aan wie men als be- 
kwaam en rechtschapen oordeelaar de berech- 
ting dient over te laten. 

Tegen de hier aangeduide beginselen zondigt 
het in de aanvang van dit artikel genoem- 

de verhaal in ergerlijke mate. 
De schrijver, A. M., naar ik vermoed een 
Jurist, deelt zelf mede, dat de zaak Weinreb 
thans nog in behandeling is voor de Bijzondere 
Raad van Cassatie. (Laat mij er onmiddellijk 
bijvoegen, dat ik zelf niet bij deze behandeling 
betrokken ben.jWelnu, dit feit, dat de zaak nog 
bij de «echter is, verhindert de scribent niet 
om een uiterst tendentieus stuk te schrijven 

in October 1945 verscheidene oud-illegale wer- 
kers van het Ministerie van Justitie een, telegram 
ontvingen, met het verzoek of zij zitting wilden 
nemen in een zuiveringsraad; 

 zij direct een besluit moesten nemen in ver- 
band met een snelle afwikkeling van de zuivering; 

 zij natuurlijk aan dit beleefd verzoek hebben 
voldaan: 

 zij enkele maanden later de mededeling ont- 
vingen met wie zij in de zuiveringsraad zitting 
zouden nemen; 

 zij thans, bijna 3 jaar later, de mededeling 
ontvingen, dat ze ontslagen waren als lid van de 
zuiveringsraad, aangezien de zuiveringsraden in 
de loop van dit jaar worden opgeheven; 

 zij bedankt werden voor de vele- en goede 
diensten den lande bewezen: 

 zij zich nu afvragen, waarvoor zij die dank 
verdiend hebben, aangezien zij nimmer een Ver- 
gadering van de zuiveringsraad hebben meege- 
maakt. 

Met deze gegevens meen ik te kunnen vol- 
staan om het onbehoorlijke van dit ver- 

haal aan de dag te brengen. 
De publicatie is onfatsoenlijk, omdat zij een 
zaak behandelt, waaromtrent de rechter zijn 
oordeel nog moet geven. Zij getuigt van ver- 
watenheid, omdat de schrijver overtuigd is, 
het beter te weten dan een college van be- 
voegde rechters en dat op grond van gege- 
vens waarvan hij geen rekenschap geeft en 
waarvan dus de lezer, niet kan beoordelen of 
zij al dan niet eenzijdig zijn. Zij werkt in deze 
tijd met anderen, o.a. met de communisten, 
mede aan het afbreken van het gezag en het 
ondermijnen van het vertrouwen, die in een 
crisistijd als de. huidige meer dan ooit dienen 
versterkt te worden. 
En waarom? 
De aanhef van het artikel geeft hiervoor een 
vermoeden. 
De schrijver herinnert hier met kennelijk wel- 
gevallen aan het destijds uit „De Zwerver" 
overgenomen artikel over het Englandspiel, 
dat spoedig daarna een lawine van geschriften 
heeft uitgelokt en „eindelijk" tot de belofte 
heeft geleid, dat een nader onderzoek zal 
plaats hebben. 
Nu is mij persoonlijk nooit voldoende reden 
gebleken voor de vrees, dat het Englandspiel 
door de huidige overheid in de doofpot zou 
worden gestopt. Maar wat daarvan zij, de 
schrijver deelt daarna mede, dat hij „met niet 
geringer verwachting" thans de aandacht 
vraagt.voor de Weinreb-affaire. Hij is dus 
blijkbaar belust op nieuwe lauweren, nadat hij 
de toezegging van een onderzoek inzake het 
Englandspiel zich als een verdienste heeft 
toegeëigend. 
Wij heben hier dus te maken met een jour- 
nalistieke stunt, een tot nog toe niet Neder- 
landse zucht naar sensatie en dit ten koste 
van het vertrouwen in Nederlandse overheids- 
organen, met name van de Nederlandse rech- 
ter. 
Mussert heeft vóór de bezetting eens een op- 
roep gedaan om de Nederlandse Dreyfuss- 
affalres te onthullen. Deze oproep blijkt ook 
thans nog weerklank te vinden en dat in een 
milieu waar ook Mussert het wel niet zou 
verwacht hebben. 
De rechtspraak, de pers en ook de verdachte, 
zijn met dergelijke sensaties allerminst ge- 
baat. 
Maar wat gaat dat de sensatiezoeker aan? 

over deze zaak, waarin hij in de meest krasse 
termen blijk geeft van zijn gevestigd oordeel, 
dat Weinreb onschuldig is aan het ten laste 
gelegde en dat hij zelfs in plaats van straf, 
hulde en decoratie zou verdienen voor zijn 
gedrag tijdens de bezetting. 
Hij bepaalt zich niet tot deze voorbarig uit- 
gesproken vrijspraak, maar laat haar verge- 
zeld gaan van een hoogst stuitende aanval op 
de Nederlandse rechter. 
Hij spreekt van een bewijs voor de grenzenloze 
verwording van sommige organen der politieke 
justitie. 
Hij stelt als feitelijk vaststaand voor, dat 
door Weinreb's toedoen niet één Jood slacht- 
offer van de SD Is geworden en honderden 
mensen erdoor zijn gered, waarbij hij de 
zachtgezegd onvriendelijke concessie doet, dat 
deze feiten alleen niet vaststaan voor een aan- 
tal kwaadwdlligen of onnozelen. 
Hij eindigt zijn betoog met de opmerking, dat 
de hoogste Nederlandse justitiële autoriteiten 
hier alles, alles, van weten, derhalve — zo 
moet de lezer wel concluderen — te kwader 
trouw deze man in eerste aanleg tot 3% jaar 
gevangenisstraf veroordeeld hebben en voor 
de Raad van Cassatie 6 jaar gevangenisstraf 
tegen hem is geëfst. 
Hoe de schrijver deze zekerheden gekregen 
heeft, blijkt niet. Hij spreekt van de kilogram- 
men documenten, die deze affaire reeds heeft 
opgeleverd. Hij verklaart, dat men de uit- 
voerige dossiers bestudeerd moet hebben om 
dit Judenspiel te doorzien. 
Vermoedelijk heeft de schrijver dus het dossier 
geheel of voor een gedeelte gelezen. Hoe hij 
hieraan gekomen is, blijkt intussen niet. 
Het is gelukkig geen gebruik dat aan belang- 
stellende journalisten gelegenheid gegeven 
wordt om van dossiers kennis te nemen, zolang 
de zaak nog onder de rechter is. 

0 c r 

Zo 'is dan de vacant ie van mijn neef Arie in natte duigen 
gevallen. 

Daar moppert hij nog iedere dag over en zijn gezicht staat 
op storm, hoewel hij al weer lang en breed aan het werk is. 
Ik moet toegeven, dat een vacantie met dagelijks verse regen- 
buien niet prettig is. 'ik moet toegeven, dat het sjouwen met 
een regenjas in het hartje van de zomer bepaald onaange- 
naam is. Ik moet dus toegeven, dat neef Arie het slecht heeft 
geschoten. Zijn sportpak, in April gekocht voor 85 gulden 
en 60 textielpunten, is verregend. Zijn hoed-met-Iuifelrand 
is er niet op vooruit gegaan. Maar waarom moet ik daar nog 
dagelijks klaagzangen over aanhoren? En waarom gaat hij 
van zijn verregende vacantie altijd over op de mislukje zui- 
vering? Om welke oorzaak komt Schreieder er aan te pas in 
zijn litanie over zijn nat veertiendaags verlof? 
— Neef Arie, zou ik willen zeggen, — maak het nou niet 
al te bont door Hitier en zijn trawanten nu ook die regen- 
dagen nog op hun dak te schuiven. Ze hebben werkelijk al 
genoeg verschrikkelijke dingen gedaan. Neef Arie, Iaat je 
astublieft niet inschrijven als lid van de club der Continu- 
mopperaars. Want daar schieten jij en ik en wij met z'n allen 
geen draad mee op. Blijf redelijk! Schreieder mag dan wat 
op zijn kerfstok hebben, maar hij is niet de oorzaak van jouw 
veertien natie dagen. De zuivering mag dan een fiasco we- 
zen, maar noch die zuivering, noch de bijzondere rechtsple- 
ging is de schuld van de ontzaggelijke ramp, die jou heeft 
getroffen tijdens je verlof. 
— Jouw pak is weliswaar naar zijn grootje, maar daar heb- 
ben de Meikevers geen schuld aan. Jouw hoed is uit z'n 
model geregend, maar deze tragische omstandigheid is bui- 
ten toedoen van de Sepfember-artisten. Ik bedoel maar, neef 
Arie: — Blijf vruchtvlees en zorg er voor, geen kankerpit 
te worden. Blijf nuchter, zélfs al is jouw vacantie in het 
water gevallen! 
Want laten we eerlijk zijn, neef Arie: — Kon het jou iets 
bommen, toen tijdens de bezetting bij een ondergrondse actie 
jouw pak werd bemodderd en jij met je broek aan het prik- 
keldraad bleef hangen? Je weet nog best, dat je bij een 
overval een schot in je achterpand kreeg, twee duim ter- 
zijde van jouw [ondamentele ingang. Daar moest je toen 
nog om lachen en je zei: — De moffen Ieren het nooit om 
precies in de roos te schieten!  
Maar vandaag-de-dag loop je nog altijd te mopperen over 
die regen-vacantiedagen. 
Ik zou het aardig gevonden hebben, als je heerlijk zomer- 
weer ten deel was gevallen. Het viel echter anders uit, — 
maar blijf daar nou niet tof in lengte van dagen over mop- 
peren, neef Arie! Wees redelijk! Van de zuivering en het 
England-Spiel en de hele mikmak deugt'niet veel, maar de 
ramp van de verregende vacantie is daar niet aan te wijten. 
Tenslotte heb je nog reden om te lachen. Want bij de ver- 
kiezing voor Kamerleden heeft ook Moskou niet in de roos 
kunnen schieten en nu hebben ze twee afzwaaiers. En zo 
had jij, als je 't goed bekijkt, toch nog zon in je vacantie! 
Die zich noemt jjtiuM. 

het qeöenkBoek 

Als U nog eens van plan bent zoiets ais een gedenkboek te 
schrijven, moet li vooral niet met ons komen praten. Niet 
dat wij het U zullen afraden. O, neen, zeker niet. Doch we 
zullen U een schilderij voortoveren van een vermoeide grijs- 
aard op een opgaande zandweg, die zich in de verte verliest. 
Zoiets staat, meen ik, in de apocrieve boeken over het bezit 
van een klapachtige huisvrouw. En zoals U in het bezit 
daarvan de troosteloosheid en eindeloosheid van die zandweg 
zult ervaren, zo zal U de lust vergaan om ooit een gedenk- 
boek te schrijven. Er is geen eind aan; 't is als een dikke mist, 
als een beklemming op de borst. 
Maar wij, wij zijn voortgestrompeld en wie aan het eindeloze 
begint, komt ergens bij een eindpunt terecht, of laten we zeg- 
gen, bij een kilometerpaal. Zoveel kilometer: uitgever, zoveel 
kilometer; boekhandel. 
U zult onze worsteling met belangstelling gevolgd hebben. Dat 
zal wel, al schijnt het ons meer een belangstelling voor het 
eind-resultaat, dan voor Uw mogelijkheden om dat resultaat 
te verwezenlijken. Maar we zullen niet nakaarten. 
De gereedgekomen stof overtreft onze stoutste verwachtingen 
en zal Uw twijfel beschamen. (Dat kunnen we zeggen, om- 
dat we er zelf geen letter van geschreven hebben). 
Wat we lazen is als een spannende roman van,het verzet en 
wat we weten, is, dat deze roman naar WAARHEID is, dat 
hij oprijst van het platform der documentatie. Een documen- 
tatie zo uitvoerig als zelden een geschiedschrijver gehad zal 
hebben. Zo aan alle zijden door informaties gecontroleerd, 
dat de fantasie over het verzet in ons boek geen rol zal spelen. 
Wij gaan U daarvan binnenkort meer vertellen. Wij zullen U 
dan de prijs verklappen en U een voorstel doen om door 
maandelijkse betalingen van een klein bedrag dit standaard- 
werk in een jaar in Uw bezit te hebben. 
En U zult goed doen, snel te reageren, omdat we een indruk 
van de oplage moeten krijgen en omdat U de kans niet voor- 
bi) moet laten gaan, een boek te bezitten, dat iedere Neder- 
lander, die de zaak van ons volk en van zijn VERZET in de 
unieke jaren van 1940—1945 een warm hart toedraagt, voor 
zichzelf eh voor zijn kinderen op de BOVENSTE PLANK 
moet hebben. 

H. v. R. 

      



» Van een hoopvol symptoom en een verloren adres » 

HET GETIJ KEERT. 

Na een stormachtige opmars van het 
communisme in de eerste twee en 

een half jaar na de oorlog, zijn enige 
symptomen van verval, zowel binnen 
als buiten het ijzeren gordijn te bespeu- 
ren. 
Het getij schijnt langzaam maar zeker 
te keren. 
Realiseert U zich nog wel eens met welk 
een enorm tempo de dingen in onze tijd 
geschieden? 
Mei 1945 de overwining. Alles roze- 
geur en maneschijn  behalve in Duits- 
land (en wat zal dat een haard van 
onrust zijn achteraf)-. Velen begroeten 
met argeloosheid de Russen als bond- 
genoten en vrienden. Roosevelt en Be- 
nesj zijn daaronder. Niet de geringsten 
voorwaar. Anderen, die de Russische 
taktiek uit de communistische ideologie 
verstonden, — of althans, ondanks het 
vriendelijke gezicht der Russen, in de 
overwinningsroes niet wilden vergeten, 
wat het communisme in wezen is, — 
sloegen de macht en de plannen der 
Russen met zorg gade. 
Maar niemand zal in die dagen vermoed 
hebben, dat reeds binnen enkele jaren 
een scherpe lijn over de aardbol ge- 
trokken zou zijn tussen de democraten 
en de communisten, een lijn, die loopt 
over Finland, Tsjecho-Slowakije, Ber- 
lijn, Wenen, Triest, Griekenland, Pa- 
lestina, Iran, New Dehli, Malakka, 
Djokja, Frans Indo China, Korea en 
China; een lijn van geweldige spannin- 
gen en met legio plaatselijke ontladin- 
gen. 
Steeds duidelijker consolideerde het com- 
munisme zijn macht aan gene zijde van 
de lijn, steeds meer vertroebelde het de 
situatie aan onze zijde. 
De kansen, die de bruut altijd heeft 
tegenover de sportieve speler, zolang 
deze laatste zich om redenen van spor- 
tiviteit beheerst, werden met veel suc- 
ces uitgebuit door Stalin en zijn satel- 
lieten. 
Wii wisten binnen een goed jaar al 
niet beter dan dat er geen echte 
vrede zou zijn. We hadden ons na de 
kortstondige vreugde over het eind van 
de oorlog al weer vertrouwd gemaakt 
met de gedachte, dat we zouden leven 
bij oorlogen en geruchten van oorlo- 
gen. En dit. onder het aspect van een 
gestage opmars van het communisme. 
Voorwaar, een verschrikkelijke toestand, 
die het leven benauwt en het onderne- 
men verlamt. 
K/t aar nu merken we sinds kort hoop- 

t voile symptomen op, die erop wijzen 
dat de opmars langzaam maar zeker 
gestuit wordt, en het communisme hier 
en daar in terugtochtsgevechten is ge- 
wikkeld. 
In Griekenland loopt de communistische 
mitrnMiiiiMiimiMiiiiiiiMiiiiiimiMiMiiiimiiiMniinnii!; 
1 - r Geen uitstel .... 
= „Dit is de eerste maal niet dat ik 
= in de Nederlandse kranten schrijf," 
= zegt Frits de Zwerver in zijn 
| brief, die wij deze week, als 
= hoofdartikel publiceren. 
= Inderdaad, hij heeft reeds vele ma- 
r len geschreven over het gebrek aan 
= goede lectuur, die de ledige tijd 
S van onze militairen vullen kan. 
= Hij is geen roepende in de woes- 
= tijn geweest, velen hebben deze 
= noodkreet verstaan, én daarna 
= gehandeld! 
= Indien U iets begrijpt van de hun- 
= kering van al diegenen die ver 
Ü van huis en haard toch in ge- 
= dachten nog zo intens meeleven 
= met wat hier gebeurt, dan hielp 
= li mee om week aan week onze 
= mannen een handdruk te geven. 
| Laat ze niet los! Vecht ook nü 
= mee om de jeugd van Nederland 
| te behoeden voor verderfelijke 
= invloeden! Ons orgaan biedt U 
| hiertoe de beste gelegenheid, die 
= er op dit terrein te vinden is. 
S Vul de bon van pagina 8 nd in. 
= Wacht er niet mee tot U niet 
= zoveel te doen hebt. 
= Van uitstel komt zo licht afstel. 
1 En deze zaak kan geen dag ult- 
= stel gedogen. S- 
ruiuiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiimiuiiiiiiHiiiiiiiiiiiiii; 

putsch van Generaal Markos op zijn 
laatste benen. In Italië verloren de com- 
munisten bij de verkiezingen terrein. 
In Joegoslavië blijkt Tito niet zo'n on- 
derdanige dienaar te zijn van Stalin, als 
deze laatste voor zijn plannen wel wenst 
en is het van die zijde tot een open- 
lijke afkeuring van het communisme in 
Joegoslavië gekomen en van de zijde 
van Tito tot eèn opportunistische toe- 
nadering tot het kamp der democratieën. 
In Finland hebben de communisten een 
zware verkiezingsnederlaag geleden, in 
Tsjecho-Slowakije heeft het geknevel- 
de volk op een feestdag van zijn afkeu- 
ring van het communisme doen blijken 
en tenslotte leden de communisten ook 
in Nederland een ernstig verlies. 
Dit alles is hoopvol, want het bewijst 
enerzijds, dat buiten de communistische 
ring de ogen zijn opengegaan en dat 
het daarbinnen, ondanks de strenge dis- 
cipline en de politieke politie, rammelt. 
Waar het er in politieke zin in de we- 
reld om gaat, de dictatuur te bestrij- 
den en de kansen op revolutie als inlei- 
ding van die dictatuur te onderdrukken, 
daar is de afname van de communisti- 
sche invloed in de vrije staten winst en 
daar is de opstand en de ondermijning 
van binnenuit in de dwangstaten even- 
zeer winst. 
Ja, het laatste is zelfs zeer belangrijk, 
want wel is het mogelijk ■— en de toe- 
komst zal dit openbaren — dat het 
communisme tenslotte in een oorlog zal 
moeten worden verslagen, maar deze 
oorlog zal voor de volkeren, die thans 
in de dwangcultuur leven, weinig zin 
hebben en geen perspectieven openen, 
als bi) die volken thans niet reeds het 
verweer blijkt tegen de roof van hun 
vrijheden door de trawanten van Sta- 
lin (dat was immers ook ten diepste 
de waarde van het verzet in Nederland 
onder de Duitse bezetting). 

MISPLAATST OPTIMISME. 
TJ oopvol zijn de gebeurtenissen der 
h 1 laatste maanden: maar laat U er niet 
door misleiden. 
Het communisme heeft nog een enorme 
macht en men moet verwachten, dat de 
Tsjechen en Slowaken bloedig zullen 
moeten betalen voor de Amerikaanse 
vlaggetjes, die ze in de optocht droegen. 
En wat Joego-Slavië betreft; De Joego- 
Slaven zullen met recht zeggen, dat het 
niet veel uitmaakt, of men van de kat 
of de kater gebeten wordt. En zij zullen 
erbij denken, dat zij in de naaste toe- 
komst de slagen zullen opvangen als de 
kat en de kater met elkaar beginnen. 
Want men kan er zeker van zijn, dat 
de kater in het Kremlin het er niet bij 
laat zitten. Ik veronderstel niet, dat 
enig weldenkend mens onder de indruk 
is gekomen van de officiële publicaties 
over dit incident. Het gaat helemaal 
niet om zuiverder of onzuiverder com- 
munisme, om zelfcritiek in de partij en 
om invloed van de leden. Van dit alles 
bestaat niets meer in de dwangstaten. 
Het communisme is imperialisme ge- 
worden, gebaseerd op naakte machts- 
politiek. De leden mogen een eigen me- 
ning hebben, zolang die mening precies 
klopt met die van Stalin en ze mogen 
critiek uitoefenen op de vijanden van 
Stalin. Hun verdere mogelijkheden zijn 
slechts in discussie bi] de geheime poli- 
tieke politie en vinden hun beloning in 
de concentratiekampen. 
Tito zong vals in het imperialistisch koor 
van Stalin; hij was aan een ander wijsje 
bezig en daarom stuurde de dirigent hem 
weg. 
Ook de betekenis van de achteruitgang 
der communistische partijen in de vrije 
staten moet men niet al te belangrijk 
achten. Het getal speelt bij de commu- 
nisten niet zo'n gewichtige rol. Veel be- 
langrijker is het voor hen, dat zij, die er 
bij horen, op de dag van de revolutie 
gedisciplineerd en beslist in hun optre- 
den zullen zijn. Vergeet vooral niet, dat 
Lenin met minder dan een millioen vol- 
gelingen de revolutie van 191771918 in 
geheel Rusland met zijn meer dan hon- 
derdmillioen inwoners wist te leiden. 

HET VERLOREN ADRES. 
Tot zover het communistisch aspect 

van het probleem. Thans nog Iets 
over ons aspect _ ervan. Ook dat stemt 

ondanks de hoopvolle tekenen niet tot 
onverdeeld optimisme. Alle gebeurtenis- 
sen van de laatste tijd hebben een sterk 
negatieve inslag. Men wil het commu- 
nisme niet en dat is beslissend. 
Maar als men het communisme niet wil, 
zal men tot iets anders moeten over- 
gaan. Want het alternatief van de 
dwangstaat, van de vrijheidsroof en van 
de slavernij, is niet -de Vrijheid, die zon- 
der meer niets anders dan chaos brengt, 
maar de vrijheid in het kader van een 
goede orde en van een erkend gezag. 
Vrijheid en orde moeten een goede ba- 
lans met eikaar vormen. 
Als Duitsland bevrijd is van Hitier, dan 
is Duitsland nog niets dan een chaos 
en het wordt eerst weer een ordelijk 
land, waarin vrijheid kan wonen, als 
zijn inwoners goed weten, welke kant 
zij op willen, welke orde zij willen in- 
stellen en waarom zij dat willen. 
Het benauwende van het nationaal-so- 
cialisme en het fascisme was niet zo- 
zeer het bestaan van Hitier en Musso- 
lini, als wel de bereidheid van de men- 
sen om hen te yolgen op de weg van 
slavernij. Want dit betekent, dat het 
wegvallen van Hitier en Mussolini de 
oplossing op zichzelf nog niet brengt. 
Het benauwende van het coriimunisme 
is niet de aanwezigheid van Stalin en 
zijn opperhoofden, maar van de volke- 
ren van Oost-Europa, die, als het com- 
munisme verdwenen is voor de chaos 
staan. 
Het benauwende probleem in de Wes- 
terse democratieën is, dat zij die thans 
bij de verkiezingen het communisme de 
rug toegekeerd hebben (en met hen vele 
anderen), niet weten, wat zij wel willen 
Zij hebben geen overtuiging, waarnaar 
zij leven en zij hebben geen eerbied 
voor het gezag, dat van God gegeven 
is. 
Als de wereld met het communisme zal 
afgerekend hebben, zal op dat mo- 
ment het diepste punt van de bescha- 
vingsontwikkeling aangebroken zijn, 
waarop de volkeren een prooi zullen 
dreigen te worden van de chaos, en 
dan weer van de dictatuur, tenzij de 
moderne wereld tot God terugkeert en 
Zijn orde aanvaardt. Want alle proble- 
men, waarin wij, met name de laatste 
honderd jaar, verwikkeld zijn en die hun 
uitlopers vinden in communisme en na- 
tionaal-socialisme, hebben dit funda- 
ment, dat de beschaafde wereld en dat 
de machthebbers daarin met God afge- 
rekend hebben. 
En de beschaving zal sterven, omdat de 
wereld God niet erkent. 
Men moet zich geen gouden bergen 
voorstellen van opstanden in de com- 
munistische landen, noch van nederla- 
gen der communistische partijen, noch 
van een oorlog met een overwinning op 
Rusland. Want al deze dingen kunnen 
slechts een weg effenen naar iets an- 
ders en de beslissende vraag is, wat dat 
andere zat zijn. 

Deze dingen spelen zich af in de sfeer 
van het getal en de macht.. 

Maar het getal is niets en de macht is 
een zeepbel in de wereldhistorie. Eerst 
een gelovig hart is een bouwsteen voor 
een zinvolle wending van onze gederail- 
leerde beschaving. 
De macht (zonder het getal), dat is de 
ijdele waan der dictatoren; zij is min- 
der dan een windvlaag voor het aange- 
zicht van de Heer van hemel en aarde. 
Het getal (de helft plus één) als funda- 
ment van de macht, dat is de dwaling 
van onze moderne democratie. 
Bij dit alles verkommert de mensheid 
langzaam maar zeker. Eén roep om ge- 
rechtigheid klinkt van de aarde op; 
van de negerwijk in New-York tqt de 
concentratiekampen in Siberië, van de 
hongerenden in Duitsland tot de onder- 
drukten in de dessa, van onze „In Me- 
moriam"-pagina van vorige week tot die 
kleine man, die weggezuiverd is, van 
mijn bedrogen en verlaten buurvrouw, tot 
die door iedereen belasterde buurman 
van Lf. 
Maar naar welke gerechtigheid hongert 
zo'n mens? Naar wie roept hij? Zoekt 
hij eigen recht en roept hij zijn mede- 
mens te hulp? Dan moet hij met getallen 
gaan werken en een macht vormen. 
Maar dat is sinds duizenden jaren zon- 

der uitzicht en zelfs in toenemende mate. 
Wat zal dat andere zijn; als we uit de 
crisis te voorschijn komen; wat gaan 
we met onze vrijheid doen; wiens recht 
zullen we zoeken, zal het heimwee naar 
gerechtigheid zich in de ruimte ver- 
strooien? 
Een gelovig hart, dat naar Gods gerech- 
tigheid jaagt, dat zal vrede vinden en 
vrijheid genieten, dat zal recht betrach- 
ten en gerechtigheid ervaren. 
Er is een adres voor ons heimwee in de 
hemel en er is een antwoord op de aar- 
de: uw recht — en een eis: het recht 
van Uw buurman. 
Zal de mens het verloren adres terug- 
vinden? Dat is de beslissende vraag. 
In het licht daarvan zijn hoopvolle 
symptomen waardeloze fantomen: net 
zo waardeloos als Uw salarisverhoging. 
Uw bloeiende tuintje, Uw geslaagde 
zoon en de verloving van Uw dochter 
zijn, indien het adres zoek is. 

H. v. R, 

Ik zwerf 

de wereld 

rond 

Afgewisseld door samenzang spraken 
jhvr. Mr. H. W. Tilanus, die een uit- 
eenzetting gaf van de a.s. grondwets- 
wijziging. De zeer geslaagde toogdag 
werd besloten door de heer Wanmaker, 
voorzitter van het kamer kieskringbe- 
stuur. (Nieuwsbl. v. h. Noorden.). 

Wij zijn gek op verkiezingsredevoerin- 
gen. En er is een grote leegte in ons le- 
ven gevallen nu de stembussen weer 
als oud-roest op de zolders der Raad- 
huizen staan, nu een cijfer alleen maar 
een cijfer en geen optelsom van aller- 
hande begeerlijke raken meer is. Maar 
dat we nu juist uitgerekend die ene 
interessante vergadering van de C.H. 
hebben moeten missen, dat kunnen we 
onszelf, maar niet vergeven. Daar heb- 
ben een Jonkheer, een Jonkvrouw een 
Mr, en — last but not least — de heer 
Tilanus de grondwetswijziging toege- 
licht. En dan afgewisseld door samen- 
zang. Wij hadden ze niet alleen willen 
horen spreken, de Jonkheer, de Jonk- 
vrouw, de Mr en de heer Tilanus; we 
hadden ze ook willen horen zingen. 
Juist dat. Er wordt te weinig gezongen 
op politieke vergaderingen. Waar- 
schijnlijk omdat er kiezers zijn, die te 
veel noten op hun zang hebben. Of 
omdat niet alle vogeltjes gelijk gebekt 
zijn. Maar dat ze de heer Wanmaker 
gevraagd hebben de dag te sluiten, heeft 
ons verdroten. Zet desnoods Jansen 
naast Tilanus, maar geen Wanmaker. 
Er zitten al zwakke steken genoeg in 
ons na-oorlogse interlockje. 

>fC 
Onze sterfte was in 1947 met 8.1 per 1000 
inwoners tot een cijfer gedaald, dat door 
geen enkel land nog was bereikt. Dit 
kan niet gehandhaafd blijven en het 
sterftecijfer zal dus stijgen. 

(Prof. Dr. H. W. Methorst 
in „De Zakenwereld"). 

Dat is zakelijke taal in een zakelijk blad. 
De Professor vindt, dat een zo laag 
sterftecijfer niet gehandhaafd kan Blij- 
ven. Het zal stijgen. We zijn dus ge- 
waarschuwd. Alleen omtrent de midde- 
len, welke de Professor wil toepassen 
verkeren we nog in het onzekere. Neem 
een goede raad aan. Blijf de professoren 
uit de weg. Ge kunt ze gemakkélijk her- 
kennen. Ze lopen altijd met een para- 
pluie op als het droog is, dragen op 
straat een pyama en in bed een ge- 
klede jas. En een ervan is de professor, 
die het sterftecijfer omhoog wil brengen. 
Ga een straatje om als ge 'm ziet. 
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Gedreven doi 

Uit leven en strijd van één onzer grootste 
verzetsmannen 

THEODORUS DOBBE („HANS") 
door 

..BOB VAM STBENWI/K-, 

18 Februari is een belangrijke dag. 
Reeds enige tijd stond het plan op het pro- 

gramma om het Bevolkingsregister van 
Venlo te kraken. Op de 16e Februari trok Hans 
met een man of 12 naar het Zuiden. Ze kwamen 
in Venlo aan en trachtten meteen het plan tot 
uitvoering te brengen,'' maar een kleinigheid, 
waarop niet gerekend was, stak een spaak in het 
wiel. Door het zenuwachtig gedrag van een mede- 
werkend ambtenaar werd de bewaking gealar- 
meerd. Terwijl de mannen even terugtrokken, 
om te beraadslagen, wat ze zouden doen, ging de 
bioscoop uit en de overvallers stonden plotseling 
in het middelpunt van de belangstelling. Hans 
oordeelde het daarom het verstandigst niets te 
ondernemen en de terugtocht werd aanvaard. 
Een gunstiger gelegenheid moest worden afge- 
wacht en die kwam al spoedig op 18 Februari. 
Die dag werd voor de Nijmeegse KP een geze- 
gende dag, maar wel één vol emoties. 
Terwijl een der afdelingen er op uitging om een 
transport te overvallen, kraakte een andere com- 
binatie op dezelfde morgen de Arnhemse gevan- 
genis (DE KOEPEL). 
De, dochter van de directeur van de KNMI, een 
ijverig koerierster, was gearresteerd en het was 
bekend geworden, dat zij door twee wachtmees- 
ters der Staatspolitie zou worden overgebracht. 
Het transport werd overvallen door een groep 
van zeven man en de koerierster werd in veilig- 
heid gebracht. Gelijktijdig had de bevrijding plaats 
van Louk, de verloofde van Siets, die in de Koepel 
te Arnhem zat opgesloten. Sinds enige dagen 
was hij ter dood veroordeeld, en nu zat hij op 
de voltrekking van het vonnis te wachten. 
Dobbe en Tonny Gerritsen, Hans' rechterhand, 
ontwierpen een plan hem weg te halen. De Koe- 
pel en omgeving waren nauwkeurig geobjecteerd. 
Hans had zijn mannetjes zorgvuldig uitgezocht 
en toen hij met hen de voorgenomen overval be- 
sprak, kon hij mededelen, dat de voorbereidin- 
gen zo ver gevorderd waren, dat de uitvoering 
95% kans van slagen had. Er moest nog een af- 
spraak gemaakt worden met een vertrouwde 
bewaker en wel in diens huis. Met Tonny ging 
Hans daarheen en hij nam 4 mannen als helpers 
mee. Zij reisden afzonderlijk naar Arnhem en 
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Stel je voor dat zo n schurk 
op het laatste ogenblik nog 
zou ontsnappen. 

spraken af elkaar in hotel Sluis, tegenover het 
station, te ontmoeten. Vandaar trok het zestal 
naar de Koepel, waar de bewuste bewaker 
woonde, recht tegenover het gevangenisgebouw. 
Tonny ging naar binnen, terwijl de anderen ner- 
veus op de uitslag bleven wachten. Na een kwar- 
tier van moordende zenuwspanning zagen ze hem 
weer buiten komen en aan zijn gezicht viel te 
constateren, dat de bespreking een bevredigend 
verloop had gehad. De volgende morgen in de 
vroegte, togen Lelox en Henk naar Velp om de 
auto af te halen, welke Hans voor het beoogde 
doel ter leen had gekregen, maar die eerst nog 
bedrijfsklaar moest worden gemaakt. Het lukte 

zich de zweetdruppels van het hoofd. Dat zulk 
een onnozel telefoongesprek de zaak bijna in het 
honderd had doen lopen! „Wat een fijne, ge- 
haaide meid, die Ada!" 
Het was juist half tien, toen Tonny het stam- 
cafeetje binnenstapte, waar Lelox en Henk zaten 
te wachten, de auto veilig buiten geparkeerd. 
Hij gaf het tweetal de laatste orders en recht 
ging het op de Koepel aan. Voor de grote gevan- 
genispoort kwam de wagen tot stilstand. Hans 
bonsde op de deur. De portier deed open en Henk 
overdonderde hem aanstonds, met een; „Is ge- 
vangene 601 klaar voor het transport ? Vlug dan, 
want Herr Inspektor wacht". „Mag ik U legiti- 
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beide mannen na ingespannen arbeid de auto 
tijdig aan het lopen te krijgen. Onderweg naar 
Arnhem werden de nummerborden voor een paar 
andere verwisseld, met het teken „POL" er op. 
Hans en Tonny waren intussen naar het huis 
van een bevriende arts gewandeld om daar de 
onderneming bij de Koepel en het gevangenis- 
personeel telefonisch voor te bereiden, want hier- 
van zou het succes afhankelijk zijn. Tonny greep 
de telefoon. Een telefoniste van het Centraal- 
telefoonstatipn was in het complot. Zodra zij de 
stem van Tonny hoorde, wist zij, dat ze de ver- 
binding met de Koepel tot stand moest brengen. 
Na enige ogenblikken hoorde Tonny de woorden: 
„Gevangenis Arnhem." „Hallo, Hier Büro Sicher- 
heitsdienststelle, Arnheim. Wir werden sofort, 
numero 601 abholen für unterfragung. Sie werden 
ihm fertig machen". „In Ordnung", klonk het 
van de andere kant der lijn. Het gesprek was 
afgelopen, de telefoniste op het Centraal-kantoor 
had meegeluisterd. Maar wat was dat ? Daar 
viel het klepje van de Koepel weer omlaag. 
„Verbindt U mij met het Gerechtshof Arnhem", 
hoorde zij door de microfoon. Ada, de telefoniste, 
wist eerst niet goed, wat te doen. Ze begreep, 
.dat ze daar op de Koepel wilden informeren, of 
'het zoeven gevoerde telefoongesprek reëel was. 
Vlug belde zij het doktershuis weer op en ver- 
telde, wat er gaande was. Hans gaf het bevel: 
„Verbind ze weer met ons nummer" en nu klonk 
Hans' stem in zijn beste Duits: „Also, was haben 
Sie zu tun mit dem Gerechtshof? Haben Sie ja 
nichts anderes zu tun ? Brauchen Sie ja den 
Zeit für fertigmachung von 601; wir werden ihm 
sofort abholen, weiter nichts!" Hij brulde deze 
zinnen op zijn meest schneidige toon. „Jawohl 
in ordnung", klonk het timide terug. Op de ad- 
ministratie van de gevangenis was men in maan- 
den niet zo geschrokken. Dat de Sicherheitsdienst 
hun gesprekken afluisterde, dat was bij hun 
weten nog nooit voorgekomen. Hans loosde intus- 
sen een diepe zucht van opluchting en veegde 

Ik sla de trom, wij zijn in 't nauw gedreven, 
Wij, die in vrede en vriendschap wilden leven, 
Werden een zee van purperroode vlammen, 
Die zich een weg baant door betonnen dammen; 
Bezielde mannen, die voor vrijheid vechten. 
Zijn sterker dan een troep betaalde knechten. 
Wij vreezen niets, den duivel noch den dood. 
Wordt wakker, want de nood is groot. 

JAN GRESHOF. 

matiebewijs zien?" vroeg de portier. Henk gaf 
op zulk een impertinente vraag niet eens ant- 
woord, maar Lelox trok met een achteloos gebaar 
zijn legitimatiebewijs voor een vierde deel uit de 
zijzak van zijn jas. Een vriendelijk lachje van de 
portier beloonde hem voor zijn bereidwilligheid 
en toonde aan, dat hij de zaak in orde bevond. 
Hij opende nu een tweede deur, die toegang ver- 
leende tot de binnenplaats, waar al de getraliede 
vensters op uitkwamen. Henk ging mee naar de 
administratie en Lelox bleef in de portiersloge 
achter. Op het kantoor werd Henk een papier 
voorgelegd ter tekening, dat hij gevangene 601 
had ontvangen. Met zwier zette hij de valse hand- 
tekening, waarop hij zich dagen lang geoefend 
had. In het celgebouw stond gevangene 601 reeds 
te wachten. Het aandoen der boeien bezorgde 
Henk nog een paar benauwde minuten, want eerst 
weigerden de instrumenten. Eindelijk knipten ze 
dicht. Voorop ging de portier, daarachter de 
gevangene, welke wederom gevolgd werd door 
Henk met een der bewakers. Lelox stond de op- 
tocht af te wachten bij de deur. Eenmaal buiten 
liep alles gesmeerd. De gevangene werd in de 
wagen gesloten. De portier, in overdreven dienst- 
ijver, stond tot het laatste ogenblik met de ge- 
trokken revolver in de vuist bij het portier. Stel 
je voor, dat op het laatste ogenblik zo een schurk 
nog zou ontsnappen! Henk stapte mee in. Nog 
voor de gevangenis uit het oog was verdwenen, 
■verdén de boeien ontsloten. 

„Louk, je bent vrij". Louk kon het niet gelo- 
vm. Beteuterd zat hij maar rond te kijken, maar 
■indelijk vond zijn gemoed lucht in de woorden: 
„Is het dan toch waar? Is het werkelijk geen 
gemene grap? Als het dan waar is, geef me dan 
asjeblieft een sigaret". Een heel pakje werd hem 
door Henk in de hand gedrukt met de woorden: 
„Dat heeft Hans me vanochtend gegeven, opdat 
ik op een echte S.D.-man zou lijken". 

Buiten Arnhem werden ae Duitse nummer- 
platen weer van de auto verwijderd en een 

eind verder stond Karei, zoals afgesproken was, 
met een transportfiets op Louk te wachten. Hij 
bracht hem naar een voorlopig onderduikadres. 
Na wat aangesterkt te zijn, werd Louk een week 
later naar Nijmegen overgebracht. De SD kwam 
hem weer op het spoor en er volgde een inval op 
een der duikadressen. Hierop werd hij in veilig- 
heid gebracht naar Huizum bij Leeuwarden. De 
auto was intussen naar Velp teruggereden en 
Henk, die alleen maar de ochtend vrij had ge- 
had, ging weer naar zijn kantoor. Lelox begaf 
zich naar het vergaderadres om verslag uit te 
brengen aan de andere leden, die daar op hem 
zaten te wachten. 

Het bevolkingsregister te Venlo gaat in viammen op 
Want nog was de dagtaak niet ten einde. Was 

de morgen besteed aan de twee vermelde 
overvallen, voor de middag stond een derde, niet 
minder zwaar, karwei op het programma: een 
overval op het Bevolkingsregister te Venlo. Hans, 
Ley, Joop, Adri, Zwarte Piet, Jan Steen, Kleine 
Piet, Huib en Lelox waren van de partij. Met de 
trein ging het op Venlo aan en van het station 
af, trok het troepje regelrecht naar het kantoor. 
Huib en Lelox gingen door de traliedeur naar 
binnen; Jan en Adri volgden. Huib en Jan liepen 
snel de gang door, openden een tussendeur en 
bevonden zich voor de loketten.' Adri en Lelox, 
die tot dicht bij de tussendeur meegelopen waren, 
gingen een zijdeur binnen en stonden plotseling in 
de lokettenkamer, achter het bureau. Door het 
gelijktijdig binnendringen waren de beambten 
dermate van streek, dat ze niet wisten wat te 
doen. Een agent, die de indringers van links zag 
opdoemen, kreeg nog de kans zijn revolver te 
trekken, maar toen hij ook de indringers van 
rechts ontwaarde, liet hij zijn wapen van schrik 
uit de hand vallen. De beambten werden tegen 
de kast gezet. Ondanks hun protest werden ze 
zonder meer gebonden en met een touw aan het 
been naar de kelder geleid, waar ze onder be- 
waking werden gesteld. Hans, die de buitenkant 
bewaakte, werd opgehouden door een stelletje 
dronken moffen, die hem vroegen, waar de 
Madel von Heinz waren. Hij bracht ze rustig 

    



een eindje uit de buurt en juist toen de beamb- 
ten in de kelder waren opgeborgen, stapte hij de 
deur binnen. De laden van de registers werden 
opengetrokken, op de grond omgekeerd, met 
benzine overgoten en toen ging de vlam erin. Nu 
wierp Hans nog een hoeveelheid phosphor in de 
brandende berg en snel werd de aftocht aanvaard. 
Omdat vrijwel onmiddellijk de Duitsers met motor- 
patrouilles surveilleerden, splitste de groep zich. 
Hans, Huib, Joop en Jan Steen trokken naar Vel- 
den, omdat het te laat geworden was om Nijme- 
gen te bereiken en brachten in het landelijke 
dorpje de nacht door. De overigen stapten op de 
fietsen, die met de trein meegenomen waren de 
Maasbrug over naar Grubbenvorst. De volgende 
dag kwamen de drieste kerels, vermoeid, maar 
hoogst voldaan over het slagen van de drie on- 
dernemingen, in Nijmegen terug. Later is geble- 
gen, dat ruim 80% van het Bevolkingsregister 
was vernield. 

De KP Nijmegen bezet Heerlen. 
Op 9 Maart had de grote overval plaats op het 

distributiekantoor en het politiebureau te 
Heerlen. Hans had, zoals reeds eerder is geme- 
moreerd, contact opgenomen met de Heerlense 
KP. Deze was voortgekomen uit een sabotage- 
groep in de mijnstreek. Chlel Bensen was bij de 
politie voor de mijnen en, deze had met Delox de 
overval op het distributiekantoor beraamd en 
voorbereid, maar voor de uitvoering van het plan 
had hij de hulp van de Nijmeegse KP ingeroe- 
pen. Het plan van de overval werd door Hans 
zorgvuldig bekeken en de omtrek van het gebouw 
werd grondig verkend. Het volgend werkschema 
werd daarna opgestèld: Onder leiding van Lelox 
zou een groep van vijf man: Ley, Adri, Huib, 
Zwarte Piet en Kleine Ko het politiebureau ne- 
men, terwijl gelijktijdig de rest van de ploeg: 
Jaques, Henk II, Bart en André, onder leiding 
van Hans het Distributiekantoor zou kraken. De 
sleutel van het distributiekantoor berustte op het 
politiebureau. Die zou onmiddellijk na het bin- 
nendringen worden overgebracht. Er werd be- 
rekend, dat beide kraken ongeveer gelijk zouden 
opgeknapt zijn. De beide ploegen zouden zich weer 
verenigen en gezamenlijk zou dan een inval wor- 
den gedaan in het Gemeentehuis, alwaar het 
Bevolkingsregister moest worden vernietigd. 
Lelox met zijn mannen begaven zich naar het 
politiebureau. Twee van hen beklommen de stoep 
en vroegen aan de dienstdoende agent om onder- 

Overvd Poliiieburêau Heerlen. 

zaten, die geen onderdak voor de nacht hadden 
kunnen vinden. Het meisje viel in de hal flauw 
en de jongen hield zich rustig. 
Hans was intussen niet op de sleutel blijven 
wachten. Het was reeds een uur na middernacht 
en het was hem bekend, dat dan de wacht van 
het distributiekantoor zou worden afgelost. 
Henk II en Bart stelden zich achter een schut- 
ting op, om de aflossing te overvallen. Geen 
kwaad vermoedend kwam de politieman aan- 
stappen, maar tot zijn niet geringe schrik 
hoorde hij daar plotseling het bevel: „Handen 
omhoog". Er restte hem niet veel anders dan 
te gehoorzamen. Hij werd ontwapend, moest 
overjas en uniform afstaan en nadat Henk II 

I,v.m. de lengte van het vervolgverhaal, zijn 
wij — bij uitzondering ~ genoodzaakt geweest, 
deze week de inbreek '40-'45 te laten vervallen. 
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seling werd gebeld. De mannen stelden zich snel 
met getrokken pistolen op. Twee gingen achter 
het gordijn bij de ingang staan en de deur werd 
geopend. Hans kwam binnen en deelde mee, dat 
het op het distributiekantoor „fout" was gegaan 
en hij gaf bevel tot de aftocht. De fietsen op 
het bureau werden meegenomen. De mannen 
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zijn pet had opgezet, werd hij door Hans ge- 
boeid en in een schuilkelder opgeborgen. 
Henk II, Bart en André belden aan. Henk 
noemde de naam van de gearresteerde agent (die 
naam was het wachtwoord). De deur ging open 
en de drie mannen drongen naar binnen. „Han- 
den op", hoorden de twee politiemannen zich 
toevoegen. Een veldwachter deed onmiddellijk 
wat hem bevolen werd, maar de marechaussee 
weigerde, met de woorden; „Ik heb geen zin 
voor jullie naar Vught te worden gestuurd." 
Hij trok zijn wapen, maar voordat hij gelegen- 
heid kreeg het te gebruiken, schoot André. Dat 
was mis! Daar kwam nog bij, dat een burger, 
die ook in de hal aanwezig was van de ver- 
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dak voor de nacht: trots alle moeite hadden ze 
in geen enkel hotel een kamer kunnen krijgen. 
Toen de agent hen binnen had gelaten, drukte 
Ley hem een pistool op de borst, terwijl Adri en 
Huib meteen verder doordrongen. Huib posteerde 
zich voor een raam bij het wachtlokaal; Adri op 
de voet gevolgd door Lelox, sloeg rechtsaf en 
beiden drongen door een deur het wachtlokaal 
binnen. De commandant greep nog naar zijn 
pistool, maar was in minder dan geen tijd over- 
meesterd. Er was voor gezorgd, dat ze geen ge- 
legenheid gekregen hadden om in de buurt van 
het alarmkastje te komen. De agenten werden 
met de handen omhoog gezet, gefouilleerd, de 
uniformen werden hun ontnomen en voorzien 
van dekens werden ze naar de cellen gebracht. 
Ley voerde zijn arrestant daar eveneens naar toe 
en bleef het stel bewaken. De overigen waren 
intussen de trap naar boven opgegaan om de 
wapenkamer te inspecteren. De wapens met de 
bijbehorende ammunitie werden voor goede buit 
verklaard. 
Naast het raam waar Huib zich had opgesteld, 
stond een bank, waarop een jongen en een meisje 

warring gebruik maakte te ontsnappen. Ook de 
veldwachter probeerde er vandoor te gaan, 
maar toen Bart een schot loste, keerde hij on- 
middellijk terug. Hans kwam nu naar binnen; 
veldwachter en marechaussee kregen de boeien 
aan en werden in een wachthokje gestopt. Hans 
gaf order niet verder met kraken door te gaan. 
De gevluchte burger en de pistoolschoten waren 
factoren, die de zaak te risquant maakten. Voor 
het vertrek wilde hij zich eerst op de hoogte 
stellen van de toestand van de gewonde mare- 
chaussee, maar deze begon- weer te schieten. 
Daarom werd de politieman uit de schuilkelder 
te voorschijn gehaald en deze werd als schild 
gebruikt bij de nadering van de schletlustlge 
marechaussee, die nu spoedig was ontwapend. 
Hans begaf zich ijlings naar het politiebureau, 
terwijl de anderen bfl het distributiekantoor 
bleven wachten. Het politiebureau was Intussen 
door Lelox' mannen grondig onderzocht. De 
wapens waren reeds in hun bezit en juist was 
men bezig gegevens te verzamelen op de foto- 
kamer van de gevangenen, welke in de laatste 
tijd in het gebouw hadden vertoefd, toen er plot- 
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begaven zich naar het gemeentehuis, waar vol- 
gens afspraak bij een kerk twee wagens zouden 
komen om de gekraakte boel af te halen. Ge- 
deeltelijk in de buitgemaakte uniformen gesto- 
ken, wachtten ze tot de wagens arriveerden, 
welke in de richting Valkenburg verdwenen. 
De buit werd naar .een boerderij te Voerendaal 
gebracht. Hans, Piet, Ley, Joop en Bart trok- 
ken naar Sittard, waar ze overnachtten. Lelox, 
die met enige anderen ook Heerlen had ver- 
laten, keerde in de ochtend weer naar het plaats- 
je terug om de trein naar Nijmegen te nemen. 
Op het station zagen ze de jongen en het meisje 
weer, die op de bank in het politiebureau had- 
den gezeten. Het meisje gaf een gil van schrik 
en Lelox en zijn kameraden verdwenen haastig 
in de W.C. Gelukkig wist de jonge man het 
meisje spoedig te kalmeren. Via verschillende 
stations werd de terugtocht van de troep naar 
Nijmegen aanvaard. 

-"i oen ze in Nijmegen arriveerden, was er 
i juist contróle aan het station van de CCD 

en alle reizigers moesten de koffers open- 
maken, maar Hans wist met zijn gewone flair 
en koelbloedigheid de situatie te redden. Als een 
zeer nieuwsgierig mens, ging hij rustig staan 
kijken naar het openmaken der koffers van de 
andere reizigers. Natuurlijk kreeg hij een aan- 
merking en het bevel door te lopen. Toen hij 
niet onmiddellijk aan de order gevolg gaf, kwa- 
men er moeilijkheden. Maar Hans volhardde in 
het kwaad en toen de aandacht zich op hem 
concentreerde, kregen de anderen de kans er 
met hun koffer tussen uit te knijpen. 
Een paar dagen later gingen enkele ploegleden 
er op uit om een actetas te bemachtigen, die 
Hans dringend nodig had. Het waren Juul, 
George en Lelox. Ze zagen een mooie Duitse 
auto staan met een flinke tas er in. Een gat 
werd in de linnen kap van de wagen gesneden 
en de tas werd meegenomen. Toen Hans de 
tas opende vond hij allereerst een best pistool, 
maar zijn blijdschap ging in verrukking over, 
toen er verschillende stempels, blanco Wehr- 
machtscheinen, een hoeveelheid blanco papier 
met gedrulct hoofd en een groot aantal gete- 
kende Ausweisen tevoorschijn kwamen. De 
heren hadden een verzameling zeer bruikbare 
documenten van de „Duitse Technische Nood- 
hulp" in handen gekregen. 

„Kan ik iets oor de demobiliserende militairen 
doen?" 
Ja! Plant!, een personeelsadvertentie in onze 
extra demobilisatie-edities I 
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WONDERLIJKE ONTMOETINGEN 

J } n Herman de Man bezat de Nederlandse litteratuur een verteller van formaat. Zijn boeken, voor hef merendeel 
* spelende in het poldergebied benoorden de Lek, zijn overbekend. 
De man. die van joodse bloede was, bevond zich bijongeluk op tragische wijze om hef leven. 
Helaas kwam deze schrijver in '46 bij een vliegtuigongeluk op tragische wijze om het leven. 

"N 

De Man, die van joodse bloede was, bevond zich bij hef uitbreken van de oorlog in Frankrijk en zo kon hij 
aan de greep van de Duitsers ontkomen. Zijn zeer talrijk gezin werd echter uiteen gerukt en slechts enkelen 
brachten er het leven af, w.o. zijn zoon Joseph, die voor. priester studeerde. 
Gedurende de oorlog verliet Herman de Man Frankrijk en wist over Spanje en Portugal naar Engeland te ko- 
men, vanwaar hij tenslotte vertrok naar Curacao, waar hij enige tijd omroepleider was van de C.U.R.O.M. 
Wekelijks hield hij daar voor de microfoon een toespraak over zijn belevenissen in oorlogstijd. Deze toespra- 
ken, in de vorm van smeuïge, vertellingen, zijn thans gebundeld door de zoon Joseph en onder de titel: Wonder- 
lijke Ontmoetingen door Callenbach in Nijkerk uitgegeven. 
Het is een genoegen om dit boek te lezen. Uitvoerig wordt er in geschreven over de activiteit van de Franse 
ondergrondse werkers tijdens de oorlog. Vernuft eri durf gingen daar samen bij hef bestrijden van de vijand. 
En zelfs in de moeilijke jaren verdween de humor niet. 
De schrijver ]. W. Ooms geeft in onderstaande kolommen enkele .interessante indrukken uit dit boek.  r 

HERMAN DE MAN 

Comte de Brie, een vermogend man, was een groot patriot. Meer dan twintigmaal 
ondernam hij de-gevaarlijke tocht over de demarcatielijn om leiding te geven aan 
het ingenieuze sabotagewerk. Bij één dezer gelegenheden raakte hij zwaar gewond, 

een kogel in zijn onderlijf en een wond in zijn dijbeen. Maar toen hij weer genezen 
was, zette hij zijn illegaal werk onvermoeid voort. Zijn huisknecht en chauffeur was 
bijna altijd bij hem en deelde in de gevaren. „Een zwijgende, hondstrouwe jongen van 
in de dertig was dat, die maar éénmaal opslag heeft gevraagd." — „Vind je 't zo 
gevaarlijk," vroeg Comte de Brie hem. — „Mais non, maar m'n kleren worden er zo 
vuil van " 

In het boek wordt een speciaal hoofdstuk gewijd aan het moeilijke werk. dat de 
koeriers daar deden, die berichten overbrachten van onbezet naar bezet Frankrijk, en 
omgekeerd. Het brutaalste stukje bij het overbrengen van berichten werd eens uitge- 
haald op het zeer zwaar bewaakte tracé van Moulins. Daar was op een zeker ogenblik 
voor de lopers geen doorkomen aan. Mar er was een Duitse Oberst, die driemaal per 
week voor de repatriëringscontróle naar Montlucon kwam en dan des avonds terugreed 
in zijn Mercedes naar Nevers. In Montlucon hing hij zijn veldjas altijd in het repa- 
triëringscentrum, terwijl hij, in Nevers gekomen, zijn jas steeds hing in de vestiaire 
van het Grand Hotel De France. 
Daar wist de Franse illegaliteit raad op. In Montlucon ging een pakje brieven in de 
achterpandzak van de wijde veldjas van de Oberst •—- en in de vestiaire van het 
hotel te Nevers werd het er keurig uitgelicht. Maandenlang is dit goed gegaan en zo 
was deze Oberst in zijn onwetendheid koerier van de Franse ondergrondse beweging. 
Eindelijk liep het mis, toen werd de bewaker van die vestiaire tegen de muur gezet  

In „Wonderlijke ontmoetingen", dat vol wetenswaardigheden staat, vertelt Herman de 
Man ook iets van de geheime dienst, zoals die werkte te Lissabon, een internationaal 

spionnage-centrum. Hij had verwacht, dat daar opperste lisc tegenover opperste list 
werd geplaatst en dat hij de spionnage te zien zou krijgen als een hoge vemuftskunst, 
die de geesten scherpt. Wat hij in werkelijkheid te aanschouwen kreeg, was een bot 
gesjacher van geldbeluste mensen uit laag nachtkroegmilieu. Het was over de hele 
linie een vies, ongebonden zoodje, zegt hij ervan. Maar hij deed er de ervaring op. 
dat Nederland een veel te fatsoenlijk land was om er daar een serieuze spionnagedienst 
op na te houden. Daarom vertoonde de Nederlandse inlichtingen dienst te Lissabon 
een dilettantisme, waar men toch echt over moest glimlachen. 
De schrijver zelf kreeg ook nog met die inlichtingendienst te maken. Hij werd namelijk 
verdacht. Op zekere dag zat hij met enige goede vrienden in een café en men sprak 
over de Nederlandse landverraders. Eén van de vrienden was er bezorgd over, of ze 
wel allen gestraft zouden worden. Herman de Man zei toen: — In Londen wordt nu 
reeds een z.g. zuiveringslijst opgemaakt. 
De volgende dag werd hij bij het hoofd van de Nederlandse inlichtingendienst te 
Lissabon geroepen. 

.— Waar was u gisterenavond half zes? 
■— In mijn vel. 
■— Meneer, een dergelijk antwoord kan ik niet accepteren. Ik moet weten, o[ 
het waar is, dat u gisteravond halfzes in het café zo en zo aan de Restoradore 
hebt gezeten. 
— Wil u soms ook weten, wat ik er gedronken heb? 
— Nee, want dat weet ik, maar wel wat u daar gezegd hebt. 
— Weef u dat laatste dan niet? 
■— Ik weet alles! 
.— Aristoteles wist tenminste nog, dat hij weinig wist. 
.— Meneer, we zijn hier niét om over Griekse filosofen te praten. U neemt het 
blijkbaar niet ernstig, wat u gedaan hebt. 
—- Nee, eer ik een zaak ernstig vind, moet ze toch minstens ernstig z ij n. U 
maakt me een beetje aan 't lachen; ik heb met een Nederlander zitten keuvelen. 
— Zo noemt u dat keuvelen? Wie heeft u aangesteld om Nederlanders, met 
wie u niet in betrekking staat v : te horen over vereaders en wat hebt u met 
die gegevens te maken? 
.— Die onbekende Nederlander ken ik sedert twintig jaar, van die tijd af dateert 
onze kameraadschap. Bovendien heb ik hem niet uitgehoord; hij liep gewoon 
over van zijn verhalen, net als iedereen, die onder de mof vandaan komt. 
-— Ik vind uw houding verdacht. 
— Toemaar, meneertje. > 
— Ja, natuurlijk. Wat hadt u deze man mede te delen, dat er in Londen een 
zuiveringslijst wordt opgemaakt en dat zomaar en plein public in een café 
onder een borrel! 
— Onder een goed glaasje port, meneertje, als 't u hetzelfde is. 
— U kunt er de ernst blijkbaar niet van inzien, dat u zomaar staatsgeheimen 
te grabbel gooit. 

Het hoofd van de Nederlandse inlichtingendienst te Lissabon werd razend en zei, 
verplicht te zijn, een ernstig rapport over Herman de Man uit te brengen. 
Herman de Man vertelt dan verder: 

„Toen maakte ik er een eind aan. Ik ging wat verzitten en legde mijn armen 
op zijn lessenaar. Direct deed hij een greep naar zijn lade, precies Nick Carter. 
■— Luister een. , vader, zei ik kalmerend. — Dat er in Londen een zuiveringslijst 
wordt bijgehouden, dat schijnt dus waar te zijn. 
— Wel alle duivels, brulde hij, wilt u mij soms uithoren? Zulk een brufaliteit 
heb ik nog niet meegemaakt. En dat over een zó delicate zaak. 
.— Ja, juist, heel erg delicaat. Heel erg geheim tevens. Maar wilt u nu liever 
eens niet weten, 'hóe ik achter dat staatsgeheim ben gekomen? 
— Daarvoor heb ik u hier geroepen. 

Ik keek quasi angstig om. — Kan niemand ons horen? 

— Neen, zei hij, spreek volkomen openhartig. De deur is op slot en de hond 
ligt voor de deur  , 
Toen kwam ik met mijn onthulling. Hij nam een potlood en zat gespannen 
klaar om stenografische notities te maken* 
— Ik weet dat, zei ik langzaam en wachtte even zult u werkelijk 
niet schrikken  nee, hij zóu werkelijk niet schrikken, als hij hoorde waar 
ergens het lek zat  ik weet dat  door een uitzending van Radio 
Oranje aan het Nederlandse volk, die ik gehoord heb toen ik nog in Frankrijk 
was!" 

Zó werkte onze dilettantische inlichtingendienst te Lissabon. Dit lezende, vragen wij 
ons af, of het nog verwondering kan wekken, dat de geslepen schurk Schreieder het 
England-spiel kon spelen? 
Het laatste boek van Herman de Man staat vol van zulk soort wetenswaardigheden. 
Werkelijk, u moet het eens lezen, het is de moeite waard ! j OOMS 

VOOR DE BOVENSTE PLANK? 

„Engelandvaarders", .strijders", Verzet en Victorie". 
K. Norel. 

-j Uitgaven van A. Roelofs van Goor — Meppel. 

Uorlog, bezetting en verzet te maken tot onderwerp van een jon- 
gensboek, is niet zo moeilijk als het beschrijven van dezelfde 

verschrikkingen voor volwassenen. Tenslotte beschouwt hij, die tol 
de laatste categorie behoort, deze dingen critischer en heeft hij de 
ellende, die een oorlogstoestand nu eenmaal met zich meebrengt, 
intenser doorvoeld. Natuurlijk ondervindt ook de jeugd de oorlogs- 
weeën aan den lijve, maar zij zal, daar zij niet speurt naar diepere 
oorzaken, in de eerste plaats getroffen worden door het overwel- 
digende in een gebeuren, dat zij nog niet in de volheid van zijn 
verschrikkingen kan omvatten. Zij zal in de strijd zoeken naar tot 
de verbeelding sprekende staaltjes van moed, durf en ridderlijkheid. 
De vijand is de vijand, d.w.z. aan die zijde vindt men niets dan on- 
deugden, terwijl de „onzen" vertegenwoordigers zijn van alle denk- 
bare deugden. De laatsten zullen, bezield door een vurige vaderlands- 
liefde en begiftigd met een bovennatuurlijke moed, de eersten over- 
winnen; de deugd wint het altijd van de ondeugd. Misschien is 
dit -iets te scherp geformuleerd, maar een feit is, dat de schrijver 
Van een jongensboek de tegenstellingen tussen wit en zwart scher- 
per kan tekenen en zich niet zozeer behoeft te bekommeren om 
de daartussen liggende overgangen. 

Vaa Noiel's trilogie: Engelandvaarders, Strijders en Verzet en Victorie, behoeft 
men zich niet af te vragen, voor welke leeftijdsgroep zij geschreven is. Het zijn 
avonturenboeken, volkomen in de geest van deze tijd. Old Shatterhand, Winne- 
tou en de Berendoder hebben plaats moeten maken voor Dempsey, Eisenhouwer 
en de stengun. Wat een reis om de wereld in tachtig dagen was, is een Enge- 
landvaart geworden. En van de reis naar de maan zijn wij beland in de werke- 
lykheid van parachutisten en spitfires. 
Norel heeft van de mogelijkheden, die liggen in de voorbije oorlogsjaren, om tot 
de verbeelding van zijn jeugdige lezers te spreken, een dankbaar gebruik ge- 
maakt 

Evert, de zoon van een Urker visser, beleeft, tarnen met zijn vriend Jan, tal 
van avonturen en de schrijver heeft zorgvuldig de vele verschijningsvormen 

van de oorlog stuk voor stuk ingelast. Zo worden de beide helden eerst gewone 
onderduikers, nemen dan dienst bij de Kriegsmarine — om gemakkelijker naar 
Engeland te kunnen komen —, bevrijden een dominee uit de gevangenis en gaan 
er vervolgens met een 'Duits kustvaartuig van de Kriegsmarine -— de bemanning 
wordt even onschadelijk gemaakt — vandoor. Het tweede deel is niet minder 
rijk aan gebeurtenissen. In Engeland worden de beide knapen ingedeeld bij de 
motor-torpedoboten, maken verschillende zeegevechten mee, belanden zelfs weer 
in Holland — hun boo't wordt n.1. in een zeegevecht tot zinken gebracht — van 
waaruit zij, in gezelschap van de bemanning van een boven Nederland neerge- 
schoten geallieerd vliegtuig, met behulp van een visser ten tweede male ontsnap- 
pen: koers Engeland, Op D-day vinden we hen natuurlijk aan de Normandische 
kust Dan volgt een opleiding tot parachutist, in welke hoedanigheid zij de lucht- 
landingen bi] Arnhem meemaken. De laatste oorlogswinter wordt doorgebracht 
met KP- en BS-werk: het verzet in al zijn schakeringen vormt een wadrdig slot 
van de rij imponeerde belevenissen. 
Voor hen, die van mening zijn, dat de oorlog en alles, wat daarmede samenhangt, 
verre van de jeugd gehouden moet worden, is een beoordelmg van Norei's boe- 
ken nutteloos; zij zullen deze werken in elk opzicht veroordelen. Voor U, die 
deze mening niet bent toegedaan, zij gezegd, dat jongens Engelandvaarders en de 
beide vervolgen zullen verslinden, ook al komt het verhaal ü hier en daar wat 
onwaarschijnlijk voor. Wie zal zeggen, dat het niet zo gebeurd kon zijn: in de 
oorlog was alles mogelijk. En, uitgaande van het standpunt, dat oorlogsliteratuur 
voor de Jeugd niet taboe behoeft te zijn: er zijn wel slechtere boeken over dit 

onderwerp geschreven, zowel voor volwassenen als voor jongerenl KEES. 
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Hendrik de (ong 
Geboren 17 Februari 1904 te Leeuwarden. 
Gefusilleerd 11 April 1945 te Dronrijp. 

Als de K.P. vergaderen wilde, of een contact adres 
nodig had, wist zi], dat het huis van Hendrik 

de Jong altijd voor haar openstond. 
Op de boven-voorkamer van het winkelhuis in de 
St. Jacobstraat te Leeuwarden konden de plannen 
rustig besproken worden. Voor de nodige afspraken 
mochten de jongens bovendien gebruik maken van de 
telefoon. De Jong riskeerde dit alles, hoewel hij zeer 
goed besefte, aan welk gevaar hij zich zelf en zijn 
gezin blootstelde. 
Hij wist echter zijn simpele plicht te moeten vol- 
brengen. 
Alles ging goed, totdat de K.P.-leider, Visser, op- 
zijn hielen gezeten door de SD., bij hem zijn intrek 
nam. 
De winkel was een goede camouflage voor het 
geregelde bezoek, dat de KP.-er moest ontvangen. 
Helaas, ook hier wees het verraad de SD. de weg. 
Op zekere dag kwam de SD., al schietend en 
schreeuwend, door de winkeldeur-ruit naar binnen 
stormen, blijkbaar bang om door een goed gewapende 
KP opgewacht te worden. 
Visser ontvluchtte door het dakvenster en redde zo- 
doende zijn leven. 
Toen het gehele huis door de SD overhoop gehaald 
werd, bleek het hun, dat zij weer achter het net ge- 
vist hadden. Om hun woede te koelen, namen zij 
De Jong mee, 
Hendrik de Jong, had nog maar een wèck te leven  
Getrouw tot aan het bitterste einde, werd ook hij 
te Dronrijp vermoord. 

ÏÉ 

Hcadnk Spoelstra 
Geboren 19 Februari 1916 ie Leeuwarden, 

Gefusilleerd 11 April 1945 ie Dronrijp. 
/ 

TVe geschiedenis van de arrestatie van Hendrik 
Spoelstra is tragisch. Voordat hij in handen van 

de Duitsers viel, waren er zoveel andere gebeurtenis- 
sen geweest, waarbij hij grotere gevaren trotseerde, 
dan die waarvoor hij nu bet leven verloor. 
Toen de SD tevergeefs geprobeerd had, de uit het 
huis van de Jong ontvluchte KP-leider in handen te 
krijgen, werd de gehele buurt van de Jong's huis „uit- 
gekamd". 
Zodoende kwamen zij ook in hotel „Phoenix" waar 
Hendrik juist zijn broer hielp met het plaatsen van 
een kachel. Het scheen hem nogal veilig toe, in dit 
door de Wehrmacht bezette hotel, zijn werk te doen. 
Hét was echter niet zo. 
De SD wilde zijn PB zien, dat hij toevallig thuis ge- 
laten had. Zijn voorstel om het op te halen, - werd 
genegeerd. 
Hoe de andere Duitsers ook nog een pleidooi voor 
hem voerden, het mocht niet baten. De SD kende 
geen pardon. 
Het Burmaniahuis sloot ook achter hem zijn deuren. 
Woensdag, IJ April '45 openden zi) zich weer  
om hem door te laten voor het vervoer naar de 
plaats der executie. 

aan ben, öie vallen. 

Blijf bij hen. Heer, haast daalt de donk're nacht 
diep wordt het duister, wees hun trouwe wacht, 
als — machtloos — vrienden wijken ver van hen; 
O Gij, die helpen kunt, blijf hun nabij 

Snel ebt hun jonge leven naar de dood; 
vreugde gaat onder — kil in 't avondrood ; 
verderf en ondergang staan aan hun zij ; 
Gij, Onverg nkelijke. blijf hun rtabij J 

Heer, diaag hen door Uw tegenwooidigheid! 
Uw arm verwinn' de Booze in de strijd; 
Wie is een Gids, een Helper, Heer als Gij ? 
Gij blijft dezelfde Heer, blijf hun nabij. 

Geen vijand duchten zij, door Uwe kracht. 
Gij droogt hun tranen, stilt hun bitt're klacht 
Waar is, o dood, uw prikkel, waar uw eer? 
Meer dan verwinnaar zijn zij in den Heer, 

Houdt Gij Uw kruis hoog voor hun brekend oog, 
een lichtend teken, wijzend naar omhoog. 
Schaduwen vliên: Gods eeuwig licht draagt blij; 
In sterven, stervensnood, blijf hun nabij. 

{Overgenomen uit: Climax.) 

m:n 

(ohannes Nieuwland 
Geboren 1 Juni 1907 te Leeuwarden. 

Gefusilleerd 11 April 1945. 

I ohannes Nieuwland was reeds lang bezig met het 
verzorgen van onderduikers en andere karweitjes, 

die men zoal te doen had, zodra men zich het lot 
aantrok van één of andere jongen, die weigerde voor 
de Duitsers te werken en daarom wilde onderduiken. 
Hij was geen onbekende in de kring van illegale 
werkers. De Friese KP. wist ook, dat hij graag zijn 
medewerking aan andere dingen wilde verlenen. 
Toen de wapens in grote hoeveelheid gédropped 
werden, werd zijn hulp dan ook ingeroepen door de 
groep Leeuwarden. De KP. wist, dat zij hem dit werk 
in vol vertrouwen kon opdragen, want Johannes was 
een man, die rustige kalmte aan stoutmoedige door- 
tastendheid paarde. 
Ook als de 'KP. voor één of andere speciale opdracht 
een mannetje nodig had, verzocht zij hem om assis-, 
tentle. 
Op die beruchte Zondagmorgen van de elfde April 
zag hij de SD. voor zijn huis stilhouden. Vliegens- 
vlug probeerde hij zich uit de voeten te maken. Snel 
en handig klom hij over een schutting, waarbij echter 
ongelukkigerwijs een plank brak. Dit veroorzaakte 
zoveel lawaai, dat de Duitsers het hoorden. Zij zet- 
ten een achtervolging in. Helaas kon hij niet meer 
ontkomen en werd door de beulen gearresteerd en 
naar het beruchte Burmaniahuis overgebracht. 
Het einde was, dat ook hij te Dronrijp sneuvelde. 
Een vriend ging van ons heen. Zijn overtuiging, dat 
Christus hem tot het illegale werk geroepen had, zal 
hem ook in ziin laatste ooenblikhfn tot- -teun zijn 
qeweest. 

m 
Ruurd Kooistra 

Geboren 4 November 1920 te Leeuwarden. 
Gefusilleerd 11 April 1945 

\ /ele reizigers die in de restauratie van het station 
* te Leeuwarden een kopje koffie dronken, zullen 

niet vermoed hebben, dat die rustige kellner, die hen 
bediende, een buitengewoon actief illegaal werker 
was. Wie echter goed op hem lette, kon zien dat 
er een trek van afschuw op zijn gezicht kwam, als 
er gelaarsde „Herren" binnenkwamen. En die af- 
schuw groeide uit tot een onweerstaanbare daden- 
drang; Hij deed geen enkele poging deze drang tot 
activiteit en verzet te onderdrukken. Integendeel, hij 
zocht de wegen en middelen om daadwerkelijk aan 
de strijd om de vrijheid deel te nemen. 
Het schuchtere begin werd gemaakt, door enkele PB's 
te vervalsen. Dit was de aanvang van een werk, dat 
straks als een lawine over hem heen zou storten. 
Falsificatie's volgden. Levensmiddelen voorziening 
voor ondergedokenen, geldmiddelen om de onkosten 
te bestrijden, enz. enz., alles vroeg zijn aandacht. 
Voor de lectuurverspreidiug, door middel van het 
plaatselijke illegale blaadje, zorgde hij eveneens met 
het grootste enthousiasme. Toen er een stencil-machine 
nodig was, wist hij ook hiervoor te zorgen. Geen 
wonder, dat hij in het georganiseerde verzet werd 
opgenomen. 
Bij de wapen-droppings, waaraan hij met de groep 
van Wierda deelnam, kreeg hij het vervoer voor zijn 
rekening. 
Nimmer was hem iets te veel. 
Door een betreurenswaardige fout werd zijn naam bij 
de SD. bekend en werd hij op die droeve Zondag 
morgen gearresteerd. 
Hij viel als slachtoffer van de represailles voor de 
gepleegde sabotagedaden aan de spoorlijnen te Fra- 
neker en Buitenpost. 
Bij de brug te Dronrijp vloeide zijn bloed, de aarde 
kleurend. Opdat hier de vrijhefd weer zou keren  

st: 

rs 

Sybrandus van Dam 
Geboren 18 December 1915 te Leeuwarden. 

Gefusilleerd 11 April 1945 te Dronrijp. 

O ybrandus van Dam was in de oorlogsdagen var 
^ '40 sergeant. Het gebeuren van die verschrik- 
kelijke dagen greep hem aan. Bij het inleveren van 
de wapens balden zijn handen zich onwillekeurig tot 
vuisten. 
En de wil om door te vechten, werd in hem geboren. 
Toen zijn hulp gevraagd werd in het illegale werk 
eil speciaal bij het vervoer van wapens, was het voor 
hem de vervulling van een lang gekoesterde wens, om 
zich op de een of andere wijze verdienstelijk te ma- 
ken voor zijn vaderland. 
Bij dag en bij nacht voerde hij gevaarvolle opdrach- 
ten uit. Bovenal maakte hij zich verdienstelijk bij het 
afvoeren van de uit het Huis van Bewaring te 
Leeuwarden bevrijde gevangenen. 
Zaterdag 7 April kwam de SD hem halen. Vrij zeker 
staat vast, dat men door een fout in de organisatie, 
achter zijn naam was gekomen. 
Een vrouw en een dochtertje wachtten tevergeefs op 
hem, toen de bevrijdingsvreugde over de stad heen- 
golfde. 
Zijn besluit om de - vijand tegenstand te bieden, be- 
taalde hij met het hoogste goed, dat hij kon geven. 
Ook hij sneuvelde bij de fusillade te Dronrijp. 
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te Harenermolen % 

Met gemengde gevoelens zijn wij Zaterdagmorgen 10 Juli naar 
Harenermolen gegaan. Hoe zal deze. landdag der oud-illegaliteit 

van de provincie Groningen worden? Zal het de landdag van 1947 
evenaren? 
De ondervinding heeft ons immers geleerd, dat de belangstelling van 
vele oud-illegalen voor alles wat met de bezettingstijd te maken heeft, 
begint te tanen. En als wij zo nu en dan stemmen horen, dat het met 
de medewerking aan de Stichting 1940^—'45 soms droevig gesteld is, 
wat moeten wij dan van een landdag verwachten? 
Als de verwachtingen niet hoog gespannen zijn, valt het in de regel 
mee. Zq verging het ons ook deze keer. Hoewel de opkomst niet zo 
groot was als het vorig jaar, is de landdag 1948 voor Groningen weer 
een succes geweest. We troffen juist één van die weinige zomerse 
dagen, die wij in de laatste weken gehad hebben en hoewel de weers- 
gesteldheid niet alleen het succes van deze dag heeft veroorzaakt, toch 
was het één der factoren, die aan het welslagen heeft medegewerkt. 
Wij hebben vele oude bekenden ontmoet, onze vrienden uit de bezet- 
tingsjaren, en we hebben tevens in gedachten vertoefd bi] hen die 
deze dag niet meer mochten meemaken. , 
Er wordt zo gauw vergeten, We vinden alles alweer zo gewoon, 
denken niet vaak meer aan onze gevallen vrienden en vergeten soms 
de belofte die wij gedaan hebben: „voor jullie vrouwen en kinderen 
zullen wij zorgen". 

TJ urgemeester Omta van Stedum heeft deze belofte weer in onze 
herinnering gebracht. Wij hebben beloften gedaan; wij zouden 

zorgen voor hen die eenzaam achterbleven. Dit woord klinkt in onze 
oren, als de echo van onze eigen woorden, uitgesproken in die bange 
Jaren, toen wij er niet voor terugdeinsden om ons geheel te geven. 
Dit woord moet doorklinken door geheel Groningen, door geheel Ne- 
derland, als een echo, die niet versterft, maar steeds terugkeert. Wij 
hebben beloften gedaan, wij zouden zorgen. 
Wij kunnen niet volstaan met lid of contribuant te zijn van de Stich- 
ting 1940—'45. Laat die gemakkelijke stoel eens een avond staan en 
toon Uw medeleven: ga ze eens bezoeken, zij die eenzaam achterble- 
ven. Denk aan de belofte: „ik zal zorgen". 

D: 
, s. J. Bavinck, predikant te Haren, die sprak bij de herdenking van 
onze gevallenen, wees op de band, die ons bindt aan het ver- 

leden en verwees daarbij naar hetgeen wij lezen in de Hebreënbrief: 
Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen 
rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last der 
zonde, die ons lichtelijk omringt en laat ons met (volharding) 
lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. 

In deze woorden ligt besloten de band, die ons bindt met het verleden. 
Wij hebben samen gestreden tegen de overweldiger. Wij hadden samen 
een doel. Die strijd in de oorlog is met de bevrijding niet afgesloten. 
Het negatieve, het verhinderende, wat tegen ons was, is verslagen, 
maar het positieve, onze idealen, die zijn er nog en daarvoor moeten 
wij blijven strijden. 
Die strijd is moeilijk, wij Ifebben schade opgelopen; wonden zijn ge- 
slagen, niet alleen materiële maar ook geestelijke. En toch; wij moeten 
verder strijden, voorttrekken, niet tevreden zijn met de reeds behaal- 
de successen. Die strijd is anders, moeilijker, een strijd tegen het eigoïsme 
in de mens. Het is gemakkelijker een vuist te ballen, dan God en de 
naaste lief te hebben want dat betekent zelfverlochening. Wolken 
van getuigen, aan wie de fakkel ontvallen is, zien op ons neer, of wij 
waardig strijden. Het gaat om beginselen, niet alleen in de oorlog, 
maar ook nu. Daarom: vasthouden aan die geest van '40—'45. 
In de oorlogsjaren hebben wij immers niet alleen gestreden voor vrij- 
heid van ons land, maar om de vrijheid van de geest. 

ver dit onderwerp sprak de heer E. van Ruller. Het was niet alleen 
^ de Duitse soldaat, die in 1940 over onze grenzen kwam, maar de 
ideologie van het Nationaal-Socialisme rolde er achter aan. Dat was 
het gevaar. 
Niet allen hebben dit direct gezien en al moesten wij van de z.g.n. 
„beschermende macht" niets hebben, het landoorlogsreglement gebood 
ons tijdelijke onderwerping. Wij werkten netjes mee aan de registratie 
van alle Nederlanders en namen onze P.B.'s in ontvangst en  tot- 
dat wij in de worgende greep van het Nationaal-Socialisme geraakten. 
Dat was het benepjen van onze vrijheid. De vrijheid van de geest, 
en daartegen was verzet plicht. 
Als wij ons aan het verleden vasthouden en zien de lijn door de ge- 
schiedenis, dan weten wij dat het gevaar voor die vrijheid blijft 
dreigen. 
In de strijd tegen Spanje, Frankrijk en Duitsland ging het om dezelfde 
waarden en nauwelijks is het geluid van de oorlog verdwenen, of wij 
zien reeds een zelfde bedreiging van onze vrijheid opkomen. 
Als het ijzeren gordijn valt, hebben wij de dag daarna het zelfde 
weer. 
Zijn wij na 3 jaar ervan overtuigd, dat wij moeten vasthouden aan 
de geest van 1940-'45? Zo niet, dan zijn onze vrienden tevergeefs ge- 
vallen. 
Van de waarborgen, die het Atlantic Charter ons zou bieden, is niets 
terechtgekomen; zié naar de landen van Oost-Europa. De strijd om 
vrijheid zullen wij steeds moeten voeren. 
Van Ruller besloot met het woord van Rembrandt, dat voor iedere 
Nederlander moet gelden; Als ik mijn geest ontspanning wil geven, is 
het niet de eer die ik zoek, maar vrijheid. 
Wij hebben er geen spijt van gehad deze dag in de prachtige om- 
geving van Harenermolen te hebben doorgebracht. Bi] hetgeen wij ge- 
hoord hebben, willen wij vooral niet vergeten de declamatie van 
Mevrouw A. Bredraan-Hut en de muzikale omlijsting Van het muziek- 
corps „Apollo" onder leiding van de dirigent, de heer A. J. Veldman. 
Ongeveer half vijf werd deze uitstekend geslaagde landdag gesloten 
door Dr. M. A. J. Jansraa, voorzitter van de GOIW. Groningen, 
Groningen heeft zijn traditie hoog gehouden. JAN 
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WIE KAN INLICHTINGEN VERSCHAFFEN ? 

W 

ARNOLD KEITH MICHAEL DEAN nr. 899 
In de nacht van 28 op 29 Augustus 1944 werd bij Engelen in de buurt van den 
Bosch een Halifaxbommenwerper neergeschoten. Een lid van de bemanning wordt 
sindsdien vermist en hoewel er in Engelen een graf is, vermoeden de ouders van 
de vermiste, dat het niet hun zoon is, die daar begraven ligt. Wel is bekend, dat 
één der Hollandsche agenten, die boven Nederland gedropt zouden worden daarbij 
omgekomen is» Willen de be de overlevende Hollanders contact opnemen met „De 
Zwerver"? Hun inlichtingen zijn van veel waarde bij de opsporing van Dean. 
Zijn ouders denken n.1., dat hij aan een geheugenstoornis lijdt of zich om 
andere redenen nog steeds in Nederland ophoudt. 
De gegevens zijn: Bijnaam „Dixie". geboren 29 September 1923 Londen, Flyiug 
Officer, legernummer 152754. Blond golvend haar: lang pl.m. 1.83 m.; groot 
lidteken boven de knie; valse tand; spreekt enigszins aarzelend en stottert licht, 
vooral als hij opgewonden is. 
Bijgaande foto werd genomen toen Keith 18 jaar was. Inlichtingen aan het bureau 
van „De Zwerver". 

ANTON JELGERSMA nr. 902. 
Van 1940 tot 1941 werkte hij, onder de schuilnaam Aernout Bergman in een groep „Mil" en woonde 
Olympiaplein 16 te Amsterdam. In December 1941 vertrok hij naar Engeland en werd op 23 Maart 
1943 gedropped in de omgeving van Enkhuizen. Hierbij is hij verongelukt. 
Wie kan inlichtingen verstrekken omtrent werkzaamheden van Jelgersma (Bergman) in het verband 
groep „Mil". Wie van deze groep leven nog? 
Inlichtingen te zenden aan „De Zwerver'.' 

WIE KAN HIER HELPEN? 
1. In de nacht van 24/25 of 25/26 Juni 1944 werd in Zeeland, vermoedelijk op Walcheren, een Britse 
bommenwerper neergeschoten. Wie kan hierover inlichtingen verstrekken? 
Gaarne uitvoerige gegevens, ook betreffende de overlevenden, die krijgsgevangen gemaakt werden. 
2. Wie weet waar gesneuveld is, de Engelse vlieger 

SERGEANT ALBERT E. G. EVEREST — 643045 
begraven te Arasterdam (Nieuwe Oosterbegraafplaats) vak 72, graf nr. 25? 
3. Wie kan nadere inlichtingen geven omtrent de Britse vlieger 

SERGEANT K. E. RABBETT - 1333360 
neergestort te Koedijk (N.-H.) op 27-4-1943, begraven te Bergen (N.-H.), op de Gemeentebegraafp!.; >, 
Rij VI, Graf No. 150. 
4. Wie kan gegevens vertrekken over 5 R.A.P.-vliegers, neergeschoten met een Wellington-bommen- 
werper bij Spierdijk (N.-H.) op 22-7-1942. Begraven te Bergen (N.H.), Rij IV, graven Nos. 97 t/m 101. 
Uitvoerige rapporten, ooggetuige-verslagen en zo mogelijk foto's betreffende deze vier gevallen worden 
gaarne ingewacht door P. KLAASSEN, 

Secr. Ned. Rode Kruis, — Vijfhuizen — Haarlemmermeer. 

Geeit „De Zwerver' aan één van Uw kennissen ter in- 
zage en laat hem (haar) onderstaande bon incjevuid 
zenden aan de administratie van „De Zwerver', Prins 
Hendrikkade 152, Amsterdam. Degenen, die een proei- 
nummer ontvingen kunnen deze bon voor zichzelf be 
autten. 
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De verhouding van de bezetter tot de 
r 

< 

bezette gemeenschap, is een verhou- 
ding van wederkerigheid. De passiviteit 
der bevolking is voorwaarde voor het 
door de bezettende macht respecteren 
van haar rechten en omgekeerd is de 
naleving door de bezetter van zijn ver- 
plichtingen volgens de Haagse Conven- 
tie en het Landoorlogreglement voor- 
waarde voor de passieve houding der 
bevolking. 
Uit het feit der bezetting vloeit voort, 
dat de feitelijke uitoefening der rege- 
ringsbevoegdheden van het wettig staats- 
gezag overgaat in handen van de be- 
zettende mogendheid. Die bezettende 
mogendheid verkrijgt door het feit der 
bezetting de feitelijke regeringsbevoegd- 
heden in het door haar bezette grond- 
gebied. 
Artikel 43 van het Landoorlogreglement 
(L.O.R.) geeft haar de bevoegdheid alle 
maatregelen te nemen, die in haar ver- 
mogen liggen, teneinde voor zoveel 
mogelijk de openbare orde en het open- 
baar leven te herstellen en te verzeke- 
ren, en zulks, behoudens volstrekte 
verhindering, te doen met eerbiediging 
van de in het land geldende wetten. 
Deze feitelijke overgang van regerings- 
bevoegdheden heeft zowel voor de be- 
zette gemeenschap als voor de bezettende mogendheid 
betekenis. Beide immers hebben belang bij handha- 
ving van openbare orde, rust en veiligheid. 
Intussen blijft het oppergezag van de mogendheid, 
wier grondgebied bezet is, rechtens onaangetast. De 
feitelijke regeringsbevoegdheden van de bezetter heb- 
ben bovendien slechts een tijdelijk karakter: zij be- 
ginnen en eindigen met de bezetting. 
Het Landoorlogreglement geeft een uitwerking van de 
wederkerigheidsverhouding tussen bezetter en bezette 
gemeenschap. 
Het beperkt enerzijds de uitoefening der regeringsbe- 
voegdheid door de bezettende macht: behoudens vol- 
strekte verhindering, moeten de in het bezette land 
geldende wetten geëerbiedigd worden; de bevolking 
van een bezet gebied mag niet genoodzaakt worden 
trouw te zweren aan de vijandelijke mogendheid: de 
eer en de rechten van het gezin, het leven der per- 
sonen en de private eigendom moeten geëerbiedigd 
worden; belastingen, vorderingen in natura en per- 
soonlijke diensten kunnen slechts gevorderd worden 
ter voorziening in de behoeften voor het bezettings- 
leger; generlei gemeenschappelijke straf mag worden 
uitgevaardigd tegen de bevolking op grond van per- 
soonlijke handelingen, waarvoor zij in haar geheel 
niet hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld; en- 
zovoorts. 
Het Landoorlogreglement beperkt anderzijds de vrij- 
heid van handelen van de bevolking: het eist erken- 
ning door de bevolking van de feitelijke regerings- 
bevoegdheden van de bezettende macht tot handha- 
ving van openbare orde, rust en veiligheid, indien 
Zij aanspraak wil doen gelden op eerbiediging van 
haar rechten door de bezetter. 
Dit reglement beperkt en regelt dus zowel de feite- 
lijke bevoegdheden van de bezettende macht als de 
uitoefening van het recht op gewapend verzet van 
de bevolking van een gebied, dat gecapituleerd heeft. 

Het Landoorlogreglement 

door Jhr. Mc. C. M. O. van Nispen tot Sevenaec. 
> 

De uitspraak van het Amerikaanse Tribunaal te Neurenberg in het proces 
tegen de van oorlogsmisdaden beschuldigde Duitse generaals, heeft de pu- 

blieke aandacht gevestigd op problemen, die ook in Nederland binnenkort bij 
de berechting van Duitse oorlogsmisdadigers aan de orde zullen komen; de 
rechtspositie van verzetslieden en van gijzelaars enerzijds, de rechtspositie van 
de bezetter anderzijds. 
Die uitspraak heeft onder meer antwoord gegeven op de vragen of en in hoer 
verre verzetslieden te beschouwen zijn als franc-tireur, en of en in hoeverre de 
Duitse bezettingsautoriteiten of de Duitse legerleiding, volgens het landoor- 
logreglement, èn hef ongeschreven volkenrecht, gijzelaars mochten nemen en 
terechtstellen. 
Het tribunaal is tot de conclusie gekomen, dat ondergrondse werkers inderdaad 
als franc-tireurs moeten worden beschouwd, en dat gijzelaars in bepaalde ge- 
vallen mochten worden ter dood gebracht. 
De redactie vond Jhr. Mr. C. M. O. van Nispen tot Sevenaer bereid in enkele 
artikelen zijn visie te geven op de draagwijdte en de juistheid van deze uit- 
spraak. 
In deze artikelen zullen achtereenvolgens worden behandeld: 

I. HET PROBLEEM VAN HET VERZET. 
II. HET PROBLEEM DER GIJZELAARS. 

III. HET PROBLEEM DER REPRESAILLES. 

militaire bezetter en deed veel meer 
dan de facto gezag uitoefenen terwille 
van openbare orde, rust en veiligheid. 
Hij was bovena de pionier van een hei- 
dense nieuwe orde, de verkrachter Van 
volksrechten en volksvrijhcden, die ten 
enenmale ver boven het bezettingsrecht 
uitgaan. Anderzijds was het Nederland- 
se verzet veel meer dan alleen militair 
verzet. Het was slechts voor een ge- 
deelte gewapend verzet en van dit ge- 
deelte was weer slechts een fractie tegen 
de Duitse militairen als zodanig gericht. 
Het in de LO, het NSF en zelfs in de 
KP georganiseerde verzet was niet pri- 
mair gericht tegen de Duitse militaire 
bezetter, maar tegen de rechtsverkrach- 
ting en de gewetensdwang van de hei- 
dense nieuwe orde, die feitelijk met de 
militaire bezetting gepaard gingen. De 
rechtvaardigingsgrond van dit verzet wa» 
niet het onrecht van de Duitse militaire 
agressie en bezetting, maar de schending 
door die bezetter van de oorlogswetten 
en van het algemeen mensenrecht. „Gij 
zult God meer gehoorzamen dan de men- 
sen." Wanneer de oorlog totaal is in dien 

dat de bezetter ook de bevolking 

Hoezeer men ook geneigd is voor iedere gewapende 
verzetsman, die op de oproep van zijn regering 

zijn leven heeft gewaagd, de positie van militair op 
te eisen, toch lijkt mij zulks volkenrechtelijk ten enen- 
male onverdedigbaar. De ondergrondse gewapende 
verzetsman, die niet openlijk en in erkend militair 
verband optreedt, bezit volkenrechtelijk niet de mili- 
taire rechten. 
Men kan dit betreuren, omdat het een sterke positie 
verschaft aan de vijand en zijn legers, aan de brute 
overweldiger, maar volkenrechtelijk ligt de situatie 
nu eenmaal zo. 
Het volkenrecht abstraheert ten deze — terecht — 

van de rechtmatigheid van de oorlog. Het aanvaardt 
de bezetting als een feitelijke toestand, die regeling 
behoeft. Volkenrechtelijk gaat voor de bezetter geen 
enkele hem als bezetter toekomende feitelijke rege- 
ringsbevoegdheid verloren tengevolge van het feit, dat 
zijn oorlog agressief en onrechtvaardig is. 
Dat dit velen grieft, valt te begrijpen. In het feit der 
berechting als oorlogsmisdadiger van hen, die met 

I. HET PROBLEEM VAN HET VERZET. 

agressieve bedoelingen een oorlog zijn begonnen, ligt 
onmiskenbaar een teken van een nieuw tijdperk in 
het oorlogsrecht: een tijdperk, dat de ongerechte be- 
zetter zal doen boeten voor zijn daad. Maar uit die 
berechting mag niet worden geconcludeerd, dat de 
ondergeschikte generaals, die hebben meegewerkt aan 
de volvoering van een ongerechte agressie, op die 
enkele grond als oorlogsmisdadiger zijn te qualificeren 
en te behandelen. 
Wanneer het waar is, dat Generaal Eisenhower in 
Juli 1944 het bevel van Von Rundstedt om iedere 
burger, die aan de militaire operaties deelneemt, als 
franc-tireur te behandelen, beantwoord heeft met de 
waarschuwing, dat zij, die zich schuldig maken aan 
het doodschieten van gevangen genomen verzetslie- 
den, berecht zullen worden, dan kan ik daarin slechts 
een miskenning van het bestaande oorlogsrecht zien. 
Evenmin is de uitspraak van Lord Vansittart, en van 
de Nederlandse Prof. van Hamel, volkenrechtelijk 
aanvaardbaar. 
Hij kent aan de bewoners van een land, dat door 
de agressieve buurman, die een totale oorlog voert, 
bezet is, het recht van gewapend verzet toe, zulks 
onafhankelijk van de vraag of zij al dan niet een 
behoorlijk militair uniform of oirfferscheidingsteken 
dragen. Ook dit is mijns inziens volkenrechtelijk on- 
houdbaar. 

Wil dit nu zeggen, dat er geen recht van verzëf 
bestaat, en dat de verzetsman geheel rechteloos 

is? 
Geenszins. 
De verhouding tussen het Nederlandse verzet en de 
Duitse bezetter wordt immers slechts zeer ten dele 
getypeerd door een bepaling van de rechtsverhouding 
tussen het gewapende verzet en de Duitse militaire 
bezetting. De Duitser was hier veel meer dan alleen 

van het bezette gebied ondergeschikt 
wil maken aan zijn oorlogvoering en 
daarbij inbreuk maakt op het volken- 
recht en op de primaire mensenrechten, 
kunnen zelfverdediging en verzet van- 

wege die bevolking gerechtvaardigd en geboden zijn. 
Wanneer de bezetter maatregelen en bevelen uit- 
vaardigt, die indruisen tegen het volkenrecht en de 
algemene mensenrechten, dan is sabotage in de Duit- 
se zin van weigering van medewerking aan die on- 
rechtmatige maatregelen en bevelen geboden. Dan 
is iedere vorm van sanctie tegen dergelijke verzetters 
onrecht. Dan is ook iedere bestraffing van de ver- 
zetters, die de slachtoffers van deze maatregelen en 
bevelen in bescherming" nemen, onrecht. 
Verzet tegen de deportatie van Nederlanders naar 
Duitsland, tegen de jodenjacht en andere onzalige 
maatregelen, die tegen de primaire mensenrechten 
indruisen, tegen de onrechtmatige „bestraffing" van 
hen, die de slachtoffers van de heidense nieuwe orde 
in bescherming nemen, is alleszins gerechtvaardigd 
en geboden. Het gaat hier immers om de handhaving 
van mensenrechten, die een ieder, bezetter zowel als 
ieder ander, te eerbiedigen heeft. Of de oorlog al 
dan niet „totaal" is, heeft met de geldigheid van 
deze primaire mensenrechten uiteraard niets uitstaan- 
de. Zodanig verzet zou ook zelfs gerechtvaardigd en 
geboden zijn, wanneer dergelijke inbreuk niet gepleegd 
werd door een bezetter, maar door de eigen „wettige" 
overheid. De rechtmatigheid van dit verzet heeft 
slechts één grens: het moet dienen tot afweer van 
grove inbreuken op volkenrecht en primaire mensen- 
rechten. Wanneer het overigens volkomen gerecht- 
vaardigde verzet tegen die inbreuken echter de vorm 
aanneemt van een algemene aanval op het militaire 
apparaat des bezetters of op de door deze te hand- 
haven openbare orde, rust en veiligheid, is de grens 
overschreden tussen wat dient tot af- of noodweer 
en dat wat tot strekking heeft een einde aan de 
bezetting te maken. 
Bij zodanige grensoverschrijding is de bezetter weer 
tot repressie gerechtigd. Toen de Meistaking van 1943 
zodanige vormen en afmetingen ging aannemen, dat 
de openbare orde, rust en veiligheid in gevaar kwa- 
men, was de grens van het noodweer overschreden 
en werd de bezetter volkenrechtelijk bevoegd maat- 
regelen tot handhaving van openbare orde, rust en 
veiligheid in bezet gebied te nemen. Of hij door de 
aard van zijn maatregelen zijn bevoegdheid weer 
niet overschreed, is een tweede vraag. 

[Vervolg op pag. J.) 
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Grote metaalwareniabriek wegens gezondheidsrede- 
nen te koop aangeboden. Alleen zij. die over zeer 
groot kapitaal kunnen beschikken, gelieven te 
reflecteren op deze unieke aanbieding. 

(Adv, Trouw). 
Ook als we niet op zoek zijn naar een tweede-hands 
vogelkooitje, voor onze ruiende kanarie of een wel- 
doortimmerd hok voor onze heemhond, we verzuimen 
nooit de advertentierubrieken na te pluizen. En daar- 
bij mogen advertenties, waarin het woord „gelieven" 
voorkomt, zich in onze bijzondere belangstelling ver- 
heugen. Hoe uniek de aanbieding ditmaal ook was, 
kon het ons niet gelieven tot de reflectoren gerekend 
te worden. Vanwege het zeer grote kapitaal, denkt 
u misschien. Maar ge hebt het mis. Dat kan nimmer 
een hinderpaal vormen. Wij hebben „Das Kapital" 
in z'n grootste uitvoering in onze boekenkast. Ge 
moet de oorzaken meer zoeken in die gezondheids- 
redenen. Zo'n fabriek maakt al lawaai genoeg. Als 
er dan nog wat aan de gezondheid hapert ook? lijkt 
het ons op de duur niet te harden, 't Ding kan wel 
asthmatisch zijn. Daar zou je zinkings van op je 
oren krijgen. Laat een ander maar aan die zieke 
fabriek dokteren. Maar  uniek is het wel, wan- 
neer een adverteerder zo oprecht is om mee te delen, 
dat hij een zieke fabriek te koop heeft en er nog veel 
geld voor wil hebben ook. 

Chr. HBS. Veenendaal. Gevraagd een leraar voor 
Duits, 12 uren (jaarlijks groeiende betrekking). 
Woning beschikbaar. 

(Adv. Trouw). 
We hebben er saampjes over gepraat, m'n vrouw en 
ik. Om naar Veenendaal te solliciteren. Och, dat 
Duits zal de moeilijkheden niet met zich brengen. 
We hebben er wet één en ander van opgestoken toen 
Oom Adolfs knechten het ons volkomen belangeloos 
kwamen leren. Alles volgens de Berlitz-methode. 
Alleen maar in de verlangde taal praten, dan leert 
het vanzelf. Dat we uiteindelijk toch niet solliciteer- 
den had andere oorzaken. We zijn een beetje bang 
voor betrekkingen, die als maar groeien. Jaarlijks 
nog wel. Je moet in elke nieuwe baan al wat groeien, 
nietwaar? En als die baan d#n ook alsmaar groeit 
zijn we bang, dat onze groei en de groei van de 
baan geen gelijke tred houden. De baan kon ons 
wel eens boven het hoofd groeien, 't Is en blijft ten- 
slotte Duits. We zijn wat bang voor onverwachte 
groeistuipjes van die baan in Duits. Dus gaan we 
niet naar Veenendaal. Niet naar Utrechts Veenendaal 
en niet naar Gelders Veenendaal. Ik heb de Veenen- 
daalse sigaren in rook zien opgaan, maar de smaak 
niet geproefd. En m'n vrouw zal er geen Veenen- 
daalse wol bij spinnen, 't Is hard. Maar we durven 
het echt niet aan met die groeiende betrekking in 
Duits in een plaats waar de helft van de bevolking 
nog onder de Bisschop van Utrecht staat en de 
andere helft Karei van Gelder als vorst dient. 

Een nieuwe dubbele douche met aansluiting op 
de waterleiding staat thans aan de ingang van 
het bad, terwijl de oude een plaats heeft gevon- 
den aan de achterzijde. 

(De Graafschapper). 

Je moet er maar opkomen. Maar in de Graafschap 
zijn ze er dan toch maar opgekomen. Daar hebben 
ze een nieuwe douche, een dubbele nogwel, op de 
waterleiding aangesloten. Als dat niet trekt, dan 
trekt er niets meer. Getuigt het niet van een voor- 
uitziende blik? 
Goed, dit jaar zou je het met een douche zonder 
aansluiting op de waterleiding kunnen doen. Maar 
volgend jaar? Dan kan het wel weer een zomer 
worden als die van 3947. Let op, dan komt de 
dubbele in trek. Toch hebben we even verstild ge- 
staan bij die ouwe trouwe douche van vroeger, die 
nu stilletjes en vergeten een plaatsje aan de achter- 
zijde vond. Die was nooit op de waterleiding aan- 
gesloten geweest, zoals z n opvolger. Hij was wild 
over de achteruitzetting. 
Uit een verdroogde mond siste hij, terwijl een 
wolkbreuk zich over - ons ontlastte: „Wraak is zoet. 
Er is nog geen badgast onder de nieuwe geweest. 
Zonder waterleiding gaat het toch beter." 

EEN ANTWOORD 

Het is de redactie niet mogelijk om alle brieven, die haar i.v.m. het artikel van „Frits 
de Zwerver" zyn toegezonden, in ons blad op te nemen. 
De redactie heeft evenwel gemeend, dit keet plaats te moeten inruimen voor een artikel 
van de hand van de Hoofdlegerpredikant voor Indië, 

LT. KOL. DS. S. VAN DER LINDE. 
Zij hoopt in het volgende nummer nog een samenvatting te geven van enkele ander* 
instemmende en critische reacties. 

T n „De Zwerver" van 21 Mei troffen we een stuk 
aan van „Frits de Zwerver", en Ds. L. J. Goede 

schrijft daarop in „De Graafschapper": 

„Als dat waar ist dan is het bij onze mannen in 
Indië één grote geestelijke en morele janboel, dan 
is Ds. Slomp („Frits de Zwerver") de énige veld- 
prediker, die ons de werkelijkheid durft tekefien." 

Als Hoofd van de Dienst der Geestelijke Verzorging 
in Indië, moge ik mijn ervaring stellen tegenover die 
van Ds. Slomp. 
Voorop sta onze vreugde over zijn komst. Eén van 
zijn eerste opmerkingen was: „Ik had een jaar eer- 
der moeten komen." 
En als hij nu zijn hart in teleurstelling lucht geeft, 
dan moet hij wel bedenken, dat een groot deel van 
ons leger geestelijk verwaarloosd is, want niet alleen 
hijzelf had een Jaar eerder moeten komen, maar de 
Kerken hebben de tienduizenden zonen van ons volk 
voor een groot deel herderloos laten zwerven naar 
deze vreemde stranden. Met een handjevol veld- 
predikers hebben wij op de bres gestaan en ons ver- 
baasd mét de legerleiding hoe dit mogelijk was, dat 
Kerken, die zichzelf respecteren, hun zonen van 19 
en 20 jaar laten uittrekken naar verre vreemde 
streken zonder die geestelijke bewapening, die nood- 
zakelijk is om hen staande te houden in deze wereld 
van verzoeking en verzakking. 
Nu schrijft Ds. Slomp, dat hij is ingedeeld bij een 
bataljon, dat grotendeels bestaat uit Duitslandgan- 
gers, jongens, die op jeugdige leeftijd plompverloren 
in de morele chaos van het oorlogvoerende Duits- 
land zijn gesmeten en daar bijkans in zijn verdronken. 
Maar wat verwacht Ds. S. dan Wan deze, in de 
morele chaos van Duitsland reeds bijna verdronkenen? 
Hoe kan hij dan teleurgesteld zijn, dat deze jongens 
niet een beter beeld vertonen? 
Zij hebben dus de morele ontwrichting meegebracht 
en daar draagt Indië dus niet de schuld van. En Indië 
heeft hen zeker niet geholpen om uit deze morele 
chaos te raken, of beter, de Hollandse Jterken heb- 
ben hen niet geholpen om eruit te raken. 
En nu is Ds. Slomp bij deze verloren schapen te- 
recht gekomen en luidt de stormklok over het vader- 
land. 
Maar ons hele leger bestaat niet uit ontwrichte Duits- 
landgangers. Ds. Slomp heeft onrust gebracht in 
vele ouderharten, die de bange vraag voelen op- 
rijzen: „Behoren onze zonen tot een verloren, een 
moreel verloren leger?" 
Ds. Slomp zit enige maanden in Indië, maar zijn 
Duitslandgangers hebben hier twee jaren de hitte 
des daags verdragen. 
Zij hebben in modder en regen, in ontbering en 
eenzaamheid hun plicht gedaan. 
Zij hebben op wacht gestaan in de nachten op een- 
zame posten, opdat de burgers in de steden veilig 
zouden slapen. 
Zij hebben hun doden uit het vuur gedragen en hun 
gewonden in de hospitalen gebracht. 
Zij laten straks de graven hunner kameraden achter 
in een vreemd land en ze ontmoeten straks vroegere 
kameraden als oorlogsverminkten. 
Zij hebben de soldatentrouw geleerd in die vreemde 
broederschap. 
Zij dragen voor hun leven de tekenen van deze jaren 
aan hun lichaam en ziel. 
Engelen zijn het niet geweest, evenmin als iemand 
onzer, maar hun plicht hebben ze leren doen onder 
vreemde hemelstreken. 
Sommigen zijn met de rechter in aanraking geweest 
en anderen met de dokter, vanwege ongeoorloofde 
ziekten. 
Maar ónze broeders zijn het, deze verloren schapen 
van het huis Israëls, ónze broeders, deze bijkans ver- 
dronkenen in de Duitse chaos. 
Ds. Slomp is te laat bij hen gekomen om hun broe- 
der en vriend te kunnen worden. En dit „te laat" is 
noch zijn, noch onze schuld, maar zeker niet de 
hunne, die geen leidsman vonden en geen herder. 
Ds. Slomp is teleurgesteld, maar wat had hij eigen- 
lijk verwacht. En toch meen ik, dat de kijk van 

„Kan ik iets voor de demobiliserende militairen ; 
doen ?" 
Ja! Plaats een personeelsadvertentie in onze 
extra demobilisatie-edities I 

Ds. S., zélfs ten opzichte van deze in Duitsland 
reeds ontwortelden, tè somber Is. 
Wij willen de ouders niet op valse gronden gerust 
stellen, maar wij hebben wél levensvreugde en le- 
vensblijheid ontmoet en niet zo maar eens spora- 
disch. 
Wij hebben kerkgangen gehad te velde en In schu- 
ren, in kerken en tussen puinhopen, waar de lof, de 
dank en aanbidding in diepe ontroering ons over- 
meesterde. 
Wij hebben gebeden met stervenden en gewonden, 
met berouwvollen en zondaars, op ziekenzalen en ia 
strafcellen. En wij hebben in kameraden broeders 
ontdekt. 
Het werk van een veldprediker is moeilijk, maar on- 
vergelijkelijk rijk. 
't Stuk van Ds. Slomp is aangrijpend in zijn aan- 
klacht. Maar deze aanklacht dient niet in de eerst» 
plaats gericht te worden tot onze kameraden, maar 
tot de Kerken, die in verblinding leven uit de hou- 
ding van: „Ben ik mijn broeders hoeder?" 

Lt. Kol. Ds. S. van der Linde, 
Hoofdlegerpredikant. 

Bandoeng, 7 Juli 1948. 

WER 

LUDENDORFF-PHILOSOPHIE. 
Mathilde Ludendorff, de echtgenote van generaal Lu- 
dendorff, heeft te Hamburg voor een gehoor van onge- 
veer duizend personen een lezing van twee uur lang ge- 
houden over de Ludendorff-philosophie van het „Duitse 
geloof", de meeste extreme germanenverheerlijking uit 
Hitler's glorietijd. 
•— Niets geleerd. 

OM DE VRIJHEID, 
De door de Sowjetregering in een nota van 9 Juni ge- 
opperde bezwaren tegen een in een Nederlands dagblad 
verschenen artikel „De Russische strategie en het ant- 
woord daarop" zijn door onze regering beantwoord. 
De Nederlandse regering betreurt het, dat het betreffen- 
de artikel "aanleiding heeft gegeven tot misverstand, en 
merkt op, dat de in Nederland bestaande persvrijheid haar 
slechts toestaat maatregelen te nemen wanneer de Ne- 
derlandse wettelijke bepalingen worden overtreden, het- 
geen hier niet het geval is. 

PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID. 
Het Hongaarse parlement heeft zuster Schachta, leidster 
van de katholieke vrouwen-partij, voor een jaar ge- 
schorst „wegens een vergrijp tegen de souvereiniteit van 
de natie" door een onderzoek vanwege de V.N. voor te 
stellen naar de godsdienstvrijheid in Hongarije. Verder 
werd haar ten laste gelegd, dat zij was blijven zitten 
toen de afgevaardigden na goedkeuring van het wetsont- 
werp inzake de nationalisatie van confessionele scholen 
opstonden en het volkslied zongen. 
—- Hou zou de C.P.N. zich voelen als zij ook eens naar 
een dergelijke maatstaf behandeld werd? 

A 
STINKENDE DEVIEZEN. 
Een dezer dagen gesloten handelsovereenkomst tussen de 
Sowjet-Unie en Nederland voorziet in de uitwisseling 
van goederen. Nederland zal onder meer schepen, uit- 
rusting en rubber leveren. 
— Wat zijn dit voor schepen, wat voor uitrusting? Be- 
staat er zekerheid, dat deze schepen en uitrusting bij ge- 
legenheid niet tegen ons volk gehanteerd zouden wor- 
den? 

          



Een vrij Nederlands bestuur bestreed de vijand 

Land- en zeemacht op en om Curagao zijn actief 
geweest schreven wl) in „De Zwerver" van 21 
en 28 Juni 1947. Daarna beschreven wij hoe het 

gouvernement actief was ten aanzien van de Duit- 
sers en staatsgevaarlijke Nederlanders, die in het in- 
terneringskamp van Bonaire werden opgesloten (22 
November 1947). Daar kon het niet bij blijven. De 
oorlog stelde de zes Cura?aose eilanden of Antillen 
voor allerlei onvoorziene moeilijkheden en het zijn 
twee gouverneurs geweest, Gielliam ]. J. Wouters tot 
1942 en Dr. Piet A. Kasteel daarna, die aan het hoofd 
van het Gouvernement die maatregelen troffen, welke 
nodig waren om de oorlogstoestanden te overbrug- 
gen. 
De maatregelen kunnen verdeeld worden in defensieve 
en administratieve maatregelen. 
Het Fort Amsterdam werd scherper bewaakt. De 
telefooncentrale, vliegvelden, bedrijven kwamen on- 
der bewaking. De kustbewaking werd gecreëerd 
door een corps, dat vooral bestond uit employé s van 
de technische dienst der Cura^aose Petroleum In- 
dustrie Maatschappij en particulieren (vrijwilligers). 
Een eenhoofdig bestuur- van het militaire apparaat 
werd ondergebracht in een stafbureau in het Fort Am- 
sterdam, vanwaar al spoedig de Gouvernementssecre- 
taris verhuisde naar de Handelskade. Hiernevens werd 
het routebureau ingericht, een interessant kantoortje 
even voorbij de kluis van de Cura^aose bank, waar 
de convooi-routes Werden uitgestippeld. Van tijd tot 
tijd kon men de kapiteins der boten zien overleggen. 
Van een balcon af konden ze bij aankomst van con- 
vooien de binnenvaart regelen. De ballast in de vorm 
van zeewater, welke de tankschepen, wanneer zij 
leeg zijn steeds innemen om niet de hinder van de 
wind te krijgen, kon niet langer buitengaats wor- 
den uitgepompt, omdat vooral na Pearl Harbour, bui- 
tengaats verblijf te gevaarlijk werd. De schipbrug 
werd een paskwil van onregelmatigheid; op elk mo- 
ment als er maar een schip was, ging het ding op 
staande voet open, geen seconde waarschuwing. 
Administratieve maatregelen. 
In onze vorige artikelen werden deze en andere ge- 
nomen maatregelen reeds verder besproken. Daar 
waren evenwel ook vele administratieve maatregelen. 
De invasie trof Curagao niet onvoorbereid. De 
Curagaose wetgever had in de dreigende maanden 
te voren reeds verschillende maatregelen voorbereid 
en ter onmiddellijke invoering gereed gemaakt. Ook 
voor de invasie-dag waren trouwens met het oog op 
de veiligheid van het gebiedsdeel en de belangen van 
het koninkrijk enige bijzondere wettelijke regelingen 
ingevoerd: verscherpt toezicht op de bewegingen van 
zeilvaartuigen in de territoriale wateren van Curaïao, 
een verbod voor schepen van vreemde nationaliteit 
om zich zonder vergunning in die territoriale wateren 
op te houden, ondertoezichtstelling van het post-, 
telegraaf- en telefoonverkeer. 
Artikel 31 van de Staatsregeling, krachtens welke de 
Gouverneur alle maatregelen kan treffen, die hij in 
het belang van het Koninkrijk in het algemeen en 
van Curagao in het bijzonder nodig acht, trad in wer- 
king. De Gouverneur kon derhalve bepalingen van in 
Curagao geldende wetten, zelfs van de Staatsregeling 
buiten werking stellen. Later maakte de Gouverneur 
hiervan meer dan eens — misschien wel eens te veel 
^ gebruik. 

Een M.<i. op Curagao! 
De Staat van Beleg werd afgekondigd. Het merk- 
waardige is, dat de gevolgen van de afkondiging van 
de Staat van Beleg in Europees Nederland bij de wet 
van 23 Mei 1899 zijn geregeld. In Curagao moest 
zulks afzonderlijk worden gedaan. De proclamatie 
van de afkondiging van de Staat van Beleg werd dan 
ook op de voet gevolgd door andere, die de instelling 
van het Militair Gezag mededeelden, (waarvan be- 
trekkelijk weinig gebruik werd gemaakt, behalve in 
het begin voor vordering van auto's e.d.) de maat- 
regelen van de Procureur-generaal, die o.a. bevoegd- 
heid kreeg om ter handhaving van de openbare orde 
maatregelen te treffen met terzijde-stelling van de 
daaromtrent bestaande wettelijke voorschriften (huis- 
zoeking, pers-, post- en telegraafcensuur, sluiting van 
de grenzen, zelfs voor Nederlanders behalve familie- 
leden, geruchtenbestrijding, enz.), Instelling van een 
Bijzondere Rechtbank. 

door Ds. JOH. HARTOG 

Reeds eerder publiceerden wij in ons blad enige artikelen over 
de bijdrage van onze West-Indische landgenoten in de strijd 
gedurende de jaren 1940-1945. 
Onze Curagaose medewerker vertelt in bijgaand artikel, wat 
het gouvernement van Curagao deed om oorlogstoestanden ie 
overbruggen. 

Voorraadschuren. 
Ter beveiliging van de economische belangen bestond 
reeds sedert 1939 de Voedselvoorzieningscommissie, 
die zorgde, dat steeds een voorraad levensmiddelen 
aanwezig was. Een bedrag van 80.000 G. werd door 
het gouvernement ter beschikking gehouden ter ver- 
strekking van voorschoten voor het aanleggen van 
voorraden tarwemeel. Daar was een Prijsopdrijving- 
en Hamsterbesluit. Een nieuw gebouw, waarin o.a. 
voedselvoorraden zouden kunnen worden opgeslagen, 
werd zo ingericht, dat hetzelfde gebouw na de oor- 
log als huisvesting van de Inspectie Onderwijs kon 
dienen. Hetgeen inmiddels geschiedde! 
Ter beveiliging van de scheepvaart werd bepaald, dat 
kapiteins, die eventueel orders kregen van hun hoofd- 
directie in Amsterdam, niet mochten gehoorzamen, 
doch slechts met vergunning van de Gouverneur van 
Curagao mochten varen. 
Curagaose gulden llSo/o gedekt. 
Financiële maatregelen waren reeds 10 Mei 1940 no- 
dig. De Curagaose Bank nam hiertoe, op verzoek der 
andere banken, de leiding. Reeds spoedig stond men 
voor het monetaire probleem toen de regeling tussen 
de Britse en Nederlandse regering inzake gulden en 
pond bekend werd. Daar de Curagaose handel zich 
practisch geheel op Noord-Amerika moest gaan in- 
stellen, vreesde men hier een tekort aan dollars en 
een overstelpende hoeveelheid ponden, waardoor het 
gebiedsdeel in verlegenheid tegenover de dollar- 
debiteuren zou geraken. 
Talloze maatregelen, welker beschrijving meer het ka- 
rakter van een vakstudie zou krijgen, moesten wor- 
den genomen. Monetaire missies trokken op en neer 
tussen Curagao, New York en Londen, maar nu het 
einde van de oorlog er is, kan men met voldoening 
het beleid van de beide administrateurs van financiën, 
eerst van Mr. Henricu I, Franke en na zijn vertrek 

van Mr. M. J. Hoogeveen prijzen. De Curagaose gul-* 
den is thans voor 113% met goed gedekt, tegenover 
de Nederlandse gulden, die volgens de eerste week- 
staat, welke door de Nederlandse Bank na de bevrij- 
ding in Mei 1945 werd uitgegeven helaas nog slechts 
voor 17% door goed .gedekt is. 
Onder de Administratie van Financiën kwam een 
aantal nieuwe instellingen in verband met de oorlog. 
De Deviezencommissie, die tot taak heeft de bevor- 
dering van het beschikbaar komen voor de instand- 
houding der volkshuisvesting vereiste deviezen, zomede 
een Juist en doelmatig gebruik van de voorhanden 
zijnde deviezen. Ook diende deze commissie de Gou- 
verneur ter zake van advies. 
De Voedselvoorzieningscommissie en Distributiedienst, 
die hiervoor reeds even ter sprake kwam en wier taak 
het is de voedselvoorziening van het gebiedsdeel te 
verzorgen en in haar werkingssfeer te betrekken het 
prijzen- en distributievraagstuk. Ook zorgt deze com- 
missie voor de regelmatige toevoer van levensmidde- 
len, aanleg van voorraden enz. 
De Distributiecommissie bereidde een distributie- 
systeem voor ten aanzien van levensmiddelen, die 
niet in voldoende mate konden worden ingevoerd. 
Gelukkig behoefde in Curagao het echte distributie- 
systeem niet in werking te treden. De enige distributie 
die Curagao in werkelijkheid heeft medegemaakt was 
die van  benzine. Niet daar er op eilanden waar 
de grootste raffinaderijen ter wereld staan tekort aan 
benzine was, maar omdat er teveel was: de mensen 
maakten zo gemakkelijk van hun auto's gebruik, dat 
er teveel banden versleten. Bandenschaarste heeft 
Curagao in erge mate gekend, zij het natuurlijk nim- 
mer in die mate als in Europa. In Maart 1945 kreeg 
men enige tijd benzinedistributie, maar de ontdui- 
king was van die aard, dat men er na enkele maan- 
den mede ophield. Een Bandencomraissie zorgde voor 

(Wordt vervolgd op pag. 8), 

Toen de overwinning van 
het Moederland en zijn 
geallieerden bekend werd 
trokken optochten door de 
straten van de hoofdstad 
van Curagao. Vele natio- 
naliteiten wonen op de An- 
tillen en men zag opschrif- 
ten in het Chinees, het 
Engels en andere talen. 
Ook de portretten van 
vreemde staatshoofden wer- 
den meegevoerd in de stoet. 
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Gedreven 

Uit leven en strijd van één onzer grootste 
verzetsmannen 

THEODORUS DOBBE („HANS") 
door 

..BOB VAN STEEN WIJK". 

Hans in de top van de LKP. 

Kort na de overval in Heerlen kreeg Hans de 
uitnodiging zitting te nemen in de TOP van 

de LKP. 
Zoals men weet dankte de LKP-organisatie 
haar ontstaan aan de toenemende bonkaarten- 
nood van de Landelijke Organisatie tot hulp aan 
onderduikers. Uit de LO voortgekomen en daar- 
mede in nauwe samenwerking was een TOP- 
LKP samengesteld, bestaande uit vier leden, 
t.w. Sjaak, Hilbert, Bertus en Jalt, met de op- 
dracht het alom in den lande opkomende ge- 
wapende verzet te coördineren en in goede banen 
te leiden. 
Hans met zijn vele contacten in welhaast elke 
kring van het verzet bleef van deze ontwikke- 
ling natuurlijk niet onkundig en hij was er de 
man niet naar om zich bij de uitwerking van 
deze koene gedachte afzijdig te houden. Zeer wel 
zag hij het enorme belang van dit streven in en 
hij besloot met de TOP-LKP in verbinding te 
treden. Via enkele goed geïnformeerde contac- 
ten werd een bespreking met Bertus en Jalt be- 
werkstelligd. Het resultaat hiervan was dat aan 
Hans de organisatie van de LKP in de provin- 
ciën Limburg, Brabant en een gedeelte van de 
Betuwe werd toevertrouwd. 
Aanvankelijk werkte Hans nog onder leiding 
van Jalt, die voor de gang van zaken in het ge- 
h<Jle Oosten verantwoordelijk was, doch toen het 
Jalt duidelijk werd, dat, door de snelle groei der 
organisatie, het Ooste- 
lijke rayon voor één man 
te groot werd, stelde Jalt 
voor tot uitbreiding van 
de TOP over te gaan. 
En wie kwam eerder in 
aanmerking om als TOP- 
lid te worden opgeno- 
men dan Hans Dobbe? 
Als illegaal werker had 
hij een reputatie als wei- 
nigen; hij kon uitstekend 
met Jalt overweg en als 
katholiek leek hij de ge- 
schikte man voor het Zui- 
den. Vrijwel gelijktijdig 
met het aantrekken van 
Johannes Post voor het' 
Noorden kreeg de benoe- 
ming van Hans tot TOP- 
lid, als vertegenwoordi- 
ger voor het Zuiden, zijn 
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De felheid onzer veege lijven 
Jaagt straks door heel het continent, 
Hoe of gij u ook keert of wendt: 
U wurgt een band van broederhanden 
Gemartelden van alle landen, 
Vereenlgt u. Het uur der wrake 
Zal straks het wild tot jager maken. 

Uit Geuzenliedboek. 

stond een vuurgevecht met de toegesnelde poli- 
tieagenten en de overvallers mochten uiteinde- 
lijk blij zgn er zonder letsel te zijn afgekomen. 

tot de arrestanten. Dobbe werd door de laatste 
in de arm genomen en een bijeenkomst werd 
vastgesteld om te bespreken, of er iets gedaan 
kon worden. Ambrosius pleitte zo warm voor 
zijn vriend, dat Hans hem toevoegde: „Als de 
oorlog over is, moet jrj beslist diplomaat 
worden." 
Hans was er de man niet naar, om zg'n vrien- 
den, waaronder hij Ambrosius als een der besten 
rekende, in de steek te laten en hij beloofde zijn 
hulp. In de nacht van 6 op 7 April trok hij er met 
een deel van zijn KP op uit, om een poging te 
wagen de gevangenis van Maastricht te over- 
vallen. Alles was grondig voorbereid, zelfs lag 
er een boot, om de bevrijden te vervoeren, onder 
stoom. Toen hij echter in de voornacht voor de 
laatste maal zijn voelhorens uitstak en contro- 
leerde of alles klopte, bleek het hem, dat door 
loslippigheid van enkele LO-leden in Maastricht, 
zodanig over de te verwachten overval was ge- 
praat, dat ook de SD er volkomen van op de 
hoogte was en zijn maatregelen had genomen. 
Hans begreep, dat doorzetting zelfmoord zou 
betekenen en hoe node ook, moest hg order voor 
de terugtocht geven. 
De overval op het politiebureau te Venlo, om 
Ton _ Mooren te bevrijden, waarvoor Ambrosius 

Hij was de agent met 
schieten voor. 

beslag. 
Zo was dan de kern van 
het daadwerkelijk verzet 
in handen van een zestal 
kerels van formaat, een 
combinatie, die er zijn 
mocht en waarvan men 
in de toekomst grote 
verwachtingen mocht 
koesteren. 
De besprekingen met de 
knokploegen in Limburg 
en Brabant en het meer 
onmiddellijke werk voor 
de TOP vroegen heel wat 
tijd en Hans moest daar- 
voor dikwijls op reis. 
Daarom werd het nodig, 
dat er een plaatsvervan- 
ger voor hem in de KP 
Nijmegen werd aangewe- 
zen, die bij zijn afwezigheid de leiding zou over- 
nemen. 
Eerst werd Hans vervangen door Lelox en la- 
ter kreeg Henk het leidersschap, maar toch bleef 
Hans de KP van Nijmegen als zijn KP beschou- 
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ook hulp had gevraagd, mislukte eveneens. 
Ley belde aan, maar de agent, die de deur open- 
de, richtte onmiddellijk zijn pistool op hem. Ley 
dacht dadelijk aan verraad en was de agent met 
schieten voor. 

Maastricht mislukt. 
T n dezelfde maand Maart, waarin de overval 
1 In Heerlen plaats had, werd de afdeling Maas- 
tricht van de LO zwaar getroffen. 
Tientallen personen werden kort achtereen ge- 
arresteerd en in de gevangenis opgesloten. Ook 
Frans, de secretaris van Ambrosius behoorde 

De derde mislukking in April was de voorgeno- 
men kraak van het distributiekantoor in Henge- 
lo. Tonny had de zaak voorbereid. Toen de ploeg 
in de buurt van het gebouw arriveerde — het 
was juist middagtijd en de beambten gingen kof- 
fiedrinken — keek een beambte, die overbleef 
door het raam en zag de ploeg aankomen. Hij 
kreeg argwaan en belde de politie op. Er ont- 

Meer geluk hadden de Nijmeegse mannen bij de 
tweede overval op de boterfabriek In Vierlings- 
beek. Weer was de directie In moeilijkheden ge- 
komen met de bonneninlevering en voor de twee- 
de maal moest Hans te hulp komen, om het on- 
derzoek onmogelijk te maken. 
Enkele dagen te voren waren twee man een 
kijkje gaan nemen, zich uitgevende voor inspec- 
teurs van het Rijkskolenbureau. Een aparte 
bewaking was er niet, maar het personeel moest 
in verzekerde bewaring worden gesteld. De buit 
bedroeg 17.000 boterbonnen en een hoeveelheid 
boter in natura. Ditmaal ondervonden de KP-ers 
de medewerking van het personeel van het pont- 
veer te Vierlingsbeek. De schipper zorgde er- 
voor klaar te liggen voor de afvaart en toén de 
mannen met de buit verschenen, bracht hij hen 
onmiddellijk over naar de Limburgse oever. 

Reeds in '43 bestond er een speciale afdeling 
van de groep, welke zich bezig hield met het' 

over de grens brengen van neergeschoten pilo- 
ten. Dit werk breidde zich in '44 hoe langer hoe 
meer uit. In Noord- en Midden-Limburg en in 
Oost-Brabant kwamen er bij de dagelijkse bom- 
bardementen op Duitsland een groot aantal vlieg- 
tuigen neer en een belangrijk deel der beman- 
ning wist zich met parachutes te redden. Na- 
tuurlek viel er een aantal springers in Duitse 
handen, maar honderden vonden hulp bij de il- 
legaliteit, die hen langs verschillende wegen 
naar België bracht. Het huis van Reybroek in 
Boekei werd een waar piloten-doorgangshuis. 
Na de geallieerde landing in Normandië maakte 
Hans zich zeer verdienstelijk met het inlichtin- 
genwerk. Hij hield er een hele verzameling post- 
duiven op na, o.a. op een eenzame plek op de 
Mookerheide. Dat de bondgenoten er hun voor- 
deel mee hebben kunnen doen is later gebleken 
uit het aan Hans verleende „Certificate of Merit", 
„awarded on behalf of His Britannic Majestys 
Government in the United Kingdom," als dank 
voor de belangrijke bewezen diensten, „in for- 
warding information about the enemy by car- 
rier pigeon to His Majesty's armed Forces". 
De KPO jaagt op groot wild. 
In het Zuiden is het Hans niet voor de wind 

gegaan. Van het begin af was daar het werk 
allereerst op voedselkraken en sabotage gericht. 
De resultaten van de centralisatie liepen niet zo 
vlot als men had gehoopt. Wel was de KP Mar- 
griet in 's-Hertogenbosch geactiveerd en was 
het Hans gelukt, steviger verband te leggen tus- 
sen de KP Nijmegen en die van Midden-Limburg 
en Heerlen, maar een kloppende organisatie zo- 
als die in het Noorden en Westen des lands be- 
stond, was niet tot stand gekomen. Het Limburg- 
se verzet, voortgekomen uit de sabotage in de 
mijnen, bleef die sabotage uit hoofde van de lo- 
cale gesteldheid, voor de spoorwegen en kabel- 
verbindingen met Duitsland en België, als voor- 
namer taak beschouwen, dan het bonnenkraken. 
Toen zich dan ook de behoefte deed gevoelen 
aan een dienst welke zich speciaal moest bezig 
houden met het opsporen en onschadelijk maken 
van provocateurs en verraders, werd Hans aan- 
gewezen als hoofd van dit apparaat. Het nieu- 
we apparaat kreeg van Hans de naam: KPO de 
KP-Opsporingsdienst of Opruimingsdienst. 
Hans koos voor de nieuwe afdeling zijn man- 
netjes uit de KP-Nijmegen en er was voor haar 
onmiddellijk het nodige werk aan de winkel. 
De liquidatie van provocateurs en verraders was 
voor de LKP een groot probleem. Op verschil- 
lende TOP-vergaderingen was deze kwestie uit- 
voerig besproken. De nood dwong ertoe; we- 
reldlijke en geestelijke autoriteiten werden ge- 
raadpleegd maar slechts langzaam was men tot 
een betrekkelijke oplossing van het probleem 
gekomen. De liquidatie berustte op het recht op 
verdediging van zichzelf en van anderen, daar 
was men het tenslotte wel overeens, maar in de 
praktijk bleef het een grote moeilijkheid. Pro- 
vocatie is herhaaldelijk voorgekomen in de ge- 
schiedenis van de LKP. In een vorig gedeelte 

  



van deze geschiedenis werd reeds gewezen op 
het verraad Brüne, dat zo funeste gevolgen had. 
Het KPO-werk lag volkomen in Dobbe's lijn: 
Hjj kon er zijn volle persoon zelf bij Inzetten. 
Reeds eerder was men in het Zuiden genood- 
zaakt geweest enkele liquidaties te verrichten. 
Op 3 Juli '43 werd de provocateur „De Kat" op- 
geruimd. Deze was in de LO doorgedrongen, 
maar in het laatste ogenblik kreeg men hem 
gelukkig „door". Het bleek, dat hij in opdracht 
werkte van de beruchte politie-luitenant Ver- 
stappen. Van 12 tot 15 April werd een wilde 
jacht ontketend op Willy Markus, maar deze 
wist aan zijn lot te ontkomen. Op Pinksterdag 
gelukte het de Nijmegenaren een berucht provo- 
cateur, caféhouder te Asten, onschadelijk te 
maken. 
Tijdens een bespreking in hotel Royal te 's-Her- 
togenbosch over een nieuwe vervolging van Wil- 
ly Markus, passeerde daar toevallig de reeds 
lang gezochte NSB-spion Van Brussel, bijge- 
naamd „De Kin". Hij stond reeds lang op de 
Ijjst, maar was met verlof en daardoor steeds 
onvindbaar geweest. In de Kerkstraat, tegenover 
de Protestantse kerk viel hij Hans, Ley, Eduard 
en Pietje in handen en een kogel van Ley maakte 
een eind aan zfln verradersleven. 

Opnieuw Johnny de Droog. 
In het begin van Juni was Hans voor de zoveel- 

ste maal naar Arnhem gereisd om het 
spoor van Johnny de Droog te volgen. Honder- 
den slachtoffers had dit ongure individu reeds 
op zijn geweten. Het gewetenloze monster ken- 
de geen scrupulus als het op geld verdienen aan- 
kwam en Judasloon stroomde hem voor zqn 
sinister werk in ruime mate toe. Hij stond be- 
kend als een goed pistoolschutter, die uit alle 
standen schieten kon. 
Daar hij de wraak van de illegaliteit vreesde, 
had hij zich voorzien van een pantservest, dat hg 
voortdurend droeg. Hans zou het als bekroning 
van zijn illegale werk beschouwen, als het hem 
gelukte de  — wereld van deze pest te be- 
vrijden, maar steeds weer zaten de omstandig- 
heden hem tegen en ook nu weer moest hij on- 
verrichterzake terugkeren. 
Een maand later op de 7e Juli kwamen Hans 
en Petertje, die hem als koerierster steeds ver- 
gezelde, terug van een TOP-vergadering ten hui- 
ze van Arie te Amsterdam. 
In de trein werden ze gecontroleerd op persoons- 
bewijzen. Een Joods echtpaar werd gearresteerd 
en naar het politiebureau te Nijmegen vervoerd. 
Waarschijnlijk werd Petertje door een der con- 
troleurs herkend, althans twee moffen-vrienden 
volgden het paar, toen dit het station verliet, 
maar Hans wist ze kwijt te raken. Nu werden 
evenwel de rollen omgekeerd en op zijn beurt 
ging 'Hans de beide achtervolgers schaduwen. 
Hij liet door Mat enige mannen van de KP ont- 
bieden en dezen stelden zich op in de buurt van 
de Wehrmachtskommandantur, waarheen de he- 
ren, nadat zij het politiebureau hadden verlaten, 
waren heengegaan. Na enige tijd kwam een der 
SD-ers naar buiten. Guus en Huib volgden hem 
op de fiets maar schoten niet, omdat zij de ze- 
kerheid misten „de goede" voor te hebben. Hij 
ging een kapperswinkel binnen en telefoneerde 
om zijn kameraden. Er kwamen er twee om hem 
af te halen en met zijn drieën wandelden ze naar 
het station. De KP volgde hen op de fiets. Bij het 
station viel het eerste schot. 
De burgers stoven in alle richtingen uiteen. Een 
waar vuurgevecht volgde. Verschillende Duitse 
soldaten die het station verlieten en verbijsterd 
dachten, dat er oproer was uitgebroken, begon- 
nen mee te schieten. 
Eén der SD-agenten ontving een voltreffer, 
zakte in elkaar en moest naar het ziekenhuis 
worden overgebracht. Van de verwarring, die er 
ontstond, maakte de KP gebruik om te verdwij- 
nen. Geen van de mannen had enig letsel opge- 
lopen. 
De maand Juli bracht, ook de distributiekraak 
in Schijndel. Veertien dagen later moest het kan- 
toor Wijchen er aan geloven. In Schijndel be- 
stond de buit uit 3000 kaarten en de kraak in 
de laatste gemeente bracht er 18000 op. De 
laatste overval ging zo voorspoedig, dat de deel- 
nemers later over de „Salonkraak" spraken. 

Na de grote aanval op het Centraal-Bevol- 
kingsregister in Den Haag door de Engelse 

luchtmacht, werd het gedeelte van het register, 
dat de aanval had overleefd, naar Nijmegen 
overgebracht en opgeslagen in het klooster „Al- 
bertinum", waarin de Staatspolitie een kazerne 
had gevestigd. 
Een groep van 40 Schalkhaar-agenten bewaak- 
te het complex. De Wachtmeester der Staatspo- 
litie, H. Fraay, die ook de telexberichten aan de 
Nijmeegse KP doorgaf, was met de situatie op 
de hoogte en heeft Huib in gebouw en kelders 
rondgeleid om de moeilijkheden en mogelijkhe- 
den in ogenschouw te nemen. Daarna kon Huib 
als verwarmingsraonteur onder de vleugel ko- 
men, waar het restant van het Centraal-Bevol- 
kingsregister was opgeslagen. 
Een andere wachtmeester van de Staatspolitie, 
een voormalig genist, berekende, dat er 80 kg. 

❖ TWEE BRIEVEN ❖ 

Voor mif liggen twee brieven, een die getuigt van 
meeleven en blijde opgewektheid, een andere, die 
spreekt van eenzaamheid en bitter verwijt. 
De eerste vertelt van de vreugde, die het geven 
biedt, de tweede van het verdriet, door domme on- 
wellevendheid berokkent. 
Eerst dan de verheugende. Enige weken geleden ver- 
telde ik li over de vacantie, die plm. dertig Amster- 
damse Stichtingskinderen 
tussen vier en zes jaar in 
gastvrij Hardenberg gingen 
doorbrengen. De dolgeluk- 
kige kinderen hebben daar 
vijf weken lang genoten van 
allest wat Hardenberg en 
omstreken te genieten ga- 
ven en thans zijn zij „aan- 
merkelijk aangedikt" terug- 
gekeerd. 
Een bestuurslid van de 
plaatselijke afdeling schreef 
ons hoe dit experiment — 
want dat was het: dertig opgeschoten babies vanuit 
de broeierige Amsterdamse kas (t) cultuur tijdelijk over 
te planten op de fris-koude gronden van Overijsel 
.— was verlopen. 
„Wat", zo ongeveer schreef hij, „moet ik er eigen- 
lijk nog meer van vertellen dan dat bij het afscheid 
op 10 Juli verschillende kinderen stonden te tranen 
als grote mensen en verschillende pleegouders als 
kleine kinderen." 
Nee, inderdaad, het voorbeeld druipt van welspre- 
kendheid maar gelukkig vertelde hij er toch nog iets 
meer van. Bijvoorbeeld over dat kereltje, dat elke keer 
als hij de kans kreeg, het varkenshok open zette om 
zich dan, al springende, met de opgewekt knorrende 
varkens uitbundig te verheugen over de gulheid de- 
zer wereld. En over een onderwijzer, die zijn vrolijke 
pupil mee nam naar de klas om hem daar ten aan- 
hore van de bewonderende „jongs en maagies een 
versje te laten zingen, waarmee deze kleine ambassa- 
deur een rijke goodwill voor zijn stad Amsterdam 
oogstte. 
Met het oog op dit laatste hoop ik eigenlijk maar, dat 
geen Hardenberger over Amsterdam zal lezen, wat ik 
nu, overstappende op de andere brief, van deze stad 
moet vertellen, want de gekweekte goodwill zou weer 
gemakkelijk teloor kunnen gaan. Die tweede brief dan 
vertelt over een eenzame vrouw, wier man in bezet- 
tingstijd is omgekomen, die werd uitgenodigd op een 
feestavondje in een kring van oud-illegale vrienden. 
De uitnodiging alleen al deed haar goed en ze was blij 
haar nog steeds naar het verleden reikende gedachten 
voor enkele uren te kunnen richten op wat vrolijk- 
heid, muziek en zang. Vol hoog gestemde verwachtin- 
gen trad zij in de gezellige kring en zij liet zich zelfs 
overhalen aan de piano iets te zingen. Vroeger toen 
haar man nog leefde, deed zij dat veel en het schonk 
haar rust stpm te geven aan haar woordeloos ver 
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driet. Maar toen zij was uitgezongen voelde zij zich 

dynamiet nodig zou zijn om die vleugel van het 
gebouw op te blazen. Er was echter op dat mo- 
ment geen dynamiet beschikbaar. 
Daarom reisden een paar mannen naar Heerlen 
om te onderzoeken of daar een dergelijk kwan- 
tum te krijgen was en inderdaad gelukte het 
hun de benodigde hoeveelheid op de kop te tik- 
ken. Het gevaarlijke goedje werd met de nodige 
voorzorgen naar Nijmegen overgebracht. Juist 
toen het spul daar veilig was gearriveerd, werd 
bekend, dat de moffen het register hadden over- 
gebracht naar Huize Insulinde, te Hees en het 
bleek na een onderzoek, dat een aanslag daar 
ten enen male was uitgesloten. 
In de laatste helft van Augustus trok de KP 
naar Rotterdam. Er was uitgelekt, dat er in het 
magazijn „Nederland" op de Coolsingel een groot 
aantal uniformen lag opgeslagen en dat het mis- 
schien mogelijk zou zijn er het een en ander van 
te bemachtigen. De ploeg trok op dat bericht 
naar Rotterdam om de zaak eens rustig op te 
nemen. Het bleek inderdaad mogelijk, zonder al 
te veel risico in het gebouw door te dringen. 
Daarom besloot het stel het maar dezelfde avond 
te wagen. Om 5 uur werd de zaak gesloten. 
Kort daarop forceerden de mannen behoedzaam 
de deur. Het nog aanwezige personeel werd in 
bedwang gehouden en rustig werd de inventaris 
opgenomen. Een groot aantal uniformen werd 
ingepakt, op een bakfiets geladen, op de boot 
ingeklaard en naar Nijmegen gebracht. 

Word vervolgd. 

ineens niet goed, zij ging maar liever naar huis. Van 
alle kennissen persoonlijk nam zij afscheid: zij excu- 
seerde zich, zei dat zij erg moe was en niet langer 
durfde te blijven. Buiten voor de deur stonden ver- 
scheidene auto's, van de vroegere vrienden van 
haar en haar man, maar niet een was er, die aan- 
bood om haar gauw even naar huis te brengen. 
Zij moest maar lopen, het hele eind. 

Dat heeft haar verbitterd 
eerst, droef gestemd later. 
Hoe konden die kerels zo 
hatelijk doen, zo onbeschoft 
eigenlijk. Och ja, zij voel- 

J gk de het wel, zij was al 
■ goed veertig, een leeftijd 

■fc ■ waarop een vrouw de be- 
W langstelling van de mannen 

' niet meer heeft, verzets- 
slachtoffer of niet. Die van 
vijf en twintig, van dertig 
desnoods, die zouden 
straks netjes voor de 

deur worden afgezet en met alle égards worden be- 
handeld, waarmee een vrouw behoort te worden 
behandeld, maar zij, goed veertig  „Dag Me- 
vrouw, wel thuis en tot ziens." 
Nooit, nooit ging zij weer naar zo'n avondje toe, 
ze zou zich alleen wel redden, ze had niemand no- 
dig, basta! 
Zij had het erover met een kennis en het resultaat 
was de brief, die hier voor me ligt met het verzoek 
er iets over te schrijven. 
Misschien wordt van me verwacht dat ik fiolen van 
toorn uitstort over de hoofden van die onnaden- 
kende jongemannen, die een door het leed oud ge- 
worden vrouw alleen de donkere leegte van een 
hardvochtige stad instuurden, zonder een opwekkend 
woord zelfs  
Ik doe dat niet, hoewel deze kerels in hun hulpeloze 
Hollandse houterigheid -— want dat is het m.i. ge- 
weest — een naar een klein beetje hartelijkheid hun- 
kerende ziel van zich af hebben gestoten als een nare 
gedachte. 
Vele Nederlanders schijnen een beetje wellevendheid 
„gek" te vinden, bang, dat ze zullen worden uitge- 
lachen, terwijl anderszijds .—■ laten we het ook van 
die kant bezien — de stoerheid van de meeste Neder- 
landse vrouwen niet bepaald vraagt om speciale man- 
nelijke zorgen. 
Hetgeen niet wegneemt dat men zich steeds af heeft 
te vragen of de vrees voor wat bijzondere beleefd- 
heid niet nu en dan de oorzaak wordt voor schro- 
melijke onhartelijkheid. 
De jongemannen, waar het hier over gaat hebben 
„stumperig" gehandeld en ze mogen bedenken, dat 
wellevendheid eerst begint waar de apendressuur 
ophoudt, terwijl deze vrouw dient te beseffen, dat 
het de voor velen afschrikwekkend hoge muur der 
beleefdheid is geweest, die deze jongemannen weer- 
hield wellevendheid te betrachten. 

TOON. 

(Vervolg van pag. 1.) 

HET LANDOORLOGREGLEMENT. 

Het voorafgaande is als volgt in conclusies samen 
te vatten; 

a. De bezetter, die zich houdt aan de bepalingen 
van het L.O.R. met betrekking tot handhaving 
van openbare orde, rust en veiligheid, gaat vrij 
uit, gaan volkenrechtelijk bepaalde regeringsbe- 
voegdheden tot handhaving van openbare orde, 
rust en veiligheid over; 

b. het L.O.R. beperkt en regelt de betreffende be- 
voegdheden en het verzetsrecht van de bevolking; 

c. het volkenrecht laat de rechtmatigheid van de 
oorlog met betrekking tot de bezetting buiten 
beschouwing. Het regelt de feitelijke toestand, die 
gevolg is van de capitulatie en bezetting: 

d. volkenrechtelijk staat het gewapende verzet zwak 
tegenover de militaire bezetter; 

«. de Duitser was hier veel meer dan adeen militair 
bezetter. Het verzet was niet primair gericht 
tegen de militaire bezetter, maar tegen het opdrin- 
gen van een heidense nieuwe orde; 

f. inbreuk door de bezetter op volkenrecht en pri- 
maire mensenrechten rechtvaardigen verzet; 

g. betraffing van zodanig verzet is onrecht; 
h. de grens van het recht van zodanig verzet wordt 

bepaald door de grens van het aanwezige nood- 
weer; 

i. overschrijding van die grens door het verzet geett 
volkenrechtelijk weer bevoegdheden aan de be- 
zetter; 

j. het is ongeoorloofd een verzetsman zonder vorm 
van proces te doden; 

k. iedere vorm van kwelling, en de pijnbank om 
tot bekentenissen te dwingen, zijn verboden; 

1. alleen zij wier schuld deugdelijk bewezen is mo- 
gen worden gestraft; 

m. er moet evenredigheid zijn tussen schuld en straf; 
n. het leidt geen twijfel dat de Duitse bezetter door 

zijn optreden in het merendeel der gevallen het 
recht van bestraffing verloren heeft. 
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voor vaöeRs en moeóeRs 

OEDER, vertel eens wat van Adolf Hitier!" 

~ W?et U h,et n?9' dat boek' dat aJle' ook ..goede" boekwinkels ontsierde, waar het tot onze grote ergernis paradeerde. Tussen meer en andere ,(stonune boeken. 
-- En toch was dat boek niet zo stom! Neen! De machthebbers hadden hun psychologie. En die wis- 

. ten drommels goed, dat een vertelsel aan moeders knie oneindig veel meer bewerkt in het kinderleven 
en dus ook in het later mensenleven — dan welke andere invloed ook. 

O natuurlijk! Uw kinderen, die lezen kunnen, vooral de grotere, hebben de „voorloper" al haast stuk 
gelezen, die kennen ze al haast van bulten. 
Ja — dat boek van Johannes Post of Ambrosius staat op de lijst van verjaringsgeschenken — 
Neen — dat bedoel ik niet! 
U weet toch, dat verhaaltjes, door Vader of Moeder, op een schemeravond aan de kleinties Verteld, 
enorme indruk maken op de, kinderziel en vaak beslissend zijn voor het leven? 
En hebt U er nooit over gedacht, dat een kinderlijk eenvoudig verhaal van het verzet en zijn motieven, 
een opdracht is, die U door moet geven? De eerste beginselen van de strijd tussen goed en kwaad hebben 
de kleintjes toch óók uit sprookjes geleerd en de eerste godsdienstige waarheden hebben ze toch óók 

zS gekomen? bcluisterd en ziia toch óók als hct ware als sprookjes in hun ontvankelijke kinder- 
En hebt U er nooit over gedacht, dat een „sprookjes" verhaal over het verzet, waar Vader en moeder toch 
zelf „bij waren, er geweldig in zal gaan? 
En gelooft U niet, dat het vertellen van een sprookje uit die geweldige periode van Uw leven, het dóór- 
geven is van een opdracht, het aanwijzen van een levensweg, het leggen van een fundament in Üw 
kind, het tonen van de consequenties van de godsdienstbeleving? 
Zeker — het zal U gaan als velen, wie de woorden op de lippen besterven, als zij beginnen, omdat ze 
links en rechts op smartelijke herinneringen stuiten en hun eigen woorden als zoVele messen In hun hart 
dringen. 
En velen kunnen geen verhaal doen over dingen, waar ze zelf „bij" waren, en dit vinden we bij de mees- 
ten en de besten. Maar vergeet niet; het zijn Uw kinderen, die In Vader en Moeder geen verheerlijkers 
zien van eigen daden het zijn Vader en Moeder, die immers tóch alles kunnen, en alleen maar goede 
dingen doen, en sterk zijn en heldhaftig? 
Het zijn Uw kinderen, die uit het kleinste plooitje van Uw gezicht Uw verdriet aflezen en daarin diep 
meevoelen, en voor zijn kinderen schaamt men zich niet. 
Onuitwisbaar zal dit sprookje van de strijd om het goede In hen gegrift worden en duurzamer dan 
brons zal in hun kindergemoed een gedenkteken verrijzen voor vader en moeder, die wijzen in de rich- 
ting die zij later moeten gaan. 
En zeg vooral niet: Ik kan niet vertellen! Och — wat een groot mens onbeholpen vindt, is voor een 
kind rijk, al was het alleen maar omdat het van vader of moeder komt. 
Hun weelderige fantasie kleedt elk woord aan, zoals zij een onooglijk stuk hout aankleden; elke voor- 
stelling wordt gekleurd, zoals ze de advertenties uit de krant kleuren. 
En misschien ontdekken veel ouders, hoe goed ze eigenlijk vertellen kunnen, ouders, die daar vroeger 
nooit tijd voor hadden, maar misschien nu voelen, dat het wel eens nut kon hebben voor later. 
Voor héél véél later? r 

Dat weet God alleen. JULES JANSSEN, 

KLEINE KEUKENIADE 

T k heb deze week ruzie gehad met mijn vrouw. 
1 Dat gebeurt me niet zo gauw, want in de regel 
is haar ja mijn ja en haar neen mijn neen, de 
beste regel voor een ongestoord huwelijksgeluk. 
Maar deze keer had ik nogal een pé-bui, want 
inplaats van fijn te mogen stofzuigen moest ik 
haar helpen met de vaat. En daar heb ik het 
land aan, gruwelijk het land. 
„Wat gaat mij verdorie die vuile vaat aan," 
snauwde ik zacht doch beslist voor me heen en 
ijskoud begon ik een langzaam-aan actie. 
„Heb je de krant al gelezen, jong" vroeg ze, 
terwijl ze stond af te drogen. Ze had gelukkig 
niks gehoord en niks door en daarom besloot ik 
het over een andere boeg te gooien. 
„Nee, kind," antwoordde ik en toen; pats er over 
heen: „daar heb ik het veel te druk voor". Weer 
merkte ze blijkbaar niets en ze ging verder: 
„Nou hebben ze die Vilder, je weet wel, van die 
Ballast Maatschappij, die moffenfirma, vrijge- 
sproken." 
„Zo," zei ik, „fijn voor die kerel. Tenslotte heeft 
ie even voor de bevrijding nog zijn leven gewaagd 
door een niet onbelangrijk bedrag aan geld in 
de illegaliteit te steken." 
Het was natuurlijk stom van me om zoiets te 
zeggen maar als ik de dampen in heb sta ik 
werkelijk voor niets. Met voldoening constateer- 
de ik, dat ik raak had geschoten want ze was 
even sprakeloos en dat gebeurt niet zo gauw. 
„Zo," zei ze toen en: beng ging de soepterrine 
op tafel, „zo, dus jij vindt, dat die kerels met 
hun bunkerbouw, met hun aanleg van vlieg- 
velden en met hun moffenfuifjes het vaderland 
hebben gediend. Jij vindt dus dat onze jongens 
stom hebben gedaan door " 
„Tuttut vrouwtje," deed ik (gemeen) lief, „dat 
zeg ik toch niet. Maar meneer De Vilder deed 
het toch ook niet voor zijn lol. Dat heeft 
Hirschfeld zelf verklaard. Zijn werk was boven- 
dien maar voor een vijfde Duits werk. Een 
  wie daar. op ziet is een kniesoor '.En 

voor dat vijfde deel waren ze nog slachtoffers 
van een onjuist advies ook. Wat kan je eraan 
doen als je verkeerd geadviseerd wordt? Van 
die kant moet je het toch ook eens bekijken?" 
Dat was gezegd en krachtig boorde ik de vaat- 
kwast in het veel te nauwe roomkannetje, zo- 
dat het zeepsop me langs de oren spoot. Ge- 
laten wachtte ik verder de bui maar af. 
Ik ken haar. Juist, de handen in de zij, het 
hoofd voorover, een liniaal-rechte voor tussen 
de ogen en dan een stem die je narcotiseert en 
flui.-elig vierendeelt. 
„Wat vertel je me daar," begon ze. „Jij, die nog 
niet eens behoorlijk de vaat kunt doen. Durf jij 
die kerel nog voor te spreken?" 
De logica ontging me ten enenmale, maar ik 
hield (als de wijste) mijn mond." Slachtoffers 

van een verkeerd advies. Poeh, mocht wat. Of 
die lui zelf geen hersens hebben. Geld wilden ze 
hebben, hoe of van wie gaf niet. Handel dreven 
ze, eerst vormden de geallieerde piloten het han- 
delsobject en daarna nog gauw even de illega- 
len." Toen kwam het klassieke voorbeeld: 
„Spring jij in de sloot als ze je dat adviseren? 
Diefstal is diefstal, moord is moord en zo is 
collaboratie collaboratie. Daar kunnen honderd 
bijzondere rechters niks aan veranderen. Maar 
jullie mannen denken en kletsen in kronkels en 
draaien achter de waarheid om. Hebben die 
kerels de moffen geholpen, ja ofte nee " 
Ik voelde het, die vraag was niet rhetorisch 
meer, maar eiste antwoord en dus zei ik; „Ja 
wijfie". 
„Hebben ze de geallieerden tegengewerkt, ja 
ofte nee". 
Ik kreeg een gevoel alsof ik voor het hele dorp 
de vaat moest doen, maar ik hield me blauw en 
zei weer: „Ja wijfie." 
„En hebben ze daarmee onze jongens tegenge- 
werkt, ja ofte nee " 
Het dorp werd als in een nachtmerrie tot een 
stad en weer beaamde ik: „ja wijfie". 
„Juist," triomfeerde ze, „en daarmee hebben 
ze zich op één lijn gesteld met de ennesbejers." 
„Die rot-kwast zit vast in het roomkannetje," 
probeerde ik bij wijze van afleiding. 
„En als jij die kerels voorspreekt stel jij je ook 
op een lijn met de ennesbejers en hoor je in een 
kamp thuis " 
Barst, deed het kannetje en brak met een 
zachte klik in tweeën. 
Het gesprek was nog niet ten einde doch, ver- 
geef me, dit verhaal wel. 

TOON. 

^ „DE ZWERVER" 
ij Weekblad der Q 
Q GOIWN. en I.O.-LKP.-Stichtlng. A 
A Uitgave van de W 
W „Stichting De Zwerver". ly 
H 3tbonnementspriJs ƒ 1.50 per kwart. (j 

Luchtpostabonnem. ƒ 4.50 per kwart. w 
U Advertenties per m.m. ƒ 0.30 (lx jj 
H plaatsing). 

Meer plaatsingen: prezen op aan- 
W vraag. 
Q Adres Redactie en Administratie: 

Prins Hendrikkade 152 — A'dam-O. 
Telefoon: Redactie: 44566 

Administratie: 41063 
Advertenties: 44102. 

Giro: No. 109588 tn.v. LO.-LKP.- 
Stichting (zelfde adres). jA 

OOK aooscacac ac jsosotcaoioioioe 

VOOR DB 

BOVENSTS 

PLANK! 

£ïet een zekere schroomval- 
ge eerbied namen we dit — 

Zoals men pleegt te zeggen — 
kloeke boekwerk in handen. 
En de in zulk een geval ga- 
bruikellike termen róllen ons 
ook vlot uit de pen: deze 
fraaie uitvoering, dit prach- 
tige _ papier, die schat van 
foto's. 

Maar de eerste indruk doet wel veel, doch niet 
alles. Het duurde even voor we ons onder 't lezen 
realiseerden, wat er eigenlijk aan haperde, doch 
toen zagen we 't ook des te scherper. 
„De tyrannie verdrijven", geeft niet helemaal, 
wat de vorm belooft. 

We twijfelen nog of het vierdelige „Onderdruk- 
king en verzet", waarvan we 't prospectus lazen 
er in zal slagen een volledig en verantwoord 
beeld van de barre jaren onder de Moffenhak te 
geven. En wat voor de schare geleerde mede- 
werkers aan laatstgenoemd werk een toer zal zijn 
— hoe zullen Norel en Dr. Terlaak Poot dat in 
640 bladzijden bereiken? Ze móesten wel vlot 
over de dingen heenglijden en grote lijnen trek- 
ken — en hoe mogelijk is dit voor een periode 
van nog geen vier jaar, laat staan een halve eeuw 
oud. Naar onze bescheiden mening derailleren de 
schrijvers dan ook bepaald hier en daar bij 't uit- 
zetten van de weg der bezettingshistorie door 't 
struikgewas der feiten, dat voorshands boven ons 
aller hoofd blijft uitsteken en zo het oriënteren 
voor Norel en Dr. Terlaak Poot en een ieder wel 
erg moeilijk maakt, wijl het breder uitzicht ver- 
hindert. Vooral daar, waar de samenstellers de 
geschiedenis van de LO en de LKP onder handen 
nemen, spraken voor ons deze bezwaren sterk. 
Het is hier niet de plaats onze bedenkingen dien- 
aangaande breed uit" te meten en het is ook niet 
zo, dat de wijze, waarop zij dit deel van de be- 
zettingshistorie behandelen, kenmerkend is voor 
het gehele boek — gelukkig niet! Maar we wil- 
len toch wel even zeggen, dat men voor de we- 
derwaardigheden van LO en LKP beter terecht 
zal kunnen in 't Gedenkboek dan in „De tyran- 
nie verdrijven". 

Nu is echter een en ander niet het grootste be- 
zwaar, dat wij tegen deze prachtuitgave hebben. 
Binnen 't bereik van het mogelijke hebben de sa- 
menstellers er zeker van gemaakt, wat er van te 
maken viel. Vlotte, préttig-lezende journalistiek, 
die de vijf jaren van verdrukking voor de lezer 
doet herleven, geven ze zeker. En foto's, welke 
vele half-vergeten herinneringen weer uit hun dom- 
mel wakker schudden, bekeken we bij 't dozijn. 
Maar dat dit boek — kennelijk voor de grote 
schare van ons, kleine luyden geschreven •— ne- 
gen en twintig pop moet kosten, die omstandig- 
heid brengt ons tot een bedenkelijk hoofdschud- 
den. Want wij, die graag onszelf en alle anderen 
niet alleen tot lezen, doch ook tot kopen zouden 
willen aansporen, kunnen die dertig gulden slecht 
missen, vermits o.a. onze Jantjes en Henkies en 
Tinekes zo broodnodig in de nieuwe kleren moe- 
ten, als we er — naar we vurig hopen! —- een 
keer in slagen zulk een bedrag over te houden. 
Zomer en Keuning hadden o.i. beter gedaan door 
dit populaire werk voor een populaire prijs ih po- 
pulaire vorm te leveren. "Wij hebben nu •—■ moge 
het zijn; ten onrechte ,— een zwaar hoofd in 't 
slagen van deze uitgave. En juist omdat ze in 
haar soort zo heel goed is, spijt ons dat. 

Vlekjes in zulk een geheel? Kleine kunst ze aan 
te wijzen. Was Doorman admiraal? Dat Maar- 
schalk Tito in de galerij van strijders voor recht 
en vrijheid werd opgenomen, zit ons bepaald 
dwars. Het standpunt van schrijvers over pers- 
zaken, verschilt kennelijk hier en daar wel iets 
van het onze. De standaardzin van de „Flitspuit" 
luidde anders; „Waarom leef je nog? Waarom 
ga je niet naar Rusland?" En zo nog wel meer! 
Maar dit zijn vlekjes, die alleen opvallen als men 
ze beslist wil zien. „De tyrannie verdrijven". Een 
burgerman in rok en satijnen vest! Een best, doch 
te kostbaar uitgevoerd oorlogsboek! 

ADRIAAN VAN BOVEN. 



«• IN MEMORIAM 

Ine 'SH^cabEiijjasE Qaac tnl BetaalhE. 

% 

I_I iermee maken wij een begin met de geschlede- 
^ ^nis van een verraad, dat twee sujetten pleeg- 
den en waardoor dertien makkers het leven ver- 
loren. 
Twee sujetten: de ene gedreven door wraakgevoe- 
lens, omdat zij zich op de teentjes getrapt voelde; 
de ander, omdat hi) de geestelijke achtergrond van 
het verzet, waarin hi] aanvankelijk werkzaam 
was, nooit heeft begrepen. 
Door dit verraad stierven Nederlanders, die de 
vlam van het verzet, waardoor zij zelf verteerd 
werden, hebben overgebracht tot in de volksziel. 
Met hun leven bezegelden zij hun waarlijk natio- 
nale houding, die haar drijfveren vond in de trouw 
aan het vaderland en de gehoorzaamheid aan hun 
Christelijke plicht. 
In grote eerbied herdenken wij de medewerkers 
van Den Haag, Scheveningen en Loosduinen, die 
op de dertiende Juli 1944 gearresteerd werden en 
de dood zijn ingegaan: echter niet als zij, die geen 
hoop meer hadden. 
Zij wisten zich geroepen tot de taak, die zij eens 
aanvaardden. 
Zij wisten, ook in de ergste beproevingen van het 
concentratie-kamp, waar zij hun steun en hulp 
konden vinden. 
Voor ons blijft de plicht om hen te gedenken, 
opdat wij, en we zeggen het schuchter, opdat wij 
hun taak zullen voortzetten. 

Me;", de Koning luidt het verraad in. 

Gorge van 't Sant of „van Houten", onder 
•velke schuilnaam hij werkte, had zijn verloof- 

de verboden nog langer omgang te hebben met 
één van haar vriendinnen, een zekere mej. de 
Koning. 
Deze dame zon op wraak: zij zou het George 
betaald zetten, dat hij haar niet goed genoeg 
achtte voor zijn verloofde. 
De. wijze, waarop zij deze wraakgedachte verwe- 
zenlijkte, is zó laag, dat men zich afvraagt hoe 
een mens tot dergelijke daden kan komen, temeer 
als men de aanleiding tot deze daden kent. 
Reeds twee jaar lang was George bezig met zijn 
ondergrondse werk. Het bleef voor zijn naaste 
omgeving helaas niet verborgen, welke bezigheden 
hem dikwijls 's avonds buitenshuis voerden. 
Ook mej. de Koning was hiervan op de hoogte 
en zij greep deze wetenschap aan om hiermee haar 
„winst" te doen. Na enig beraad ging zij naar de 
SD, waar een zekere „Bultenaar" haar te woord 
stond en aandachtig luisterde naar hetgeen zij op- 
diste. Het verhaal was zo sterk gekleurd, dat hij 
aanvankelijk dacht het geheel als een „Liebesge- 
schichte" van zich af te kunnen schuiven en er 
verder geen aandacht aan behoeven te schenken. 
Hiermee had hij buiten de waard gerekend. 
Mej. de Koning bleek geen waard te zijn, die een 
eens begonnen „spel" liet afbreken, ook al gebeurde 
dit door een SD-agent. 
Toen de dagen weken werden, waarin zij dus 
ruimschoots gelegenheid had, om de volle conse- 
quenties van haar daad zorgvuldig te overden- 
ken, en zij nog niets bemerkte van enige maatre- 
gelen tegen George, belde zij de SD op. Zij 
eiste, dat men haar beweringen voor ernstig zou 
nemen en zij staafde dit nogmaals met het noe- 
men van enkele feiten. Een afspraak om 's avonds 
in hotel de Kroon te komen, volgde. Nog kon 
zij terug en, door George te waarschuwen, haar 
lage daad ongedaan maken. Helaas, zij ging naar 
het hotel, waar twee SD-ers aanwezig waren, 

Verraders zijn ook bij hen, wier 

partij zij kiezen, gehaat. 
SC 

Tacitus. 

-vm 

George van t Sant, 

Geboren 19 Juli 1918 te Den Haag. 
Overleden 6 Februari 1944 te Bergen-Belsen. 

Reeds in 1943 ontmoeten we George, of zoals 
we hem beter kennen „v. Houten", in die 

speciale groepjes, die, zonder enige bredere or- 
ganisatie, alles deden wat ze maar konden. 
Het werk van al de enkelingen, die zo streden als 
hij, kan niet licht overschat worden. Het waren 
de golfbrekers, die de aanrollende golven van het 
nazisme reeds een deel van bun kracht deden ver- 
liezen. 
Ze poogden de houding van het grootste deel van 
ons volk, om te buigen tot één van krachtig be- 
wustzijn van eigen grootheid, waar onze geschie- 
denis zoveel voorbeelden van geeft. 
Van huis uit'opgevoed in de onverbreekbare trouw 
aan het devies „God, Neerland en Oranje, één", 
liet George's houding geen twijfel bestaan omtrent 
de richting, die hij in zou slaan bij de bestrijding 
van het nationaal-socialisme. 
De ideologie van deze, met geweld over ons ge- 
komen wereldbeschouwing, onderkende hi] als een 
zeer gevaarlijke, waartegen de krachtigste houding 
moest aangenomen worden. 
In heel zijn leven was George trouwens conse- 
quent. 
Zijn levenshouding werd dag aan dag gericht naar 
de geboden Gods, aan Wie hij verantwooding voor 
zijn doen en laten wist schuldig te zijn. 
Op kantoor van „De Nederlanden", werkte hij 
rustig door en, hoewel ieder wist hoe hij over het 
verzet dacht, begreep toch niemand hoe fel hij in 
feite zijn strijd reeds voerde. 
Samen met Piet Blaauw (een verzetsvriend, die 
we in één van de volgende nummers zullen her- 
denken), werkte hij aan het hem gestelde doel; zo- 
veel mogelijk de voet dwars te zetten aan de tal- 
loze verordeningen, waardoor ons volk geknecht 
moest worden. Toen Piet- Blaauw gearresteerd 
werd, kwam George in contact met de latere ver- 
rader Rietveld en de groep van kleine Teus. In 
groepsverband werd zijn werkKiamheid nog eens 
vergroot. 
Hij werd een medewerker, die niet zozeer op de 
voorgrond trad, doch die een van de sterke scha- 
kels was, die de ketting van het verzet onver- 
breekbaar maakte. Hoe hij in handen van de SD 
viel, leest U in het nevenstaand artikel. Na met 
verschillende gevangenissen en kampen te heb- 
ben kennis gemaakt, kwam hij in Bergen-Belsen 
terecht, waar hij stierf op 6 Februari 1944. 
We zullen hem niet licht vergeten. 

die haar vroegen om een volledig signalement 
en een foto. Ze gaf deze grif. Zonder aarzeling 
leverde zij een oude vriend over aan de SD, 
waarvan zij toch wist, dat deze geen pardon zou 
kennen. 
Na enkele dagen moest zij zich opnieuw op een 
neutraal adres vervoegen om enkele aanvullende 
inlichtingen te verstrekken, en hulp te verlenen 
bij de opsporing vaff George. Na onderzoek was 
het de SD gebleken, dat de gezochte niet meer 
thuis was en waarschijnlijk op een ander adres 
was ondergedoken. Haar hulp werd verzocht 
om hierachter te komen. Het was nogal een- 
voudig: zeven Juli was de verjaardag van Geor- 
ge's verloofde, die zij gewoonlijk in huiselijke 
kring vierde. George zou dan zeker niet ont- 
breken. Alles wat de SD dus maar te doen had, 
was, op de avond van dezelfde dag, het huis te 
overvallen. Er werd een plan opgesteld, waarbij 
mej. de Koning een lage rol zou moeten vervul- 
len. Als een Judas zou zij haar vriendin op die 
avond bezoeken en daarbij verkennen of Geor- 
ge inderdaad aanwezig was. Met een onbezwaard 
hart accepteerde zij die rol. De SD zou zich er- 
gens in de omgeving van het huis ophouden, 
zodat er geen mogelijkheid voor de gezochte 
zou zijn om nog te ontvluchten. Aldus gebeurde. 
Als verjaarscadeau nam de verraadster een  
bijbeltje mee, dat ze schonk als lief aandenken 
aan de oude vriendschap. Qemener en hartelozer 
kon het niet. Na „gezellig" enkele ogenblikken 
in haar oude vriendenkring doorgebracht te heb- 
ben, ging zij weg, rechtstreeks naar de drie SD- 
ers, die in de buurt op post stonden. Deze heren 
hadden een bouquet bloemen bi) zich, dat zij als 
introductie zouden gebruiken. Eén belde aan, ter- 
wijl de andere twee iets achteraf stonden. Annie, 
George's verloofde, deed de deur open en nam 
het cadeautje, dat van een goede kennis heette 
te zijn, in ontvangst. Terwijl zij naar het kaartje 
zocht, dat tussen de bloemen lag, werd zij" aan 
de kant geduwd en stormden de SD-agenten 
naar binnen. 
George werd overmeesterd en de verdere aanwe- 
zigen Werden onder bedreiging van een revol- 
ver, onder arrest gesteld. Allen moesten mee en 
werden overgebracht naar de Dienststelle. 
Mej. de Koning had haar doel bereikt. Haar ver- 
langens waren bevredigd. Zij kon nu rustig naar 
huis gaan: de SD nam het verdere wel voor zijn 
rekening. 
Bij het verhoor, dat direct na aankomst volgde, 
kwam vast te staan, dat George een kamer be- 
woonde in een perceel aan de Groot-Hertoginne- 
laan, welke kamer hij deelde met een andere 
onderduiker. 
De sneeuwbal ging aan het rollen  

Rietveld gaat de tragedie groter maken. 

"TNezelfde nacht werd een huiszoeking verricht 
E-'in het bovengenoemde huis, waar men alleen 
een vrouw aantrof. Wie deze vrouw was. wist de 
SD niet, maar door haar donker uiterlijk werd zij 
voor een Jodin aangezien en meegenomen. 
Het was de vrouw van Rietveld, een illegaal wer- 
ker, die in zijn kring het vertrouwen genoot van 
iedereen. Overigens een misplaatst vertrouwen. 
Hiervan zullen wij U de volgende week vertellen. 

JAN K. 



❖ EEN VRIJ NEDERLANDS BESTUUR BESTREED DE VIJAND 
fïecvolg van pag. 3) 
Juiste en doelmatige verdeling van banden ten ge- 
rieve van essentiële bedrijven, dokters, geestelijken e.d. 
Wel moest door het bureau voor Economische Zaken 
tot vaststelling van maximumprijzen en maximum- 
winstpercentages voor verschillende goederen worden 
overgegaan, teneinde prijsstijging zoveel mogelijk te 
voorkomen en een zekere prijrenstabilisatie in te voe- 
ren. Toch stegen de kosten van levensonderhoud 
enorm. • 
Wat de woninghuurprijzen betreft werd ook regelend 
opgetreden. De prijzen liepen te veel op, doordat men 
op Cura^ao met een ernstig tekort aan woningen kreeg 
te kampen. 
Vervolgens had men de Inkoopcentrale Curagao, in 
de wandeling de In Cu. genoemd. Deze had tot 1945 
de taak om te bevorderen dat de goederen die parti- 
culieren niet of bezwaarlijk zonder tussenkomst van 
overheidswege in het buitenland konden betrekken, 
naar behoefte voor Cura^ao te verkrijgen. Ook ver- 
leende de In Cu. bij alle voor het gouvernement van 
Curagao noodzakelijke inkopen in de vreemde haar 
medewerking, behalve voor militaire goederen, die 
rechtstreeks besteld konden worden. Dan zorgde de 
In Cu., die in nauwe betrekking stond met" de Neder- 
landse Aankoop Commissie (Netherlands Purchasing 
Coramission) in New York, voor de nodige voorrangs- 
vergunningen, requisitie en scheepsruimte. 
Omvangryk Rechtsverkeer In Oorlogstijd. 
Andere maatregelen betroffen het Prijsrecht, zorg aan 
oorlogsslachtoffers afzonderlijk en vooral een belang- 
rijk oorlogsinstituut, de Curataose Commissie Rege- 
ling Rechtsverkeer in Oorlogstijd. Deze Commissie 
oefende zonder enige beperking alle -echten, welke 
voortvloeien uit verbintenissen, waarbij de vijand, een 
vijandelijke onderdaan of een persoon gevestigd of 
Zich bevindende in vijandelijke gebied, partij is. Zij 
regelde alle financiële transacties betreffende de in 
Curajao aanwezige vijandelijke onderdanen, zoals 
reeds bij het Interneringskamp op Bonaire beschre- 
ven, en verder alles wat haar door de gouverneur 
werd beschreven, en verder alles wat haar door de 
gouverneur werd opgedragen Het is duidelijk, dat dit 
In de economische oorlogsvoering een belangrijk in- 
stituut werd, dat onder leiding van Dr. Sylvain I. 
Groen, thans in Haarlem, kwam te staan. De Cura- 
Saose Regeling Rechtsverkeer in Oorlogstijd was 
reeds op voorhand gereed gemaakt en kon bij besluit 
van 11 Mei 1940 in werking treden. Later is zij tal- 
loze malen gewijzigd en aangevuld. Een compleet ge- 
heel van dit merkwaardige instituut is te vinden in 
Publicatieblad 1944, no. 153. Daarbij werd zakelijk 
contact met vijandelijke onderdanen en firma's of 
vennootschappen, die welke voorkomen op de zg. 
zwarte lijst daaronder begrepen, verboden zonder 
voorafgaande toestemming van de Curataose Com- 
missie Rechtsverkeer in Oorlogstijd. Ditzelfde was 
het geval ten aanzien van personen, firma's en ven- 
nootschappen gevestigd in door de vijand bezette 

❖ 
streken. 
De Commissie controleerde zo goed mogelijk de in- 
en uitvoer van goederen en men kreeg geen toe- 
stemming als niet was nagegaan, dat zowel leveran- 
cier als geadresseerde „in orde" waren. Anders wer- 
den de goederen aangehouden. Voorts werd het be- 
heer over het vermogen van al deze personen en za- 
ken in handen gelegd van voormelde Commissie. 
Goederen van verlofgangers verkocht. 
De Curagaose Commissie Regeling Rechtsverkeer in 
Oorlogstijd in de op deze wijze voor de zich in be- 
zette streken bevindende vennootschappen, firma's en 
personen ongeveer 3.000.000 G. De Commissie nam 
aldus hun belangen, die zij zelf niet konden beharti- 
gen, gedurende dé oorlog waar. Zo werden ook na- 
latenschappen beheerd en afgewikkeld, huisraad en 
ijskasten aan verlofgangers toebehorende werden ver- 
kocht. Dit laatste wekte toen het bekend werd verba- 
zing, maar was niet zo vreemd, al strekte het ten 
bewijze hoe groot de macht dezer Commissie was. 
Immers: Curatao had schreeuwend gebrek aan ijs- 
kasten. Een groot aantal was opgeslagen door verlof- 
gangers, die toch niet terug konden komen en bij 
terugkeer na zovele jaren hun ijskasten vermoedelijk 
bedorven en onbruikbaar zouden hebben bevonden, 
„Rechtsverkeer" verkocht ze en toen de oorlog voor- 
bij was, werd de eigenaars het geld ter hand gesteld. 
Krachtens hetzelfde besluit van 11 Mei 1940 waren 
alle bestuurders van rechtspersonen in vijandelijk ge- 
bied, daaronder begrepen door de vijand bezet ge- 

' bied, van rechtswege geschorst en onbevoegd om voor 
deze rechtspersonen belangen te behartigen. Voor zo- 
ver nodig voorzag „Rechtsverkeer" in het bestuur 
door nieuwe bestuurders te benoemen. 
Algemene vergaderingen van rechtspersonen konden 
niet gehouden worden dan met voorafgegane toestem- 
ming der Commissie. Zij hield nauwkeurig toezicht 
op de agenda en gaf haar toestemming alleen dan 
als de belangen van aandeelhouders niet in het ge- 
drang kwamen en aan de loyaliteit van de voorge- 
stelde bestuurders niet te twijfelen viel. Aan op 
Cura^ao gevestigde rechtspersoonlijkheid bezittende 
verenigingen gaf de Commissie tenslotte een alge- 
mene toestemming; deze behoefden derhalve geen 
toestemming meer te vragen en werden zo in gene 
dele in haar doen en laten belemmerd. 
165 Zetels naar Curagao verplaatst. 
Ook regelde de Commissie de zg. Zetelverplaatsingen 
van ondernemingen enz, welke zetels onder rigueur 
van de wet van 26 April 1940, Staatsblad no. 200 
— de laatste wet, die in Curagao werd ontvangen en 
afgekondigd! — naar Curagao werden overgebracht. 
Krachtens deze wet, „houdende voorzieningen met 
betrekking tot de in de gebiedsdelen van het konink- 
rijk gevestigde naamloze vennootschappen en andere 
rechtspersonen, alsmede betreffende zeeschepen, die 
gerechtigd zijn tot het voeren van de Nederlandse 
vlag", brachten ongeveer 165 naamloze vennootschap- 

pen enz. haar plaats van vestiging over naar Curagao, 
zowel uit Europees Nederland als later uit Oost- 
Indië. 
Afgezien van, de juridische zijde van de zaak heeft 
deze zetelverplaatsing voor Curagao allerlei gevolgen 
gehad, die niet zullen nalaten thans de positie van 
Curagao binnen de constellatie van het koninkrijk, 
door de oorlog in meer dan een opzicht veranderd, ten 
gunste te bepalen. Door deze zetelverplaatsing konden 
deze vennootschappen enz. hun bedrijf voortzetten en 
aldus de bestaande markt voor het Nederlandse 
gemenebest behouden. Nieuwe markten konden worden 
veroverd. Een enkel bestuur heeft het doel zetelver- 
plaatsing voorbijgestreefd, doch dit kan niets afdoen 
aan voormeld feit. Dat zulks hoge uitzondering is ge- 
bleven is te danken aan het feit, dat in verreweg de 
meeste gevallen de weg via bekrachtiging door de 
gouverneur van Cura^ao is bewandeld. Deze gaf geen 
bekrachtiging op de acte van zetelverplaatsing dan 
na ingewonnen advies van de Curataose Commissie 
Regeling Rechtsverkeer in Oorlogstijd, die op haar 
beurt een onderzoek instelde ten aanzien van de be- 
voegdheid van de verzoeker en de motieven, die aan- 
leiding gaven tot de zetelverplaatsing. 
Voor naamloze vennootschappen die voorheen haar 
bedrijf reeds oefenden in Curagao, was zetelverplaat- 
sing in het bijzonder van belang. Zij waren daar- 
door in staat hetzij dat bedrijf op dezelfde voet te 
blijven voortzetten, c.q. in ruimere mate te ontplooien. 
Dr. Groen, die zo vriendelijk was een en ander uit 
de geheimzinnige arbeidskring van deze Commissie 
aan de schrijver mede te delen voor dit artikel, Zeide, 
dat hem niet bekend was van zetelverplaatsingen 
van naamloze vennootschappen, die op Cura<;ao te- 
voren niet haar bedrijf hadden en dit daarna hier 
zijn gaan oefenen. 
De meeste der overgeplaatste naamloze vennootschap- 
pen hebben haar kantoor gehad en haar bedrijf ge- 
oefend buiten Curatao. Het belang der overplaatsin- 
gen was dus een belang voor de staathuishoudkunde 
van het gebiedsdeel Curagao, want fiscaal had geen 
enkele zetelverplaatsing enige betekenis. Naar luid 
van artikel 19 lid 1 van meergenoemde Wet werd de 
zetelverplaatsing bij de heffing van de belastingen als 
met geschied aangemerkt! 
Slechts kon een klein rechtstreeks financieel belang 
worden geschapen door de Handelsregisterverorde- 
aing, al laat het zich aanzien, dat door de late tot 
standkoming vele verschuldigde bedragen niet of niet 
gemakkelijk zullen binnenkomen, wijl de betrokken 
naamloze vennootschappen nimmer het voordeel van 
het Handelsregister hebben gehad, hetgeen wel het 
geval geweest zou zijn, indien de instelling vóór 1942 
of liefst in 1940 had plaats gehad. 
Bij de rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen, 
die werden overgeplaatst een vrijwel uitsluitend sym- 
bolische betekenis. Vermeld zij tenslotte nog, dat 
voor zover bekend geen enkele naamloze vennoot- 
schap naar Aruba of de andere eilanden werd over- 
geplaatst. 

DE ILDEMEEKE IDKSIZUDE UNIE O. 

te Arnhem vraagt voor haar Constructie-afdeling 

werktuigkundige constructeur - tekenaars 

Zij, die in de algemene machinebouw practische ervaring hebben, 
genieten de voorkeur. 
Goede sociale voorzieningen, waaronder pensioenfonds. 

Uitvoerige sollicitaties onder bijvoeging van pasloto worden inge- 
wacht aan het adres Velperweg 76 te Arnhem. 
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DRUKKERIJ H. J. KOERSEN 6. ZH. 

AMSTERDAM-, 
TELEFOON 3223' 

PERIODIEKEII EK 
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EN 
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besteed aan 
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IVOROL 
DE TOPKWALITEIT TANDPASTA 

ingevo ge papiertoewijzlna B.P.J 
no. 6398 verschijnt deze uitgave 
wekelijks en is de omvana van dit 
aummer 8 oaqina'e oaalna formaat 
29* 40 

TIEN machtig 
hulpmiddel ter bestrijding van alle 
uideuvels is Purol. Hoort in huis! 

1 Aan de leden en oud-leden der GOIWN in Nederland. i 
= = 
= Enige tijd geleden werd aan aüe afdelingssecretarissen in ons district een tweetal circulaires benevens = 
= een Invulformuller toegezonden. De reden hiervan was centralisatie van de administratie en opheffing i 
= van de contributie-achterstand. = 
= Als resultaat hiervan verwachtte het bestuur oen nauwer bijeenbrengen van de „oude getrouwen" f 
S desnoods in kleiner verband. 5 
| Tal van leden hebben in de loop van de laatste jaren echter Z.V1. verlaten en hun adressen zijn niet | 
| bekend. Ook blijken enkele secretarissen geen gelegenheid oehad te hebben de circulaires te distribueren. | 
| Het districtsbestuur doet dan pok een dringend beroep op hen, die de gemeenschap trouw willen i 
| blijven, om het formulier mat de circulaiiej af te halen bi) de afdelingssecrelaris ot bij ondergetekende. 1 
| We zouden het op prijs stel en indien wij uiterlijk 1 Augustus alle formulieren in ons bezit hadden. 1 
= We nemen aan dat zij, die niets va i zich iie en horen, geen prijs stellen op verder lidmaatschap. i 
= Namens het districtbestuur der GOIWN in Wert Zeeuws Vlaanderen = 

D. C. Bouwense,.Oude Haven 56, Oostburg, telefoon 150 i 
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BON *| De Zwerver in de Tropen 
ik wil meehelpen om dit ideaal te vei 
wezenlijken en verzoek U daarom een 

ZeepOSt/LuchtpOStabonDemenl VOOI 

(Zeepost f 1.50 - luchtpost f 4.50 per kwartaal.) 
Abonnementsgeld wordt per glro/postwisse' of bij aan 
bieding van een postkwitantle betaald. 
De kwitantie moet worden aangeboden aan 

Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 
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T ] et probleem der gijzelaars en re- 
' ' presailles culmineert in de vraag, 

of men iemand mag laten boeten voor 
de daad van een ander, waaraan hij 
volslagen onschuldig is. 
Deze vraag kan in haar algemeenheid 
niet ontkennend beantwoord worden. 
Dat dit velen tegenstaat is te begrijpen. 
Het is echter onwerkelijk, bepaalde onpleizierige con- 
sequenties van een stelsel van internationale rechts- 
regels niet te willen trekken. Wij willen trachten aan 
te geven, wanneer en in hoeverre, het nemen van 
gijzelaars en van represaille-maatregelen volkenrech- 
telijk gerechtvaardigd genoemd kan worden. 
Vooropgesteld zij. dat het nimmer geoorloofd is gijze- 
laars of represaille-maatregelen te nemen om aldus 
zijn oorlogsdoel te dienen. Beide maatregelen moeten 
— willen zij in bepaalde omstandigheden gerecht- 
vaardigd zijn — in ieder geval buiten de sfeer van 
de normale oorlogvoering liggen. Zij moeten een 
doel hebben, dat boven de oorlogvoering uitgaat en 
gerechtvaardigd worden door inbreuken op het oor- 
logsrecht. 
Bij het nemen van gijzelaars en van represailles gaat 
het om maatregelen, die afwijken van de gewone 
regelen van het oorlogsrecht, en die gerechtvaardigd 
zijn door voorafgaande inbreuken door de wederpartij. 
Zolang er geen neutrale internationale rechter is, 
die inbreuken op het oorlogsrecht kan constateren en 
bestraffen, zal het systeem van gijzelaars en repre- 
sailles als maatregel van zelfverdediging door de 
wederpartij toegepast blijven worden. 
Wij willen de onvermijdelijkheid van het in bepaalde 
omstandigheden nemen van gijzelaars en van repre- 
saille-maatregelen aan de hand van enkele voorbeel- 
den illustreren. In het begin van de tweede wereld- 
oorlog heeft het gerucht de ronde gedaan, — en 
wellicht was het meer dan een loos alarm —, dat 
Duitsland de Poolse volkskracht voor de toekomst 
wilde breken door het steriliseren van de Poolse 
krijgsgevangenen. Het is duidelijk, dat tegenover een 
dergelijke gruwelijke dreiging slechts een wederkerig 
uiterste middel effectief kan werken. Een dergelijke 
inbreuk door de Duitsers op het oorlogsrecht zou 
inderdaad represaille-maatregelen van de zijde der 
bevolking gerechtvaardigd hebben. Het niet treffen 
van zulke maatregelen zou immers de triomf van het 
onrecht verzekerd hebben. 
In de periode van de onbeperkte duikbotenoorlog van 
de strijd in 1914—1918 torpedeerden de Duitsers in 
strijd met het oorlogsrecht ook Rode Kruisschepen. 
De Engelse en Franse Admiraliteiten hebben dit ver- 
grijp terecht en met succes beantwoord met het plaat- 
sen van Duitse krijgsgevangenen als gijzelaars op de 
Rode Kruisschepen. 
Deze voorbeelden kunnen duidelijk maken, dat het 
systeem van gijzelaars en represailles als maatregel 
van zelfverdediging tegen inbreuken op het oorlogs- 
recht door de wederpartij onvermijdelijk is, zolang 
er geen neutrale internationale rechter is, die inbreu- 
ken op het oorlogsrecht kan constateren en bestraf- 
fen. 
Het recht tot het nemen van gijzelaars en represailles 
is de tegenhanger van het recht van verzet der 
bevolking: zoals de bevolking van een bezet gebied 
gerechtigd is inbreuken op het oorlogsrecht door de 
bezetter met verzet te beantwoorden, zo is de be- 
zetter gerechtigd inbreuken op dat recht door de 
bevolking te beantwoorden met het nemen van gijze- 
laars en represaille-maatregelen. 
Onverbiddelijke voorwaarde voor de gerechtvaardigd- 
heid van het nemen van gijzelaars en represaille- 
maatregelen door de bezetter is aldus, dat de bevol- 
king van het bezette gebied inbreuk heeft gemaakt 
op het oorlogsrecht. Is deze voorwaarde niet ver- 
vuld, dan zijn dergelijke maatregelen onrecht en in 
strijd met het oorlogsrecht. 
Het behoeft wel geen betoog, dat de inbreuken op 
het oorlogsrecht in de tweede wereldoorlog niet van 
de zijde van de bezette gebieden, maar van die van 

Het Landoorlogreglement 

door ]hv. Mr. C. M. O. van Nispen tof Sevenaec. 

Vorige week mochten wij U van de hand van 
Jhr. Mr. C. M. O. van Nispen tot Sevenaer, een 
artikel brengen „Landoorlogreglement". hande- 
lend over het probleem van het verzet. 
Deze week vervolgt de schrijver met een artikel, 
waarin Ok* aandacht besteed is aan de uitspraak 
van het Neurenbergse Tribunaal. 

> 

de Duitse bezetter gekomen zijn. Wanneer er in die 
oorlog dus een recht van gijzelaars en represailles 
aanwezig was, was dit niet aan de zijde van de 
Duitse bezetter, maar aan die van de bevolking der 
bezette gebieden. 
De uitspraak van het Amerikaanse Tribunaal te Neu- 
renberg in het proces tegen de van oorlogsmisdaden 
beschuldigde Duitse generaals gaat kennelijk van een 
andere opvatting uit. 
Onwillekeurig rijst het vermoeden, dat de Neuren- 
bergse beslissing meer gebaseerd is op een feitelijk 
internationaal gebruik, dat niet gedekt wordt door 
de idee van rechtmatigheid van zulk een gebruik, 
dan op regels van internationaal recht. Men kan zich 

HET PROBLEEM DER GIJZELAARS EN 
REPRESAILLES. 

kwalijk aan de indruk onttrekken, dat in de senten- 
tie van het Neurenbergse Tribunaal meer een mili- 
taire dan de rechtsopvatting aan het woord is. (al 
mogen die in feite natuurlijk niet met elkaar in strijd 
zijn). Men moet, vooral op het gebied van het 
volkenrecht, goed onderscheid maken tussen gebruik 
en gewoonte. De grote mogendheden hebben steeds 
de neiging gehad om door een feitelijk doen een ge- 
bruik in het leven te roepen, dat zij dan later te 
hunnen dienste als gewoonterecht trachten te intro- 
duceren. Maar zolang bij de regeringen van andere 
landen, bij de schrijvers en in de rechtsopvatting 
van de bevolking niet de overtuiging bestaat, dat 
zulk een gebruik ook rechtens gewettigd is, kan men 
niet van een gewoonterecht spreken. 
Wij kunnen dus veilig concluderen, dat het recht tot 
het nemen van gijzelaars en represaille-maatregelen 
volkenrechtelijk aan zeer enge grenzen gebonden is. 
Welke zijn die grenzen? 

LO.-LKP. FILM 

ZATERDAG 7 AUGUSTUS 's middags om 
TWEE UUR DERTIG wordt een scène uit de 
LO.-LKP. film opgenomen in de studio ZUIDER- 
KERK. ZANDSTRAAT 17, AMSTERDAM. 
Voor deze scène is een twintigtal figuranten no- 
dig. Wij roepen belangstellenden uit Amsterdam 
en omgeving op, zich voor die scène ter beschik- 
king te stellen op de aangegeven tijd en plaats. 
Leeftijden van 20 tot 50 jaar; zowel mannen als 
vrouwen zijn welkom. 
Neemt uw kans waar, iets van het filmwerk te 
zien en uzelf straks in de verzetsfilm te bewon- 
deren. U bewijst er de regisseur en ons een dienst 
mee. 

Vooreerst zal het nimmer geoorloofd 
zijn gijzelaars te nemen enkel om zijn 
oor'ogsdoel te dienen. Wil het geoor 
loofd zijn gijzelaar te nemen, dan moet 
tevoren vaststaan dat de wederpartij 
vo earecht verlet heeft en dat geen 
ander middel aanwezig i; om haar van 
haar onrechtmatig optreden af te bren- 

gen. Het zal verder geoorloofd zijn om gijzelaars te 
nemen teneinde aldus de bevolking te beroven van 
haar verzetsleiders, indien blijken mocht, dat er een 
algemeen verzet hangende is; van deze gijzelaars 
mag dan echter alleen de vrijheid op het spel staan. 
Wanneer een der elkaar beoorlogende partijen zich 
regelmatig vergrijpt aan onschuldige burgers van haar 
tegenstander, kan het zelfs geoorloofd worden haar 
daar van af te brengen met het uiterste middel van 
het achteraf executeren van genomen gijzelaars. 
Het recht tot het nemen van gijzelaars en represailles 
is dus enerzijds weliswaar aan zeer enge grenzen 
gebonden, - maar kan anderzijds niet over de gehele 
linie worden ontkend. 
De gesignaleerde uitspraak van het Neurenbergse 
Tribunaal gaat er dus terecht van uit, dat het in 
bepaalde omstandigheden geoorloofd kan zijn gijze- 
laars en represailles te nemen. Maar dit beginsel 
wordt ons inziens toegepast op een wijze, die in 
strijd is met het karakter van het instituut van gijze- 
laars en represailles. 
Het Amerikaanse Tribunaal beroept zich in zijn uit- 
spraak op de Amerikaanse „Regelingen voor de Oor- 
logvoering te Land", die het doden van gijzelaars 
blijken goed te keuren. Het gaat er voorts van uit, 
— en hierin komt meer de militaire dan de rechts- 
opvatting aan het woord —, dat het recht tot het 
doden van gijze'aars door vele naties, waaronder de 
Verenigde Staten, Groot Brittannië, Frankrijk en Rus- 
land, is erkend. Jammer genoeg geeft de sententie 
geen motivering van die erkenning van het recht tot 
het doden van gijzelaars. 
Wie intussen menen mocht, dat het vonnis een vrij- 
brief geeft tot het nemen en executeren van gijze- 
laars, vergist zich. Het blijft dit recht aan enge" gren- 
zen binden, maar geeft een uitwerking van de ook 
door ons gestelde eis van uiterste maatregel, die toch 
weer meer de militaire dan de rechtsopvatting aan 
het woord doet komen. Dit vonnis erkent terecht 
de bevoegdheid, die aan de bezettende macht toe- 
komt om de openbare orde en rust te handhaven en 
zich op die grond te verweren tegen aanvallen op 
zijn leven, maar zulk een verweer mag nooit leiden 
tot een regiem van terreur als dat van Lidyce, 
Oradoar en Putten. Die bevoegdheid van de bezet- 
tende macht veronderstelt tevens, dat de inbreuken 
op het oorlogsrecht van de zijde der bevolking van 
het bezette gebied komen. Een bezetter, die do^r 
zijn onrechtmatig en onmenselijk optreden zelf de 
regelen van het oorlogsrecht geschonden heeft, ver- 
liest uiteraard het recht gijzelaars en represailles te 
nemen voor daden van zelfverdediging van de bevol- 
king van het bezette gebied. 
De uitspraak van het Neurenbergse Tribunaal wekt 
de indruk, dat het Tribunaal zich dit niet voldoende 
gerealiseerd heeft. Toch moet voor ieder weldenkend 
mens duidelijk zijn, dat het wederrechterlijk optre- 
den van de bezetter voor de bevolking der bezette 
gebieden een toestand van noodweer heeft gescha- 
pen, die verzet rechtvaardigt. Dit uit noodweer ge- 
boren verzet is niet in strijd met het oorlogsrecht en 
geeft de bezetter niet het recht gijzelaars en represail- 
les te nemen. Noodweer tegen noodweer is geen 
noodweer. Het onmenselijk en wederrechtelijk optre- 
den van de bezetter rechtvaardigde en eiste verzet 
uit noodweer. Tegenover dit gerechtvaardigd verzet 
kan de bezetter zich noch op het landoorlogregle- 
ment, noch op noodweer beroepen. Een struikrover, 
die zich onverwacht tegenover een revolver geplaatst 
ziet, kan zich niet op noodweer beroepen, omdat de 
revolver op hem gericht wordt. 



de kastii.m: ex de «uillotime 

Sinds een paar jaren bekijken de mensen met 
belangstelling en ook met toenemende erger- 

nis de communistische praktijk. Wat zijn dat voor 
lieden, die sinds de vrede maar onrust blijven 
stoken en de herstellende wereldzieke geen rust 
gunnen? En vanwaar al die grillen en dwaashe- 
den van hun praktijken: nu eens broederlijk ver- 
eend met democratische volken in de strijd, dan 
weer in openbare vijandschap tegen de democra- 
tieën uitbarstend; nu eens lonkend naar het 
overheidsgestoelte, dan weer laster zaaiend over 
gezagsdragers; nu eens lokkend met mantel- 
organisaties en aandringend op fusies, dan weer 
in het publiek de scherpste partij-discipline ver- 
dedigend en scheldend op hen, met wie ze zo 
gaarne op de planken stonden. Voorwaar, een 
tactiek, die niet weinigen in verwarring moet 
brengen. 
Dwazen of snoodaards moeten 't wel zijn, deze 
communisten. 
Nu, dwazen zijn 't allerminst en als men ze 
snoodaards noemt, heeft men nog steeds niets 
van hun tactiek begrepen en loopt men boven- 
dien gevaar „ontwapend" te worden in de ont- 
moeting met een geschikte communist. Neen, 
men moet achter de schijn der dingen om naar 
het systeem zoeken. „Their is system in their 
madness", om Shakespeare eens aan te halen, en 
dat systeem leert men niet kennen uit de com- 
munist, maar uit het communisme. De commu- 
nist heeft er recht op, uit zijn geloof in de com- 
munistische ideologie beoordeeld te worden. En 
voor zijn tegenstander is dit de enige methode 
om het systeem in de grillen en dwaasheden te 
onthullen. 

Welk systeem steekt in de grillen van het com- 
munisme ? 

Uit bewogenheid over de ellende van de arbei- 
dersklasse is het communisme ontstaan in het 
hart van mensen, die afgerekend hadden met God 
en Zijn 'dienst en die hun geloof en vertrouwen 
stelden op een menselijke theorie. 
Het fundament hunner theorie was, dat de mens 
goed is, behalve indien hij iets bezit. In dat ge- 
val verdedigt hij met alle middelen zijn bezit. De 
ontwikkeling der maatschappij leidde nu volgens 
deze theorie ertoe, dat de armen armer en de 
rijken rijker zouden worden en dat aldus de 
catastrophe komen moest; de grote socialistische 
revolutie. 
Welnu, deze theorie stippelde het werkplan van 
het proletariaat uit. Het moest tot aan de revo- 
lutie de ontwikkeling in die richting stimuleren, 
het moest de revolutie zelf opvangen en leiding 
geven en het moest tenslotte uit de revolutie te 
voorschijn komen als de bewindvoerder der maat- 
schappij, het heft in handen nemend en houdend, 
opdat de leugen van het bezit zou verdwijnen, 
de slavernij van het proletariaat in zijn vrijheid 
zou veranderen, de klassenstrijd zou plaats ma- 
ken voor de maatschappelijke vrede. 
Intussen, zo gewillig het papier voor deze theorie 
was, zo weerbarstig was de practijk, of beter, de 
mens, die nu eenmaal met of zonder bezit niet 
braaf is en 't op aarde nooit zal zijn. Waar de 
revolutie slaagde, moest zodoende — oh ironie der 
historie — de gewonnen vrijheid gehandhaafd 
worden met de knoet; 't werd de vrijheid van de 
nieuwe majchthebbers en andermaal — maar nu 
een echte — slavernij voor het proletariaat. De 
vruchten van de revolutie, die om het proleta- 
riaat begonnen was, werden in naam van dit 
proletariaat geconserveerd door enkelen en met 
alle middelen verdedigd tegen datzelfde prole- 
tariaat. En één dezer middelen was de nieuwe 
leugen van de nieuwe bezitters; de leugen zonder 
norm of rem, de propagandaleugen. 
Er is niets nieuws onder de zon. Ook in het com- 
munisme niet. De „geslaagde" revolutie komt on- 
vermijdelijk uit bij de dictatuur. De bestormers 
van de Bastille komen, of aan het handvat of 
onder het mes van de guillotine terecht. 
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Op onze situatie betrokken leert dit alles iets 
omtrent de stijl en omtrent de tactiek van 

het communisme. 
Twee stijlen kent het communisme; die van de 
Bastille en die van de guillotine. De revolution- 
naire stijl vóór de revolutie en de dictatoriale 
stijl daarna. 
Twee methoden kenmerken de tactiek van het 
communisme; zij zijn voor beide stijlen gelijk en 
ondersteunen elkaar als de hand en de mond: de 
terreur en de misleiding. Hun functie voor de 
revolutionnaire stijl is de volstrekte ontbinding; 
voor de dictatoriale sffjl, volstrekte binding. 
Daarmee zijn alle grillen en z.g. dwaasheden in 
beginsel verklaard. Robespierre en Lenin lopen 
het wettig gezag onderstboven met leugen en 
terreuri); en zij nestelen en handhaven zich in 
de overheidspositie alweer met leugen en terreur. 
Men moet zich goed realiseren, wat dit voor het 
verkeer van mensen en volken inhoudt. 
Voor de communist is iedere niet-communist een 
aartsvijand en in de strijd met die vijand bestaat 
geen pardon en geen fatsoen. 
Geen pardon, want het doel van de strijd is door 
alles heen: de volkomen vernietiging van de vij- 
and. 
Geen fatsoen, want zijn tegenstander is, of hij 
het beseft of niet, een leugenaar om der wille 
van zijn bezit en macht. 
Geen pardon in de terreur, geen fatsoen in de 
mislukking. De communist is altijd een zwaar 
geschminkte terrorist, want hij bereidt de bestor- 
ming van de Bastille voor, of hij is bezig de 
guillotine in de bloemen te zetten. 
En hij weet zijn grime te wisselen naar het mo- 
ment. Hij sluit een compromis om zijn terreur 
voor te bereiden of hij pleegt geweld en kweekt 
onrust om een beter (en steeds tijdelijk) compro- 
mis af te dwingen. Zo doet hij met de kerken en 
met de nationale gevoelens in Rusland, zo lonkte 
hij naar regeringszetels buiten Rusland. Zo ver- 
leidde hij Benesj met een compromis en wipte 
hem door terreur. Zo lokte hij Roosevelt in de 
val en schoof zichzelf in Berlijn. En weer is het 
de terreur en de misleiding, die hij te baat neemt 
om de anderen uit Berlijn te verdrijven. Terreur, 
want hij blokkeert Berlijn met geweld. Misleiding, 
want hij zegt, reparaties aan wegen en spoor- 
lijnen te moeten verrichten. Terreur, want hij 
stuurt zijn vliegeniers in de reddingbrengende 
corridor. Misleiding, want hij lokt de Berlijners 
met zijn graan, nadat zijn poging, om ze door 
uithongering te dwingen, mislukt is. En dit alles 
heeft één ding ten doel: het winnen van totali- 
taire macht. 
Hetzelfde beoogt het nieuwe woordenboek der 
communisten. Het bezigt de woorden, die wij ook 
gebruiken, maar ze hebben een andere betekenis. 
Vrede is: stilte door terreur. 
Democratie is: in de pas lopen in de volksverte- 
genwoordiging of in een concentratiekamp, naar 
keuze. 
Politie is: wat de ene helft van het volk (zonder 
uniform) met de andere helft doet: bespionneren 
en verraden. 
Vryheid is; nooit zeggen wat je denkt en probe- 
ren te denken, wat Stalin zegt. 
Nationale zelfstandigheid is: de erkenning van de 
leidende rol der Sowjet Unie in de strijd tegen het 
imperialisme en de onvoorwaardelijke solidariteit met 
de Communistische Partij der Sowjet Unie, onder lei- 
ding van Stalin, als grondslag van de strijd voor het 
behoud van de nationale zelfstandigheid van ieder 
land voor de verdediging der democratie en voor de 
opbouw van een duurzame vrede. (Overgenomen uit 
de partijresolutie der C.P.N. van 11 Juli). 

Deze stelregels zijn waardevol in de bestrijding 
van het communisme: 

Geloof nimmer in de brave communist; hij is n.1. 
een communist. 
Bestrijd het communisme nimmer in de styi en 
met de methoden van dit communisme. Men kan 
de duivel niet met Beëlzebub uitwerpen. 
Geloof ergens in, dan zijt ge niet weerloos en 
strijdt ge op gelyke wapens met het communisme. 
En vooral: geloof in Hem, Die het communisme 
negeerde en uit welke negatie zijn Bastille-^ 
revolutie en guillotine-terreur voortkwamen; dan 
strijdt ge met onoverwinn'Iijke wapens, dan is 
Christus n.1. Uw aanvoerder in de strijd voor 
recht, voor vrijheid en vrede. 

H. v. R. 

i) In de gehate Bastille, waar de slachtoffers van 
het absolute koningschap zouden zitten, trof men 
bö de bestorming zegge en schrijve 7 lieden aan, 
waarvan vier voor vervalsing, één op verzoek van 
zgn vader en één waanzinnige gevangene. Er waa 
geen enkel folterwerktuig. 

ORATIO PRO DOMO 

T n een artikel in „Ons Baken" oefent Frits Kief cri- 
tiek uit op ons hoofdartikel over naturalisatie. Zijns 

inziens betekent het stellen van de eis, dat de natu- 
ralisatie-aanvragers geen extremistische opvattingen 
zijn toegedaan, niets anders dan het stellen van een 
volkomen subjectief normenstelsel. Hij is van mening, 
dat de particuliere politieke en wereldbeschouwelijke 
opvatting der aanvragers niemand iets aangaat. 
Deelname aan het verzet is voor hem zonder meer 
reden tot naturalisatie. 
Uit welke politieke of wereldbeschouwelijke overwe- 
gingen de verzetsgeest ontsproten eh gevoed is, doet 
voor hem niets terzake. Hij verlangt daarom, dat de 
verzetslieden het Nederlandse burgerrecht nu en met 
spoed verkrijgen. Over te maken uitzonderingen -— 
als zij al gerechtvaardigd zouden zijn — wenst hij 
eerst in tweede instantie te praten. 
Frits Kief tekent daarbij aan, dat hij deze materie 
wat meer van nabij kent: het is hem nu al tweemaal 
overkomen, dat „de een of andere vlegel" op zijn 
uitwijzing aandringt; verder ondervinden verzetslie- 
den van Duitse afkomst moeilijkheden met passen, 
visa, uitbetalingen van de Schade-Enquête Commissie, 
enzovoorts. 

Het is altijd enigszins pijnlijk als persoonlijke belan- 
gen en desillusies door een zakelijk meningsverschil 

heenspelen. Daarom zou het ons liever geweest zijn, 
wanneer het zakelijk verschil van mening tussen „Ons 
Baken" en „De Zwerver" aan de orde gesteld was 
door iemand, wiens persoonlijke belangen niet in het 
geding zijn. Dat dit in het artikel van „Ons Baken" 
niet het geval is, mag ons nochtans niet weerhou- 
den de zaak duidelijk te stellen. Wij blijven van me- 
ning, dat deelname aan het verzet als zodanig geen 
reden tot naturalisatje kan zijn. Een bijzondere waar- 
borg, dat een vreemdeling, die aan het verzet tegen 
de Duitse bezetter heeft deelgenomen na zijn natura- 
lisatie een goed en betrouwbaar Nederlander zal zijn 
en blijven, kan ons inziens niet zonder meer uit zijn 
verzetsdaden, hoezeer deze op zichzelf ook te waar- 
deren zijn, worden geconstateerd. 
Er blijkt zelfs geen waarborg aanwezig te zijn, dat 
Nederlanders, die aan het verzet tegen de Duitse be- 
zetter hebben deelgenomen, onder alle omstandigheden 
betrouwbaar zullen zijn en blijven. De houding van 
vele communisten bewijst dit. Deelname aan het ver- 
zet kan dus op zich geen reden tot naturalisatie zijn. 
Het kan we! reden zijn om op andere punten, b.v. 
kennis van de Nederlandse taal of financiële draag- 
kracht, tegemoetkoming te betonen. 
Het stellen van de eis, dat door de aanvrager geen 
extremistische opvattingen worden gehuldigd, bete- 
kent geenszins, dat een „volkomen subjectief normen- 
stelsel" wordt ingevoerd. Er is wel degelijk uit te 
maken wat extremistisch is. De bijzondere rechtsple- 
ging bewijst dit ten aanzien van de nationaal socia- 
listen en fascisten. De uitsluiting van de C.P.N. uit 
commissies e.d. bewijst dit ten aanzien van de com- 
munisten. 
Ons volk blijkt wel degelijk in staat uit te maken 
wat extremisme is. Wie de Nederlandse naturalisatie- 
practijk als politieke nierenproeverij bestempelt, geeft 
daarmede blijk er nog niet veel van te begrijpen. 
Het wordt tijd, dat wij de zaken weer bij hun juiste 
naam gaan noemen. 
Het meningsverschil tussen ons en „Ons Baken" is 
meer van practische dan van theoretische aard. Het 
gaat in wezen heel concreet om de oud-Spanje- 
strijders, en om de linkse extremisten, die in Neder- 
land aan het verzet tegen de Duitse bezetter hebben 
deelgenomen. 
„Ons Baken" is van mening, dat de Nederlandse na- 
turalisatie-practijk zodanig moet worden omgebo- 
gen, dat deze categorie — behoudens in tweede in- 
stantie te maken uitzonderingen — het Nederlandse 
burgerrecht zullen verkrijgen. 
Wij blijven daarentegen van mening, dat de strijd in 
Spanje en die in het verzet in Nederland op zich geen 
reden tot naturalisatie zijn, en dat op deze regel eerst 
in tweede instantie uitzonderingen dienen te worden 
gemaakt. 

FONS. 
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i De handen worden uit de mouwen gestoken! | 
Het lectuurfonds van één der Geref. Kerken, gaf 44 
abonnementen op voor de jongens overzee. 
Een abonné uit Enschedé, zond f 50.— voor hetzelfde 
doel. 
Een Handelsonderneming deed f 15.— in het zakje. 
En wie steekt er nu verder de handen uit de mouwen? 
Laat onze brievenbus maar uitpuilen. Als we een gro- 
tere moeten maken, betalen wij de onkosten met een 
lachend gezicht. 
Want nooit kunt U de militairen blijer maken, dan met 
hun een abonnement op ons blad te geven. 
Zij beschouwen de Zwerver als een deel van hun eigen 
wereld, dat kunt U lezen uit de correspondentie die er 
is tussen hen en ons. U moest deze eens kunnen inzien! 
En, laat ze vliegen! Geeft de Jongens geen oudere lec- 
tuur dan Uzelf verlangt. 
Wij verwachten Uw opgaaf per kerende post! 

imimiiiimiiiimiiiiimniiimimmiiimmmmmimiiimiiiimmiiiiiiiiiiiii 

  



r ■ s . heerst onder ons nog dikwijls verschil van mening over de noodzaak om onze doden te herden- 
hd ken, door middel van het oprichten van monumenten, graven verzorging e.d. 

-I—' Velen zien dit steeds terug komen op wat de gevallenen hebben gedaan, het steeds weer indachtig 
worden van wat zij hebben geleden, als iets negatiels. waardoor de kracht van ons volk niet groter zal 

Veeleer ziet men dit als een verspilling van wstbare energie, die beter op een andere manier en. zo 
zegt men, voor een beter doel besteed kan worden. 
Helemaal juist is deze mening echter niet. Integendeel. 
Geelt de Gewijde Geschiedenis niet vele voorbeelden, dat de Here gebiedt om „opgerichte tekenen te 
maken waardoor eeuw in eeuw uit herinnerd zal worden aan de grote dingen, die zijn geschied? 
Nu dan. dezelfde inhoud wensen wij ook te geven aan onze dodenherdenking, gravenverzorging en 
dankbare verering. , . , ,. , . 
Daarbij is het onze vaste overtuiging, dat onze nationale verhelling voor een goed deel afhankelijk is van 
de juiste waardering van ons volk. voor het werk, dat de gestorven vrienden hebben gepresteerd. 
Hieruit kan Nederland wezenlijke bouwstof delven.   

Vj_ J 

COMITÉ NAZORG KAMP REES 

ij de op 6 December 1944 gehouden razzia te 
Haarlem, werden 1004 mannen uit hun dagelijks 

f* 

B 
werk gehaald om naar Duitsland te worden getrans- 
porteerd. Hier zouden zij „werk en goede voeding 
krijgen! 
De gevangenen werden naar Amsterdam gevoerd en 
op de Levantkade in een sclr- -e'aden voor trans- 
port naar Duitsland, via het IJsselmeer, Kampen en 
de rivier de IJssel. In een vreselijke toestand stonden 
daar honderden mannen in het ruim samengepakt, 
nauwelijks ih staat om adem te halen. Toen de dek- 
luiken bovendien nog dicht gingen, maakte een grote 
wanhoop zich van hen meester en het was een uit- 
komst toen, door activiteit van de geallieerde lucht- 
macht, vervoer per schip onmogelijk werd en de ge- 
vangenen overgeladen werden in een goederentrein. 
Helaas was het hierin al niet veel beter. 
Onder deze gevangenen bevonden zich ook enkele 
mensen, die, voor het goed functionneren van open- 
bare bedrijven en illegale organisaties, node gemist 
konden worden en, koste wat kost, weer op vrije 
voeten moesten komen. 
Enkele heren, die daartoe bij uitstek geschikt waren, 
probeerden de Duitsers te bewegen aan het verzoek om 
deze onmisbaren wver vrij te laten, te voldoen. De 
bevelvoerende officier beweerde echter, dat hij daar- 
toe niet gerechtigd was, doch de bevelen moest op- 
volgen van een chef, die in Kampen zetelde. 
De heren die zich later verenigden in een comité, 
dat de naam „Comité Nazorg Kamp Rees" kreeg, 
besloten dan maar naar Kampen te gaan. Ze gingen 
met een auto waarin ze verschillend" dingen die dien- 
stig konden zijn om de betreffende officier in 'n goede 
stemming te brengen meevoerden, op weg naar de 
oude stad aan de IJs elmoncl. 
In Baarn, waar zij des avonds laat ar- 
riveerden. nam de Wehrmacht echter de auto in be- 
slag. Goede raad was duur. Zonder auto konden zij 
hun reis niet vervolgen, de spoorwegen staakten im- 
mers. Toch voelden ze er ook niets voor om zich door 
enkele moffen de weg tot hun doe! te laten versper- 
ren. Hun contacten in Baarn waren slecht, daartegen- 
over die in Haarlem uitstekend, zodat tenslotte be- 
sloten werd terug naar H~arkm te gaan en via de 
Ortskommandant, de 'ugere godjes in Baarn te over- 
bluffen. Aldus gebeurde. Ze kregen hun wagen terug 
en arriveerden zender verdere tegenslag in Kampen. 
Hier waren dc gevangenen nooit geweest noch zetel- 
de een Duitse officier, die iets van een razzia-trans- 
port afvrst Tfna maar weer verder gezocht! 
Door bemiddeling van 'n illegaal werker van papieren 
voorzien, -taken ze de IJssel over en meldden zich 
bij de Ortskommand nt van Enschede. Deze deelde 
hun spotlachend mede. dat zij hun pogingen wel kon- 
den staken, dar.r zelfs Seyss Inquart vruchteloos ge- 
probeer - h-d een bepaalde jonttea uit bet transport 
te ontslaan. 
Iemand, die in de trein voor Duitsland zat, kwam 
er niet weer uit. 
Het was nu uict een bepaald bemoedigend gelu i' 
ma- - dacht men, alleen diegene die opgeeft is ver- 

loren en zette op hoop tegen hoop toch door. Wel 
begrijpend, dat ze een moeilijke taak op zich ge- 
nomen hadden, maar nog lang niet uit het veld ge- 
slagen, zochten en vonden ze contact met de plaat- 
selijke illegaliteit, die hun alle mogelijke hulp toe- 
zegde. Er werd een man gevonden, die al meerdere 
malen in Duitsland was geweest en binnenkort weer 
zou gaan. Hij wilde wel onderzoeken waar uiteindelijk 
het transport terecht gekomen was. Dit te weten was 
een noodzaak, omdat immers het spoor van de ge- 
vangenen na Enschede natuurlijk niet meer te volgen 
was. Men bleek inderdaad de juiste man gevonden 
te hebben, want reeds na enkele weken berichtte hij, 
dat alle Haarlemmers waren ondergebracht in kamp 
Rees. een' kamp in de buurt van het plaatsje Rees, 
enkele kilometers over de grens gelegen. Na per trein 
door Duitsland rondgezworven te hebben, waren zij, 
geheel onkundig waar zij eigenlijk belandden, hier 
terecht gekomen. 

De krachtige, gezonde mannen van vier weken ge- 
leden, waren zo apathisch geworden, dat ze zelfs niet 
probeerden te ontvluchten. Eén week in een trein en 
drie weken in het kamp hadden de levensmoed ge- 
broken. 
De comitéleden, voorzien van allerlei verlofpassen, 
die zij tenslotte van de SD veroverd hadden, kwamen 
als doktoren in het kamp aan, waar zij medicijnen 
mochten uitdelen en de ergste gevallen voor terug- 
zending naar Nederland mochten aanwijzen. Dat dit 
met grote moeilijkheden en tegenwerking van de zijde 
der betreffende kampdokter en sanitater gepaard ging, 
behoeft geen betoog. Ook spoorden zij de mannen 
aan om toch te ontvluchten en wezen hun daartoe 
met behulp van een kaart, de kortste route naar Ne- 
derlands grondgebied. Voor allen was het een open- 
baring te zien, dat het vaderland maar op enkele 
kilometers verwijdert was, voor velen een aansporing 
de vlucht te ondernemen. 
De heren kwamen 17 malen terug met steeds grotere 
hoeveelheden medicamenten en namen op elke rit 
meer gevangenen mee. In samenwerking met onder- 
grondse organisaties, konden er op deze manier tien- 
tallen worden gered uit de moordende klauw van 
Kamp Rees. 

Na de bevrijding. 
T" oen de vlaggen hun rood, wit en blauw, bekroond 

met de oranjewimpel over Nederlands vrije vel- 
den ontplooiden, kwamen ook de angstige vragen, 
waar de weggevoerden 'zouden zijn. Familieleden van 
de slachtoffers vroegen of het comité, dat al zulk 
prachtig werk verricht had, nu ook wilde onderzoe- 
ken, waar de stoffelijke resten van de gestorvenen 
waren geborgen. 
Het verzoek werd verstaan. De heren begrepen, dat 
zij hun werk niet mochten afbreken, want niemand 
anders was met de locale toestand zo goed op de 
hoogte als zij en het Duitse kampbestuur kenden zij 
persoonlijk. 
Zo spoedig dit maar mogelijk was, probeerden zij 
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De toestanden in a.i kamp waren erüarmelijk. 
De barakken wedijverden met onze goqd vaderland- 
se pannebakkerijen, in het doorlaten van de koude 
winterwind. , 
De kale houten vloer, waarop men slapen moest, 
leefde van ongedierte. 
De enkele deken, die men als een hond kreeg toege- 
worpen, vermocht niet de koude ledematen te ver- 
warmen. 
In één maand tijds waren er reeds 63 mannen gestor- 
ven aan honger en ontbering, dysenterie etc. 
Sommige dagen brachten een oogst op van 6 of 8 
lijken. 
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dan ook passen te bemactitigen om de grens te over- 
schrijden. Het geallieerd bestuur begreep de nood- 
zaak van deze missie echter niet en weigerde zijn toe- 
stemming. 
Wat nu? Zou het comité zich door vriendenhanden 
laten weerhouden, waar de mof dit niet had gekund? 
Gelukkig niet. 
Uiteindelijk slaagden zij er toch 'in visa te krijgen 
en het kamp Rees te bereiken. Wat men daar zag, 
deed hun eens temeer beseffen, dat hun werk van 
grote urgentie was, waarvan de uitvoering geen dag 
meer uitgesteld kon worden. De kerkhoven, waar de 
Nederlanders waren begraven, hadden geen enkele 
vorm van verzorging genoten. Het onkruid groeide 
een meter hoog. De naamplaatjes op de graven wa- 
ren onleesbaar. Op sommige graven ontbrak élke 
aanwijzing wie hier ter ruste was gelegd. De foto, 
die hiernaast is geplaatst, toont hoe erg de toestand 
was in Bienen, een dorpje in de buurt van Rees. Al- 
leen met hulp van gegevens die de pastoor en de 
doodgraver verstrekten, kon er een voorlopige lijst 
worden opgemaakt van de hier waarschijnlijk be- 
gravenen. Deze janboel maakte hun spoedig duidelijk, 
dat ze proberen moesten het comité uit te breiden 
met enkele ex-gevangenen, die in het kamp gezeten 
hadden en alle dingen hadden meegemaakt. Dit plan 
moest echter weer losgelaten worden daar men' voor 
de twee Haarlemmers, die ze hiervoor aanzochten, 
geen paspoorten verstrekte. Ondanks ook deze teleur- 
stelling werd het haast onbegonnen werk doorgezet. 
Hoe onbegonnen dit was, blijkt wel duidelijk uit het 
volgende. 
In een herberg vernamen zij toevalligerwijs, dat in 
een aardappelveld een groot massa-graf was, waarin 
ook Nederlanders moesten liggen, die bij een brand 
om het leven waren gekomen. De ongelukkigen had- 
den in een met prikkeldraad omgeven barak gezeten, 
waaruit vluchten onmogelijk was, toen de houten keet 
een prooi der vlammen werd. Verder vonden zij eea 
begraafplaats, waar de toestand meer op een mest- 
vaalt geleek, dan op een terrein waar doden waren 

(Wordt vetvolgd op pag. 8). 



Uit leven en strijd van één onzer grootste 
verzetsmannen 

THEODORUS DOBBE („HANS") 
door 

..BOB VAN STEENWljK". 

HET DRAMA BIJ DE „LEREN DOEDEL". 

De landing van de geallieerde troepen in Nor- 
mandië had in het bezette Westen van Europa 

grote beroering verwekt. De felle strijd in Nor- 
mandië werd door de gekwelde bewoners der 
bezette streken met adembenemende spanning 
gevolgd en toen het bleek, dat de landingstroe- 
pen zich wisten te handhaven en hun strategische 
posities consolideerden, ging er overal een zucht 
van verlichting en voldoening op. Maar toen 
daarop de snelle opmars naar Parijs en naar 
het Noorden volgde; toen de Amerikaanse legers 
de Duitse grenzen bereikten en de Canadezen 
en Engelsen hun zegetocht door België voort- 
zetten, was de spanning bijna niet meer te dra- 
gen. Bij de Duitsers zowel als bij hun satellieten, 
de leden van de NSB begon een ware angst- 
psychose te heersen. Het treinverkeer voor rei- 
zigers liep volkomen in de war; extra treinen, 
eivol afgeladen met duizenden Duitse vluchte- 
lingen, reden naar het Oosten. Langs de grote 
verkeersaders naar onze Oostgrens trokken ein- 
deloze militaire colonnes, al dan niet gemotori- 
seerd, in de richting van de Heimat. Allerlei 
oncontroleerbare geruchten veroorzaakten een 
geweldige opwinding onder ■ de bevolking. In de 
kringen der illegaliteit heerste een koortsachtige 
bedrijvigheid. 
Ook de Nijmeegse KP zat niet stil. Spoorbaan- 
vakken naar de grens werden onklaar gemaakt 
of opgeblazen, niettegenstaande de uiterst strenge 
bewaking. 
Maandagavond, 4 September 's avonds om half 
elf, belde Dobbe aan bij de familie Hoffs en ver- 
zocht daar te mogen overnachten. Met Hoffs en 
diens vrouw maakt hij tot half twee in de nacht 
de bekende „Oranjebanden". De middag had hij 
bij zijn gezin in Velp doorgebracht. Met vrouw en 
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in onze herinnering steeds als de „Dolle Dinsdag" 
zal voortleven, verliet Hans nog vóór 7 uur het 
gastvrije huis van zijn vrienden en met zijn fiets 
en actetas, waarin hij een aantal „Oranjebanden" 
had gepakt, ging hij op weg naar de uitspanning 
„de Leeren Doedel". Met zijn mannen had hij af- 
gesproken, dat allen daar ongeveer 7 uur aan- 
wezig zouden zijn. 
De inlichtingen, dé laatste dagen ingewonnen, 
luidden, dat Johnny Droog een tuinhuisje bewoon- 
de, gelegen aan een klein bospaadje achter een 
boerderij in de omtrek van de „Leeren Doedel". 
Die inlichtingen waren door Hans^geverifiëerd en 
ze bleken juist te zijn. 
In de omgeving van de uitspanning zag Hans een 
drietal van zijn mannen staan: Guus, Ley en 
Wim, een nieuweling in de groep, die allen even- 
als Hans in Arnhem hadden geslapen. Hij reed 
het drietal voorbij en stuk voor stuk stapten de 
drie mannen op de fiets en reden achter hem 
aan. De grote weg tussen Arnhem en Ede was 
vol met Duitse soldaten. De ene colonne na de 
andere passeerde hen in Arnhemse richting. 
Bij het bospaadje aangekomen, trokken Hans en 
Ley maar vast op verkenning uit. Van de bos- 
wachter, die aan het begin van de bosweg woon- 
de, vernamen zij, dat Johnny inderdaad thuis was. 
Het tweetal ging toen weer naar de anderen terug 
en Hans stuurde Guus naar de „Leeren Doedel" 
om te zien, of de rest van de groep reeds was 
gearriveerd. Weer gingen Hans en Ley het bos- 
pad op, om de naaste omgeving te onderzoeken. 
Zij waren nog geen vijf minuten weg, of er klon- 
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Hans stond nog steeds 
rustig aan de hoofdweg 
te wachten. 

kinderen had hij een vreugdedans om de tafel 
gemaakt uit opgewondenheid over de naderende 
bevrijding. Nu zou binnenkort alles weer goed wor- 
den; de tijd naderde, dat hij en zijn gezin ver- 
enigd zouden zfln. Zijn vrouw smeekte hem niet 
weer weg te gaan, maar Hans wees op zijn onver- 
biddelijke plicht: één opdracht moest hij nog 
vervulJem.Een Innige afscheidskus aan vrouw en 
kinderen en Hans «tapte de deur uit. Op de hoek 
van de straat draalde hjj zich nog eenmaal om 
en wuifde itflii dlerbaran het afscheid toe. 
Het zou do laatste groet zijn in dit leven. 
De volgend» morgen, 6 September, de dag, die 

ken schoten achter in het bos en kort daarna 
kwam het tweetal weer opdagen. Zij vertelden 
Wim, dat naar hun mening Johnny aan het 
schieten was. Ook Ley werd nu naar de „Leeren 
Doedel" gestuurd om te zien, waar de anderen 
bleven, terwijl Theo met zijn fiets aan de kant 
van de Amsterdamse Weg ging staan. Nog altijd 
was deze weg overvuld met Duitse voertuigen, 
die in colonne reden. Wim bevond zich op dat 
ogenblik niet veel verder dan 15 m. van Dobbe 
verwijderd. Hy hield zich wat verborgen, omdat 
hij in zijn polltie-uniform te veel in de gaten 
liep. 

Wij zijn het wild, dat gij nu jaagt. 
Gij zijt het, die de wapens draagt. 
De netten sleept, de horde hoedt. 
Die ons, benarden, drijver, mref 
Naar waar uw schrikkelijk geweld 
Ons kneveif en ons nederw*1* 

Uit: Geuzenliedboek. 

Het plan om Johnny te liquideren was ais volgt 
opgesteld. De troep zou het huisje, waar Droog 
woonde, omsingelen en zich verdekt opstellen. 
Onder een of ander voorwendsel zo men Johnny 
naar buiten zien te krijgen, waardoor men in de 
gelegenheid zou zijn Iw' monster neer te knal- 
len 
Hans stond nog steeds rustig aan de hoofdweg 
te wachten. Plotseling werd er geroepen: „Mijn- 
heer blijft U staan!" Hans wiep zijn fiets op de 
grond en liep een paar passen in de richting, 
waar Wim zich bevond. Op hetzelfde ogenblik 
kwamen uit de struiken twee geüniformeerde 
Duitsers met een „dame" te vr orsehfj-' vn-ge- 
zeld door Johnny de Droog. 
Wim, die van korte afstand dit ahes ge- 
beuren, had moeten schieten. Hij was niet op- 
gemerkt en lag in hinderlaag. Het eerst schot 
had nummer één buiten gevecht gesteld en voor- 
dat nummer twee zich had kunnen oriënteren, 
kon ook deze neergeschoten zijn. Bovendien had 
Hans na het eerste schct ooi: zijn woordje mee 
kunnen spreken, 
Wim schoot echter nier. Hij was nog maar kmt 
bij de troep en miste de nodige ervaring. Nie- 
mand mag hem ten kwade duiden, dat hij op het 
suprème moment niet onmiddellijk wist te han- 
delen. Toen Dobbe nog voortliep, klonk het voor 
de tweede maal: „Blijf staan, of ik schiet!" 
Dobbe draaide zich om, stak de handen in de 
hoogte en gaf zich over. 
Wim zag vanuit een bosje, hoe Dobbe lussen de 
twee Duitsers in, op de fiets met Johnny Droog 
er achter aan, werd weggevoerd in de richting 
Arnhem, Bij de „Leeren Doedel" werd halt ge- 
houden en Dobbe werd er naar binnen gebracht. 
Ley en Guus, die daar in de buurt stonden te 
wachten zagen hem binnenbrengen. Zij sprongen 
op de fietsen reden de Arnhemse kant op, om 
de anderen te waarschuwen. Op de hoogte van 
de „Lichtenbeek" kwamen ze hen tegen. Zij 
hoorden van hen, dat ze zich verslapen hadden. 
Ze hadden de nacht doorgebracht in Velp in een 
verhuiswagen, waarin het erg donker was. 
De troep stelde zich nu verdekt op langs de 
weg om te trachten Dobbe te bevrijden, als hij 
langs hen werd gevoerd. Het duurde niet lang, 
of het transport kwam er aan, in dezelfde op- 
stelling als te voren. Dobbe in het midden en 
de beide Duitsers naast hem, terwijl Johhnny 
er achter aan reed. Maar nog altijd was de weg 
overvol van Duitse soldaten, zodat geen ont- 
zettingpoging kon worden gewaagd. Een van de 
twee moffen hield e««i auto aan en Hans moest 
instappen. Voor het huis van Wamelink, een 
SD-agent werd halt gehouden en Dobbe werd 
naar binnen geleid. Wameling verliet kort daar- 
op het huis en begaf zich naar het SD-gebouw 
aan de Utrechtse weg, om hulp te halen. Met 
twee agenten keerde hij per auto terug. Een 
heer, „de Boesterd" geheten, welke toevallig pas- 
seerde, moest mee naar binnen. Hij werd gefouil- 
leerd, zijn papieren werden nagezien, waarop hij 
weer mocht vertrekken. Bij het uitlaten van deze 
heer, kwam een onderwijzer Wormgoor geheten, 
de Brugstraat uit. Bij het zien van burgers met 
revolvers in de vuist en een geüniformeerde Duit- 
ser, wilde hij rechtsomkeert maken. Dat zag 
Wameling en deze riep een Hollandse SS-er 
toe: „Daar gaat er nog een van hen, schiet hem 
neer". De heer Wormgoor werd gegrepen en 
moest naar binnen. Hij zag daar iemand, die hij 
niet kende, geboeid staan en werd gefouilleerd. 
Er werd niets bezwarends op hem bevonden, 
maar de heren koesterden argwaan en hij moest 
blijven, al verklaarde Dobbe bij hoog en laag, 
dat deze heer niets met zijn geval had te maken. 
Na een kwartier vertrokken ze met zijn zevenen 
te voet naar het SD-gebouw. Wormgoor mocht 
zijn fiets meenemen. Bij het SD-gebouw aan- 
gekomen, wilde Wormgoor niet mee naar bin- 
nen, maar hij kreeg een schop, zodat hjj het 
gebouw invloog. Dobbe werd verder naar binnen- 
geleid, zodat Wormgoor hem niet meer kon zien. 
Enige malen kreeg dezé bezoek van Johnny den 
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Droog, die hem aanraadde maar te bekennen, 
daar men toch alles al wist, maar Wormgoor gaf 
ten antwoord; „Als u alles weet, heeft mijn ont- 
kenning toch geen zin." Na nog enige malen 
door anderen ondervraagd te zijn, mocht h:j ui't- 
eindeliik vertrekken Het was toe?! reeds na half 
elf. 
Nadien werd voonopig niets meer van Hans 
vernomen. Berst na de bevrijding kreeg een 
vriend van Dobbe, de heer Grypink, na rvieloos 
speuren contact met een zekere Buylnk. een 
marechaussee, die te Deventer zat ongesloten. 
Déze heeft verteld, hoe het einde was 

Het einde van Dobhe. 

E, obbe werd van het SD gebouw naar Ave- 
' goor vervoerd. Voor de tweede maal werd hij 

daar ter dood veroordeeld. De bekende SD- 
sadisten: Albrecht, Kühnert en Buyink, brach- 
ten hem naar een buitenmaats „Hot Hof" te 
Dieren. Dobbe kreeg daar verlof nog een af- 
scheidsbrief aan zijn vrouw te schrijven. Toen 
hij het blief je aan Kühnert overhandigde, wist 
hij resoiuut aan deze diens revolver te ontruk- 
ken, maar tijd tot schieten kreeg hij niet meer. 
De beide anderen schoten onmiddellijk hun pisto- 
len op hem leeg en Hans stortte dodelijk getrof- 
fen neer. Op een stille plek van het bos werd 
hij in een kuil begraven, die tijdens Dobbe's aan- 
wezigheid was gedo'i'P1 Fen groot vaderlander 
was heengegaan 
Buyink heeft de plaats moeten wijzen, waar 
Kans een rustplaats vond. 
Op 21 Juni 1945 werden de resten van Hans 
opgegraven en voorlopig naar het kerkhof te 
Dieren vervoerd. De tiende Juli werd het stof- 
felijk overschot naar Amsterdam overgebracht 
en na een plechtige kerkdienst in het Gods- 
huis aan de Jacob-Obrechtstraat opnieuw ter 
aarde besteld op de RK begraafplaats Buiten- 
veldert, waar honderden oud-illegale werkers hem 
de laatste eer bewezen. Een fraai grafteken wijst 
daar de plaats aan, waar een der grootste ver- 
zetsmannen de eeuwige rust heeft gevonden. 

Wocdl vervolgd.) 

DE AGENT ❖ 
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„Hé. meneer, stapt U eens af!" 
Vanuit de vage duisternis vuurde ■ een onbestemd 
•iemand de woorden als springende granaten op me 
af, terwijl ik een beetje suffig in de late avond huis- 
waarts netste, terugkerende van een stichtingsklussie. 
'l Was een licht vriezend zomeravondje en alles 
lag in de tot vervelens toe   
geannonceerde dichterlijke 
dromen verzonken: (ruisen- 
de) bomen (broeierig-kwij- 
lende) koeien, (achter klim- 
op weggedoken) huisjes en 
ik zelf op mijn fiets, natuur- 
'ijk op mijn fiets. Ik had 
evengoed kunnen fluiten, of 
(zacht) kunnen zingen, ja, 
■k zou zelfs hardop 
een (stil) gedicht heb- 
ben kunnen reciteren, 
maar ik deed het niet. Ik 
gaf de voorkeur aan dromen, zoals de bomen, de 
koeien en de huisjes omdat ik daardoor het minste 
cp viel, want ik had er zo mijn reden yoor. 
Die beroerde lamp op mijn fiets brandde namelijk 
niet. 
Ja, er zat zelfs geen lamp meer op. 
Daarom gleed ik als een schim door deze koele 
zomeravonddroom. 
De wereld zag er zo goedig uit, vroom haast, waarin 
alleen het zachte gekanker van mijn in jaren niet 
geoliede fietsketting uit de toon viel. 
Ik was bezig me met alles te verzoenen: met de 
zware taak om deze kolom wekelijks te vullen, met 
de redactie, die me deze last op de gekromde schou- 
ders heeft genageld, met deze huichelachtige zomer, 
die zich zelf niet durft te zijn, ja, zelfs met mijn 
kankerende ketting, welker protesterend gepiep slechts 
de zoete stilte accentueerde. 
Er was geen enkele wrok meer in me, geen enkele 
zorg, behalve dan een waardeloos prul, dat me nu 
en dan voor een agent deed afstappen, die bij nader 
inzien steeds een boom bleek te zijn. 
Zo reed ik door deze goede wereld van dromerige 
bomen, koeien en huisjes. Er steeg onafwendbaar 
een grote weemoed in me op, zoals in dichters soms, 
en mijn hart stelde zich schroomvallig tot een lyrisch 
dicht. Voorzichtig probeerde ik boom te laten rij- 
men op koe of althans op haar synomiétae vorm. 
Het scheelde niet veel of het lukte, maar toen reed 
ik juist weer bijna tegen een boom op en droom-vlug 
stapte ik af. 
„Hé, meneer, stapt U eens af!" loeide de boom want 
het was geen boom maar een heuse agent, die ik 
temet van achteren ramde. 
„Dat rijmt beslist niet," zei ik hardnekkig, „en boven- 

dien valt er niets meer af te stappen of het moet 
zijn van deze wal in die sloot." 
„li rijdt zonder licht," gromde de boom-agent som- 
ber en gans niet in overeenstemming met de veder- 
lichte stemming van mijn gemoed. 
„Daar zal ik niet om liegen, meneer," reciteerde ik 

    gedempt, „deez' speurder 
heeft een fijne neus." 

BMMp „Er zit geen lamp op," 
griezelde de man, na met 
'n zaklantaarn naar 'n licht- 

f |A punt te hebben gezocht. 
HB „Dat kan me dan een kop 

PB H kosten," probeerde ik grap- 
J\yW pig te doen, doelende op 

een nieuwe lampekop, 
maar hij snapte het niet of 
misschien was het niet eens 
grappig. Ik ben nooit hele- 
maal zeker van mijn grapjes 

nadat ik vroeger eens de schoolmeester op de W.C. 
heb opgesloten en daarna het hele geval — lucht- 
hartig als ik ben — had vergeten. 
„Waf doet U hier nog zo laat." viste de boomstam 
nieuwsgierig, „zo midden in de polder." 
„Dromen,' lispelde ik, er nog helemaal in, maar 
toen snauwde hij dat ik geen grapjes moest ver- 
kopen, vooral niet tegen hem, waarop ik kwaad 
werd en zei dat ik voortaan wel zou waarschuwen 
wanneer ik grappig begon te worden. 
„Wat zit er in die tas," vroeg de prozaïsche toen 
en meteen grabbelde hij uit mijn fietstas een belakte 
enveloppe waarin een paar stichtingskwitanties had- 
den gezeten, welke ik juist had geïnd. 
„Stichting 1940—1945," spelde hij luid-op. „Fontein- 
laan 9 te Haarlem". Heeft U daar iets mee te maken?" 
deed hij toen, ineens niet onvriendelijk meer. 
„Ja, meneer," antwoordde ik vlug, een reus van een 
kans voorvoelende, „ik ben penningmeester van de 
afdeling hier. Heeft U er soms ook wel eens iets 
mee te maken?" 
„Soms wel. Een keer per jaar als ik de aangeboden 
kwitantie honoreer." 
„Makmeeffevoorstelle," hapte ik vlug als een snoek in 
een baars,' ik ben Toon van de Stichtingskolom in 
„De Zwerver", plaatselijk penningmeester." 
„Aangenaam," zei-d-ic toen, terwijl hij mijn gretig uit- 
gestoken hand drukte. 
„Dat kan dan wederzijds worden," kwam ik vlug, „dan 
zal ik er een stukkie over schrijven. Hoeft U het niet 
meer te doen. Goed?" 
„Goed," besliste de agent, „maar noem mijn naam 
dan niet en blijf de eerste honderd meter lopen." 
Dat heb ik toen gedaan en hier is het stukkie. 

TOON. 

VALSE TRISTE * HET PROCES CHRISTIAN5EN 

De kleine baizaal van Huize „Ren-Enk" te Arnhem 
heet Moors, maar dat is een regelrechte beledi- 

ging aan het adres van de bouwers van het Alham- 
bra. Vlakke, smakeloze schilderingen trachten ver- 
geefs een Moorse bouwstijl te suggereren en het glas 
van een geweldige kroonluchter schittert als een tra- 
nenval om het gemis van een vurig begeerde maar 
nooit bezeten pracht. 
In deze Moorse balzaal staat Friedrich Christiansen, 
General der Flieger en Wehrmachtsbefehlshaber in 
den Niederlanden, voor zijn rechters. 
Twee dagen lang sleept zich in die bizarre omgeving 
een proces voort, met het rhythme, dat zij aan deze 
omgeving verschuldigd is: een langzame, droeve wals, 
waaruit soms de herinnering aan voorbije glorie op- 
klinkt. 
In de beklaagdenbank zit een oude kleine man in een 
grijs pak; zijn stem is wat hees als hij antwoord op 
de vragen, die hem gesteld worden. Maar zijn ant- 
woord beperkt zich meestal tot enkele woorden; „Ich 
weiss es nicht, Herr President" of „Ich kenne die 
Einzelheiten nicht". Het is waar, hij heeft het nooit 
geweten. Rauter wist het en Seyss Inquart en Von 
Wühlisch, maar Christiansen zette alleen zijn hand- 
tekening. Met die handtekening bekrachtigde hi) de 
bevelen, die executie-pelotons in werking stelden; met 
die handtekening bekrachtigde hij het bevel, dat een 
regiment Duitsers hun machteloze woede op het dorp 
Putten deed koelen. Daarom staat hi) nu terecht. Hij 
wist niets, hij kende de bijzonderheden niet, maar hij 
plaatste Zijn handtekening  
Generaal honoris causC minderwaardigheidscomplex, 
de mindere van Rauter en Seyss Inquart; in de loop 
van de terechtzitting vallen deze woorden zowel aan 
de zijde Van de verdediging als van de procureur- 
fiscaal. En onder deze geringschattende woorden, mee- 
warig en vergoelijkend als zij komen van de verde- 
diger, beschuldigend als zij worden uitgesproken door 
de procureur-fiscaal, groeit als een ontstellende ze- 

kerheid het besef, dat vijf jaren lang een man, die 
totaal ongeschikt was voor zijn taak, met zijn hand- 
tekening bekrachtigde wat enkele geslepen figuren 
beslisten. 
Als in de lange uren, die door een pendule met een 
fijn zilveren geluid regelmatig worden afgeteld, de 
temperatuur in de zaal benauwd wordt en het openen 
van de tuindeuren geen verkoeling brengt, krijgt dit 
alles iets grotesks. 
Nu, nu deze dagen tot de herinnering behoren, blijft 
alleen een oude kleine man in een grijs pak, wie de 
rekening wordt gepresenteerd voor het bekleden van 
een ere-baan in een onder de voet gelopen klein land. 
Die door zijn bekwaamheid als vlieger en door zijn 
vriendschap met Goering is opgeklommen tot een hoge 
militaire rang; niettegenstaande het feit, dat hij op 
geen enkele wijze wetenschappelijk geschoold was. 
Men heeft hem een scherpzinnige Rijkscommissaris 
beloofd en een uiterst bekwame „Polizeiführer", 
men heeft hem een staf van ten volle voor hun taak 
berekende officieren toegewezen en toen heeft men 
hem tot bevelhebber van de Duitse troepen in Neder- 
land gebombardeerd. 
Dat was het punt, waarop zijn carrière topzwaar 
werd. General der Flieger, Wehrmachtsbefehlshaber 
in den Niederlanden, schreven de kranten in het eer- 
ste jaar van de oorlog onder de foto van een zelf- 
bewuste man in generaalsuniform. 
Maar deze man was niet zelfbewust. 
Door ruwe en driftige uitvallen zou hij niet eenmaal, 
maar herhaaldelijk zijn onmacht demonstreren. „Dat 
was zijn zeemansaard", zegt de verdediger, „als zo'n 
aanval eenmaal voorbij was, kon men uitstekend met 
hem praten"  

Sterk, heel sterk is tijdens dit proces de aandacht 
gevestigd op de figuur van Friedrich Christiansen. 

Uit de behandeling van het tenlaste gelegde: de re- 
presailles voor de spoorwegaanslag te Rotterdam, 

voor de aanslag op een lid van de Duitse weermacht 
te Haarlem en voor de aanslag op een Duitse auto 
onder Putten; uit de getuigenverhoren en de schrif- 
telijk afgelegde verklaringen komt steeds weer de 
mens- Christiansen naar voren. 
Toen enkele maanden geleden Rauter in Den Haag 
terecht stond, was hij ongetwijfeld de felle, agressieve 
figuur, waarop zich alle belangstelling concentreerde. 
Tijdens dit proces tegen Christiansen moet men de 
verdachte leren kennen uit hetgeen anderen over hem 
zeggen. Zelf is hij niets, een onbetekenend mannetje, 
dat „Ich wusste es nicht" zegt en daarmede de volle 
waarheid spreekt  
Zelfs de bij dit soort processen traditioneel geworden 
uiteenzettingen over internationaal recht en misdaden 
tegen de menselijkheid; citaten van alle mogelijke 
schrijvers over het recht tot het nemen van repre- 
sailles; de verhouding, waarin het verzet staat tot 
het Landoorlogreglement, zijn niet meer in staat de 
aanwezigen te boeien. Tijdens het knap opgezette 
pleidooi van de verdediger liggen enkele verslagge- 
vers met het hoofd op de armen en slapen  
Maar voor een ieder komt eens een ogenblik, waarop 
hij verantwoording zal moeten afleggen, ook voor 
't mannetje Christiansen- 
Want geen getuigenverklaring, geen psychiatrisch 
rapport, geen gevoel van meewarigheid kan looche- 
nen, dat dat mannetje Christiansen Wehrmachtsbe- 
fehlshaber In den Niederlanden was, verantwoordelijk 
voor de daden van de Wehrmacht en dat hij dit wist. 
Niemand en niets ter wereld kan recht praten, dat 
zijn handtekening onder een door wie ook opgesteld 
bevel Öeotallen, ja honderden de dood heeft inge- 
jaagd. Hij was bévelhehber, hij droeg de vcrantwoor» 
delljlcheid. 
Daarom stond hij !h die kleine balzaal van dat hui» 
in Arnhem. 
Maar een valse triste blijft het  

KEES. 
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H. WIELEK. De oorlog die Hit- 
Ier won. Amsterdamse Boek- en 
Courantmij. N.V. Amsterdam, '47. 

it is verreweg de best gedo- 
cumenteerde beschrijving van 

de lijdensweg der Joodse Neder- 
landers in de jaren 1940—'45, die 
tot dusver is verschenen. Alle Jo- 
denmaatregelen van de Duitsers 
worden er uitvoerig in beschreven; 
verscheidene officiële documen- 
ten zijn in fascimilé afgedrukt. De 

i —uitvoering van de maatregelen 
J / woTSfe met nauwkeurigheid ge- 1 schetst. De schrijver volgt de 
1 Joden op hun weg der smarten 

naar de Hollandse Schouwburg, 
V/esterbork, Theresiënstadt, Auschwitz en Bergen- 
Belscn. 
Het boek is uiterst sober. Zelfs bij de beschrijving van 
de massa-moorden in de gaskamers beheerst de schrij- 
ver zich. Hij is zeer objectief. Ofschoon hij blijkbaar 
het geloof der vaderen prijs gegeven heeft, toont hij 
respect niet slechts voor het orthodoxe Jodendom, 
maar ook voor het protestantse en katholieke Chris- 
tendom, en maakt hij met waardering melding van 
hetgeen door de Kerken voor de Joden is gedaan. 
De auteurs — de beide mannen, die het werk begon- 
nen zijn hebben de oorlog niet overleefd; een derde 
heeft het beëindigd — waren werkzaam bij de Jood- 
se raad. Het oordeel van het boek over dit instrument 
der Duitsers tot liquidatie van de Joden in Neder- 
land is daardoor andèrs dan in de kringen van het 
Verzet. 
Toch is het eerlijk genoeg om toe te geven dat de 
„meldingslust", die in de eerste tijd van de bezetting 
het overgrote deel der Joden had bevangen, glad 
Verkeerd geweest is. 
Pe titel van het boek wordt niet gemotiveerd. Ik 
begrijp hem niet recht. Heeft" Hitier de oorlog tegen 
de Joden gewonnen? En de staat Israël dan? Won 
hij zijn oorlog tegen de Joodse Nederlanders? Maar 
Hitier is dood en het Jodendom in Nederland is niet 
uitgeroeid, ofschoon het is gedecimeerd. 

K. NOREL. 

In het nummer van de vorige week is in boven- 
staande rubriek^ de titel van het besproken 
boek, bij het drukken weggevallen. Deze was: 
De tyrannie verdrijven door K. Norel en Dr 
L. D. Terlaak Poot. 

ine '6HitatiEnlja0E 3311 tnl fiEtaalbe. n 

De vrouw van Rietveld 
werd dus gearresteerd 

en overgebracht naar de 
SD-Dienststclle. Rietveld 

Men begaat vaker verraad uit zwakte, 
dan met de bepaalde bedoeling om ie 
verraden. (La Rochefoucauld) 

zelf sliep die nacht de slaap 
des genisten in het huls 
van zijn ouders, waar hij toe 
vallligerwijze de vorige 

avond was heengegaan. Zich van geen gevaar bewust, ging hij in de morgen" van de 8ste Juli 1944 
naar zijn eigen adres, waar de hoofdbewoonster. Mevrouw Pronk, zo attent was om hem te waarschuwen, 
dat hij door moest lopen, omdat zij wel begreep, dat het huis nog onder controle stond. Eigenlijk niet goed 
begrijpend waaróm de vrouw hem waarschuwde, ging hij terug naar het huis van zijn ouders en verzocht 
zijn moeder om poolshoogte te gaan nemen van de toestand in de Groot-Hertoginnelaan. Zij deed dit en 
werd, toen zij de woning van haar zoon wilde binnengaan, prompt onder arrest gesteld. 
Rietveld bracht de dag in. angstige spanning door, daar nu zijn oude moeder ook nog wegbleef, en hij 
niets wist omtrent het lot van zijn vrouw. Op Zondag 9 Juli werd de spanning te groot en liet hij een 
briefje bij Mevr. Pronk bezorgen, waarin hij haar verzocht hem op het Regentesseplein te willen ontmoeten, 
indien dit met het oog op de bewaking mogelijk was. Helaas vingen de SD-ers, die in huis geposteerd 
waren, dit briefje op. Mevrouw Pronk werd gedwongen aan Rietvelds verzoek gevolg te geven, terwijl 
de Duitsers haar dan zouden schaduwen. Zij kon niet anders doen dan gehoorzamen en ging op het afge- 
sproken uur naar het plein, waar ze direct zag, dat Rietveld al op haar stond te wachten. Ze hield zich 
echter alsof ze hem niet opmerkte. Rietveld begreep haar niet en liep op haar toe. Hij werd gearresteerd 
en overgebracht naar het Binnenhof, waar de SD haar bureau had. Bij het verhoor ondervroeg men hem 
over de groep, waarin hij werkte en wie de kopstukken waren van de „ondergrondse" uit Den Haag. Hij 
hield zich goed en ontkende iets te weten, daar hij nog maar sinds kort werkzaam was in het verzet. Zijn 
houding veranderde echter volkomen toen, aan de hand van zijn PB achter de identiteit van de gearres- 
teerde vrouw gekomen, men hem mededeelde, dat zijn vrouw ook in arrest zat. 

LJad hij zich tot nu toe goed gehouden, nu verlaagde hij zich tot het meest verachtelijke, dat in 
*■ 4 een man kan zijn. Hij bood aan zijn vrienden te verraden, indien zijn vrouw dan weer in vrijheid 
werd gesteld, Het is te begrijpen, dat de SD dit aanbod gretig aanvaardde. Hij moest dan maar eens 
vertellen, hoe hij zich voorstelde de hele groep in haar handen te spelen. Hoewel hij niets hieromtrent 
wist, vertelde hij, dat er binnenkort een vergadering zou zijn waar alle medewerkers bij tegenwoordig 
waren. Helaas was het plan inderdaad bi] de verschillende leiders opgekomen om nog eenmaal samen 
te vergaderen en de taken zo te verdelen, dat iedere medewerker met zijn werk voort kon gaan, zon- 
der contact te hebben met andere verzetsmensen, want de activiteit van de SD was zo groot dat het 
onverantwoordelijk geacht werd, nog langer in groepen bij elkaar te zitten. 
Nadat er een regeling getroffen was hoe Rietveld het contact met de SD zou bewaren en op welke 
manier hij zijn vrouw mocht bezoeken, werd hij losgelaten om zijn werk te gaan doen. 
11 Juli 1944 zocht hij zijn vrienden op aan wie hij vertelde, dat hij door een zekere Heinze van de 
Grüne Polizei weer vrij gekomen was. Deze Heinze kende hij van vroeger toen hij met een bonnen- 
zwendel in de knoei gezeten had. Zijn vrienden vroegen hem of deze man nog voor andere dingen 
ingeschakeld kon worden b.v. voor het loskopen van gevangenen, waarvoor wel enkele duizenden gul- 
dens beschikbaar gesteld konden worden, waarop hij beloofde het te zullen proberen. 
Op 13 Juli ging Rietveld naar het contactadres van degroep, waar hij een uitnodiging vond om 's avonds 
7 uur op de Laan van Meerdervoort te komen voor een afspraak betreffende de vergadering. Het uur 
waarop en het adres waar de vergadering plaats zou vinden, zou dan nader worden bekend gemaakt. 
Dit deelde hij direct mee aan de SD, die hem een zekere juffrouw Ooms toewees om als koerierster 
tussen hem en de Dienststelle op te treden. Zij zou omstreeks dezelfde tijd ergens op hem wachten, 
opdat hij geen tijd verloren hoefde te laten gaan met zelf naar het Binnenhof te komen. Zo gebeurde. 
Rietveld kwam 's avonds op het afgesproken punt en vernam dat de vergadering in het huis van de heer 
Boot om 8 uur zou beginnen. Tegen zijn vrienden zeide hij iets later te zullen komen, daar hij zijn vrouw 
wat fruit mocht gaan brengen, dat Heinze bij de versperring in ontvangst zou nemen. Onnodig te zeggen, 
dat hij onmiddellijk naar juffrouw Ooms toeging en haar het nieuws vertelde, die op haar beurt de SD 
in kennis stelde. Nauwelijks was da vergadering aangevangen of er werd gebeld. Niets anders vermoe- 
dende dan dat het Rietveld was, deed men de deur open. De SD die het huis al omsingeld had, storm- 
de naar binnen. Alle aanwezigen werden gearresteerd. Er kwamen er velen nimmer van terug. 
De In Memoriam-pagina vertelt li van hun leven en sterven  
Rietveld kreeg zijn vrouw terug! 
\\T at kan een man, oprecht en trouw 
" ' nog doen in zulk een tijd 

Als bliksemende letters zullen deze woorden in het leven gebrand zijn van deze Rietveld. Als de stem 
van helden ooit als een vernietigend oordcel zal klinken, dan zal de nek van deze man in diepe schaam 
te moeten breken. 
Een man, die nooit begrepen heeft waarvoor hij aanvankelijk streed. 

EEN GEDENKTEKEN * 

Te Westerveld is op 17 Juli een gedenkteken ont- 
huld ter nagedachtenis van 324 Nederlanders, die 

door de Duitsers gefusilleerd en op hun last in het 
Sematorium verast zijn. 

et zou onjuist zijn, indien men op grond van be- 
fwaren tegen het cremeren deze onthulling zou ne- 
geren en het gedenkteken ook verder zou mijden. De 
Omstandigheden waaronder de crematie geschiedde, 
Techtvaardlgen zo'n zienswijze niet. 
Wij willen een ogenblik stilstaan bij de herdenking 
Van deze 324 verzetters — van wie er 87 onbekend 
*i]n — en wel in de weergave van enkele passages 
tilt de rede van Mr. van Heuven Goedhart, bij de 
Onthulling uitgesproken. 
Na een oriënterende inleiding, zegt de spreker over 
tin en resultaat van de verzetsstrijd: 

Wanneer het waar is •— en het is waar! — dat de 
mens geboren is om vrij te zijn, dan is hij daarmee 
geroepen om in het aangezicht van de vijand in zijn 
Mag te schrijven wat deze Nederlanders erin ge- 
tichceven hebben: Liever dood dan slaaf! Dan vergaat 
het hem naar de woorden van Jan Campert: „Wat 
kan een man, oprecht en trouw, nog doen in zulk een 
tijd? Hy kust zijn kind, hij kust zijn vrouw en strijdt 
den ijdlen strijd". 
ff dele strijd? Maar is dan waarlijk al die trouw zin- 
'Óos, al die opoffering zonder gevolg, al dat lijden 
S/Onder baat geweest? Het zijn de benauwende vra- 
rdie bijna niemand luidop stelt al klimmen ze hem 

de keel, want wie er ja op zegt, vergruizelt die 
niet de laatste troost van hen, die achterbleven? Is het 
niet binnen de enge grenzen van de menselijkheid al- 
ttd weer die gedachte, dat onze oorlogsdoden, ook 
'deze 324, „vielen voor hef vaderland" en dat zij Ne- 
(Ierland deden herrijzen die ons helpt, om tezamen 
tnet de tijd, ons te verzoenen met hun heengaan? 

En als wij dan neen moeten zeggen op de vraag of 
ons volk herrezen is „wijzer, schoner dan toen het 
neerdaalde in het doodsgebied", gelijk een verzets- 
dichter het heeft uitgedrukt, wat rest ons dan nog 
aan positiefs bij een gedenkteken zoals wij er van- 
daag een onthullen? 
Wij hebben de vrijheid die wij mede uit hun handen 
ontvingen, verfomfaaid en bezoedeld, wij hebben de 
saamhorigheid die hen van ons hoog onderscheidde 
weer losgelaten en zijn spoorslags teruggekeerd naar 
onze rangen en standen, onze titels en geleerdheden, 
kortom naar alles wat ons van elkander doet ver- 
schillen. 

Ik weet, dat de Vrijheid die ook deze 324 de dood 
indreef, niet voor hen allen eenzelfde inhoud had. 
Eensgezind is niet hetzelfde als eenheid, zoals ge- 
lijkwaardigheid niet hetzelfde is als gelijkheid. Het be- 
hoort tot de muntvervalsing die ons geslacht tegen- 
woordig met termen en woorden bedrijft, dat telkens 
die andere oorlogsfabel opduikt: dat er in de jaren 
van de onderdrukking één nieuw vrijheidsideaal werd 
geboren. Veeleer waren het er tien of twintig of hon- 
derd, al naar opvoeding en kennis, naar aard en 
milieu, naar geloof en hoop van de soldaten in dat 
éne legertje van de orde van het verzet. En toch — 
ik waag het erop, enkele algemene trekken van dat 
vrijheidsbeeld te tekenen, zeker als ik ervan ben, dat 
ook hier het verbindende stond naast het onderschei- 
dende. Het is voor mij zekerheid dat onze gevallen 
vrienden de vrijheid niet alleen maar zagen als een 
zaak van onafhankelijk grondgebied. 
Het ging om een vernieuwing, een verdieping van 
de vrijheid en ik durf het aan te zeggen: het ging er- 
om, die Vrijheid te herstellen op haar zedelijk voet- 
fuk, waarvan zij door ingeslapen geslachten in een 

aperig- geschiedenistijdvak gestoten waren. Het ging 

erom. een Vrijheid op te richten die tegelijk ver- 
gunnend én verplichtend zou zijn. die, scherper nog. 
recht en plicht zou zien als voor en achterkant van 
hetzelfde blad papier, zó onverbrekelijk aan elkaar 
verbonden. Het ging erom, dat in de herboren vrij- 
heid de mensen zouden hebben geleerd dat zij elk 
recht dat zij opeisen voor zichzelf, schuldig zouden 
worden aan anderen. Het ging er, kort gezegd, om 
dat er méér broederzin, meer gerechtigheid, meer 
menselijkheid, meer liefde bloeien zou in het be- 
vrijde Nederland. 

Nadat de spreker, ondanks alle tastbare teleurstel- 
lingen, getuigenis afgelegd heeft van zijn geloof in 
de toekomst der vrijheid, besluit hij; 
De 324, die wij vandaag eerbiedig gedenken, hebben 
de zon van de Vrijheid niet zien opgaan. Een kogel 
uit Duitse geweerlopen heeft hun ogen voorgoed ge- 
sloten. Maar stervend gaven zij ons hun opdracht én 
hun hoop, hun vrijheidszin en hun vrijheidsmoed. Mo- 
ge nooit één Nederlander staan aan de voet van 
Westerveld's gedenkteken zonder dat zijn hart vol 
wordt van dankbaarheid jegens al dit voorbeeld, zon- 
der dat hij iets beseft van al 't vrijheidsgeloof, dat in 
de oorlogsjaren is opgebloeid. Moge ook van deze 
plaats bezieling uitgaan op jonge Nederlanders, be- 
zieling, die hen bereid maakt om de vernieuwing van 
de vrijheid ter hand te nemen. Dan zal óóit werke- 
lijkheid worden wat een verzetsdichter. God aan- 
roepend, hoopte: 
.....dat van Uw aard' opnieuw een vrij bewoner 
Staag naar de kim 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 Mn bloed de bodem is gewijd. 
Laat hun dit land zolang Uw zon zal schijnen 
God, doe het ons ontvangen uit Mn hand. 
Laat ons slechts, wat zij wonnen met hun rijnen 
Herboren worden tot één vaderland! 

H. v. R. 
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IOHANNES BOOT. 
Geboren 2 Maart 1892 te Rotterdam. 
Overleden 30 December 1944 ie Hamburg. 

Toen Johannes Boot vernam, dat zijn 
dochter voor de LO-Den Haag (oost) 

koerierde, waren het zeer tegenstrijdige ge- 
voelens, die in zijn hart om de overhand 
streden. Al jaren kon hij, bij het zien en 
het horen van de misdaden der Duitsers, 
zijn ergernis ternauwernood bedwingen. Zijn 
hart schreeuwde om de terugkeer der ge- 
rechtigheid. 
Aan de ene kant was het een trotse vader- 
vreugde, die hem overviel op het moment, 
dat zijn dochter een goed soldaat bleek te 
zijn in het ondergrondse leger, maar aan 
de andere kant overzag hij met pijnlijke 
scherpte het gevaar, dat haar nu voortaan 
bedreigen zou. Hieromtrent maakte hij zich 
geen enkele illusie. 
Toch overwon de drang der vrijheid; de 
wil om ondanks alles toch steun te ver- 
lenen aan hen, die hun leven waardeloos 
achtten, als het ging om herstel van recht 
en verhoging van de morele kracht van 
ons volk. 
Hij gaf toestemming om zijn huis, cor- 
fespondentie-adres te laten zijn voor de 
verschillende werkers en groepen onderling, 
hetgeen voortdurend gevaren met zich mee 
zou brengen. 

Vanzelfsprekend werd dit huis naderhand 
een plaats waar besprekingen en vergade- 
ringen plaats vonden. 
En hij vond het zo goed. Hij wist zich 
veilig onder Gods hoede. 
Op 13 Juli 1944 was het door verraad 
van Rietveld, dat een van die vergade- 
ringen door de SD overvallen werd. Nau- 
welijks waren de LO-ers bij Boot in 
huis, of vijftien man SD drong naat bin- 
nen en arresteerden alle aanwezigen. De 
heer Boot werd meegenomen op grond van 
zijn aansprakelijkheid voor alles wat hier 
gebeurde. 
De eerste dagen bracht hij door in het 
Oranje-hotel te Scheveningen. Daarna werd 
hij naar Vught getransporteerd, waar hij 
in de bunker opgesloten werd, om met Dolle 
Dinsdag naar Oraniënburg vervoerd te 
worden. Ook hier bleef hij niet lang. Hij 
moest naar Neuengamme, uit welk kamp 
alle gevangenen puin moesten ruimen in 
Hamburg, waar de geallieerde luchtvloten 
vreselijke verwoestingen hadden aangericht. 
Terwijl zij op 30 December 1944 met dit 
werk bezig waren, voerde de RAF op- 
nieuw een luchtraid uit, waardoor het ge- 
hele puinruimcommando, waarbij ook de 
heer Boot ingedeeld was, vernietigd werd. 
Hij viel door Duitse terreur, onder bom- 
men die ons de vrijheid moesten brengen. 
Ook voor ónze vrijheid stierf hij. 

J. K. 

Gij dooden, die den dag niet meer beleeft, 

Voor ons door uw heldhaftig bloed gekocht; 

gij, die verbittert in 't verborgen vocht 

en in een kamp of een kerker bleeft. 

% ■ 

TEUNIS ABRAHAM VAN VLIET (kleine Teus) 
Geboren 30 Maart 1920 te Den Haag. 
Gefusilleerd 6 September 1944 te Vught. 

A anvankelijk werkte Teus, zoals hij in de wandeling ge- 
-LA noemd werd, op het Rijkskolenbureau, waar hij echter 
niet kon blijven, omdat hij volgens zijn leeftijd voor arbeids- 
inzet in aanmerking kwam. 
Hij vond een goed duikadres in Bilthoven, waar hij geruime 
tijd veilig was voor alle achtervolging. Zijn neef Hugo, ook 
een LO-er, had hem al aardig wegwijs gemaakt in de 
illegaliteit en van lieverlee raakte hij er hoe langer hoe 
meer in verzeild. Het was een geweldige schrik toen zijn 
onderduikadres overvallen werd. Wat wist dé vijand en 
hoeveel? Gelukkig duurde zijn arrest maar kort, doordat een 
agent van politie zijn goed vaderlandse plicht verstond en 
Teus liet ontsnappen. Hij nam de vlucht naar zijn geboorte- 
plaats en zette hier zijn onderduikers-verzettersleven voort. 
Met grote vitaliteit wierp Teus zich op alle voorkomende 
werkzaamheden, die op zijn weg kwamen, in de rustige 
overtuiging, dat deze dingen hem door God zijn Heer waren 
opgedragen. 
Hoe meer hij nadacht over de roeping, die elke Christen 
heeft, hoe meer hij zich een dienaar wist, die zonder 
roekeloos te worden, zijn eigen veiligheid moest achter- 
stellen bij de plicht om te helpen in de grote nood, waarin 
ons volk verkeerde. 
Zijn verloofde steunde hem hierbij krachtig met raad en 
daad; met de liefde die zovele mannen aanspoorde steeds 
weer opnieuw de moeilijke taak te aanvaarden, ook al 
werd deze wel eens te zwaar. 
Hetgeen Teus presteerde was geweldig. Zonder zijn persoon 
was de LO Den Haag waarschijnlijk niet geworden, wat 
zij geweest is. 
Waar men in Oost een onderduiker vond, bemerkte men 
ook de hand van Teus. Immer wist hij nieuwe mogelijk- 
heden te vinden om onderduikers te plaatsen; was de kas 
weer leeg en moest er geld komen, hij wist de middelen te 
fourneren. Als er een maand geen bonnen waren, wat ook 
wel eens voorkwam, dan sleepte hij alles wat los en vast 
zat bij elkaar, om de levensmiddelen positie niet te ver- 
zwaren voor de gastheren, die op hun beurt ook niet in 
gebreke bleven, als er voor noodgevallen enkele dagen onder- 
dak geboden moest worden voor „zware" gevallen. Er was 
een vertrouwelijke samenwerking, omdat men wist dat Teus 
het zijne, én nog meer deed, om het ondergrondse front te 
versterken. , 
Ook aan het KP werk gaf Teus zijn beste krachten, o.a. 
aan de overval op het gemeente huis van Puttershoek. Hier 
werd door een geslaagde uitvoering van het in samenwer- 
king met de burgemeester opgestelde plan, de LO-Den Haag 
in het rijke bezit gesteld van heel veel waarde-materiaal, 
zoals bonkaarten, PB's en stempels. 
Een bijzondere feestdag was het, toen hij door dezelfde 
burgemeester van Puttershoek clandestien jn het huwelijk 
werd verbonden. 
Een dominee uit Den Haag zegende het huwelijk daarna 
kerkelijk in. Het blijde licht dat over deze dagen viel, werd 
helaas na zes weken verdonkerd. Dat was op die tragische 
dag van de dertiende Juli 1944, toen hij ten huize van de 
familie Boot werd gearresteerd. De Duitsers, door een ver- 
rader op de hoogte gebracht, wisten, dat Teus één van de 
hoofdpersonen was en zij ondervroegen hem op de streng- 
ste manier. 
Toen hij in Vught kwam, sloten zij hem op in de bunker. 
Als een man doorstond hij de vreselijkste beproevingen. 
Bij de ergste verhoren zweeg hij: de gevolgen aan- 
vaardend van hetgeen hij als zijn roeping zag. 
Met het transport, dat op Dolle Dinsdag vanuit Vught naar 
Duitsland ging, kon hij niet mee; er was geen plaats meer 
voor hem. Met vele anderen werd hij gefusilleerd. 
De legers, zo dichtbij, zou hij niet meer overwinnend door 
ons land zien trekken. 
Hij stierf voor zijn vaderland om het hemels Koninkrijk te 
beërven. J. K. 

Ir 

BAREND JAN DONKER (Baay). 
Geboren 23 April 1920 te Den Haag. 
Gefusilleerd 5 September 1944 te Vught. 

NT og zien we het rustige gezicht met die 
' vastberaden trekken van Barend Jan 

Donkei voor ons. Zijn vierkante kop, die 
sprak van beslistheid en vastberadenheid, 
eigenschappen die hem in het verzetswerk 
zo goed van pas kwamen. Maar niet dat 
alleen spreekt ons toe, het was veelmeer 
dat, wat op een ander vlak ligt en wat de 
oorzaak werd van zijn medestrijden in de 
gigantische verzetsworsteling. 
Dat was het zich onderworpen weten aan 
de Christelijke levensbeginselen en het on- 
derkennen van de aard van het verzet. 
Ook hij zag in de Duitse soldaat niet alleen 
de moordende bezetter maar in eerste plaats 
de brenger van de nationaal-socialistische 
ideologie, die men ons met geweld van wa- 
penen wilde opdringen. 
Dit dreef hem, dit was de grote kracht 
die zijn leven stuwde en het gering deed 
achten wat de consequentie zou kunnen zijn. 
Zodra er sprake was van verzet deed 
Baay mee aan alle dingen, waarvan hij de 
noodzaak inzag. Aan practisch alle LO- 
werk en zo nu en dan aan KP-werk gaf hij 
zijn krachten. Bij de overval op het ge- 
meentehuis van Puttershoek verleende hij 
zijn hulp, waar hij zich ontfermde over de 
inhoud van de kluis, terwijl de KP-ers de 
bewakers knevelden. 
Als wijkhoofd deed hij zijn werk zo nauw- 
gezet, dat er geen onderduiker was, die ooit 
gebrek leed. Samen met Teus van Vliet 
trok hij bij nacht en ontij er op uit om 
de organisatie te perfectionneren. 
De vriendschap tussen beiden was groot. 
Samen werkten zij op één kantoor, samen 
dachten zij gelijk over de noodzaak van 
het verzet, samen doken zij onder voor 
arbeidsinzet en samen sneuvelden zij. Want 
ook Baay werd hij Boot gearresteerd en 
naar Scheveningen overgebracht. Hier door- 
stond hij enkele strenge verhoren, die zo- 
veel opleverden, dat hij in Vught gevangen 
gezet werd in de vreselijke bunker. Hier ver- 
loor hij toch de moed nog niet, was zelfs vrij 
optimistisch omdat hij meende i.v.m. de 
snelle opmars der geallieerden weer spoedig 
de vrijheid te zullen smaken. 
Het werd echter een hogere bevrijding, een 
bevrijding van alles wat hier op aarde strijd 
kan geven. 

Op 5 September viel hij door het moor- 
dend lood van het vuurpeloton. 
Hij naderde zijn God  
Zijn leven werd door wrede handen van 
hem afgenomen. 
Zijn ziel in 't eeuwig leven verwacht de 
jongste dag. De dag waarop zijn lichaam, 
verbrand tot as, triumpherend in volmaakte 
heerlijkheid zal opstaan. J. K. 

O, laat het woord, dat uw laatste ademtocht, 

ontstijgend mei uw ziel, gestameld heeft, 

weer hooren, opdat gons een teeken geeft, 

dat zelfs de dood het niet heeft ovemocht. 

Uit: Vrij Nederland. M. Nijhoff. 



COMITÉ NAZORG KAMP REES 
[veivolg van pag 3) 

geborgen. De Duitse graven zagen er daarentegen 
keurig, tot in de puntjes verzorgd uit. Het is te be- 
grijpen, dat de gal toen overliep. 
In de omgeving waren enkele boeren aan het werk 
en werden nu geroepen om de graven schoon te 
maken. Eerst probeerden zij nog te weigeren, doch 
het werd hun spoedig duidelijk, dat er met deze Hol- 
landers niet te spotten viel. In Rees bleek er ook 
geen gemeentelijke registratie van graven te zijn, 
zodat men de toevlucht moest nemen tot de kerke- 
lijke registers, aanwijzingen van de geestelijkheid en 
doodgraver. 
Het lukte iets bewijsbaars te construëren, hoewel het 
zich laat indenken, dat er grote hiaten bleven. Op 
de Evangelische begraafplaats ;tond men helemaal 
voor een hopeloze opgaaf. Hier bleek de doodgraver 
geëvacueerd te zijn en was zelfs niet de geringste 
aanwijzing te vinden in één of ander registratie 
materiaal. In Haldern was het al evenzo. 
t/' ostbare tijd is er mee gemoeid geweest, enkele ja- 

ren van naarstig zoeken liggen nu act ter dr rug en 
het resultaat mag de getuige zijn van de geweldige 
inspanning, die het comité zich heeft getroost. 
117 graven, die over ver; chillende dorpen verspreid 
lagen, zijn opgespoord, en van 10 graven weet men 
In welk vak ze liggen. 
Helaas kan van de resterende 120 man, allen in 
kamp Rees omgekomen in de tijd van 3 maanden, 
zelfs niet bij benadering gezegd worden waar ze ter 
aarde zijn besteld. 
Op de geïdentificeerde graven zijn nu kruisen ge- 
plaatst. Foto 2 geeft het grote verschil tussen de 
toestand hoe men het aantrof en de toestand van 
nu, wel heel duidelijk aan. 
Het werk loopt nu ten einde. Regeringsinstanties ne- 
men de taak over en de financiën, tot nu uit parti- 
culiere bron gekomen, raken ook op. 
Voordat echter dit comité zichzelf ontbindt mogen 
wij het eerst een woord van dank toevoegen voor het 
mooie werk, dat geheel belangeloos verricht is. Voort- 
gekomen uit particulier initiatief en, wat meer is, 
doorgezet! Dankbaar kan er teruggezien worden op 
het tot stand gebrachte werk. 
Ook op deze manier is er een monument gebouwd 
dat spreekt tot onze kinderen. 

Opdat wij niet vergeten.' 

JA zotetf 

de uie^etd 

tand 

KUNSTOGEN 
Het b.N.K.l. plastic kunstoog is van het na uuriijk 
oog niet te onderscheiden. Het'wordt individueel 
verv aidtgd. 
B ochure op aanvraag gratis. Beh indeling al ten 
na afspraak. 

(Adv. Elsevier). 

Kijk, dat is nu juist wat we al zo lang zoeken. Ons 
ontbreekt het kunstoog en we voelen dat als een 
smartelijk gemis. Wij kunnen geen van Meegeren van 
een Vermeer onderscheiden. Dat verdriet ons. Ook 
al wonnen we er de wetenschap bij, dat er vele 
kenners zijn, die beweren, het echte kunstoog te be- 
zitten, in werkelijkheid geen kans zien de echte kunst 
in het oog te houden. Toch is het met die ogen van 
ons een droeve historie. Soms staan we voor het 
doek van een ,,meester", waarin ons oog zelfs geen 
kunst kan ontdekken. Dat ligt natuurlijk niet aan het 
doek. Ons oog deugt niet. Maar dank zei „Enki" 
kunnen we ons nu een kunstoog aanschaffen. Van 
plastic nog wel. Nu wc meer en meer ,,ver-plasticen" 
is dat een belangrijke aanwinst. En het is van het 
natuurlijke oog niet ie onderscheiden. Dat is van belang. 
We kunnen nu onopvallend tussen erkende kunst- 
kenners staan, als een doodgewoon, onbeduidend 
mannetje. Dank zei ons kunstoog, poneren we. zo los- 
jes weg, onze wei-gefundeerde mening en dan wan- 
delen we rustigjes aan verder. Met stomheid gesla- 
gen zullen ze ons na-ogen met blikken, waaruit onge- 
kunstelde bewondering spreekt, zoa's alleen het na- 
tuurlijk oog dat kan. 
Alleen, nog één ding, zouden we gaarne weten, Enki, 
voor we ons, na afspraak natuurlijk, laten behanae- 

len. Uw kunstoog is niet te onderscheiden van het 
natuurlijk oog. Dat nemen we op uw woord grif aan. 
Maar kan men alleen met een kunstoog dat verschil 
niet meer zien, of ziet ook het z.g.n. „blote oog" et 
niets van? Dat wilden we nog even weten. 

Wij misten dit kenmerkende erg. Vergaderingen als 
deze, tam en verstandig en inschikkelijk.... ach, 
die kan elke bond en iedere vereniging wel houden. 
Een vergadering van veehandelaren moet haar 
eigen cachet bewaren. Men mag bij het begin niet 
weten waar men terecht komt — dat zijn de 
mooiste. En die hebben we mee beleejd. D:t mn' ke 
gedoe van mensen van goeden wille — het doet 
ons niets, bet zegt ons n et . Ik hoop een betere, 
me. meer muziek en verhitte gezichten. De vuist 
moei op tafel komen en de voorzitter moet, zo 
dat heet oorverdovend hameren. Deze bijna deft.ge 
bijeenkomst had ons hart niet. Er stond geen storm, 
er laaide geen vlam .... ze deden ellemaa! mak 
en in alle tuig bereden . . . zondet oogkleppen 

(Friesch Dagblad). 
Dat is wat anders dan het gehinnik van aftandse 
merries. Het gebries van onze Friese verslaggever is 
ons vrij wat liever. Hoe heeft ie z'n manen ge- 
schud — wc konden even de edele buiging van z'n 
fiere hals bewonderen — toen ie z'n pen op papier 
zette. En toen dat machige lichaam eenmaal in be- 
weging was, welk een weelde voor het oog, welk 
een verrukking van zinnen. We steigerden van louter 
drieste vreugde. Schuim vlokte hem langs de lippen 
en tussen het bit uit. Met zwiepend geweld verdreef 
hij met z'n — gelukkig niet gecoupeerde — staart de 
Bloedzuigende vliegen van z'n rillend vel. Een vlam 
schoot uit zijn oog toen hij zich verhief en met de 
achterpoten de bureaulamp aan scherven deed rin- 
kelen. Toen sloeg ie op hol. We hebben hem nog 
niet weer gezien. 

RECTIFICATIE: 
In ons nummer van vorige week is helaas een 
storende [out binnengeslopen. 
Het artikel ..Een vrij Nederlands bestuur be- 
streed de vijand" is geschreven door Dr Joh. 
Hartog en niet zoals gepubliceerd is door Ds 
Joh. Hartog. 
Gaarne onze excuses. 

ADVERTENTIE - RUBRIEK 

FAMILIEBERICHTEN 

Getrouwd: 
HUUB H. JABOBSE 
Wachtm. Kon. Marechaussee 

en • 
BEB H. PRIEM 

Batavia, 21 Juli 1948 

VersBorg IJw huid! 
Tegen zonnebrand, stuklopen, 
doorzitten, smetten en ter ver- 

betering der huid; Purol. 

SPOED 
OIjD-II.L.WERKER ZOEKT, wegens 
fin. moeilijkheden om studie af te kun- 
nen maken, AVOND- OF NACHTBE- 
TREKKING, Onverschillig van welke 
aard. Is administratief onderlegd en 
kan vlot typen. 
Br. ond. nr. 957 a.h, bureau v.d. blad 

Hoofdpijn, Kiespijn, Zenuwpijn 

SAHAPIR1H 
->■ helpt altijd 

vpKSlfï 

Joh. van Hulzen 
VORSTIN VAN 

NEERLANDS HARTEN 
Een gedenkboek dat boeiend is als 
een roman. Met talrijke illustraties 
van Nora Schnitxler 

geb. f 3.90 

Jan Roelfs 
VIJF KRUISJES 
OP EEN KROON 

Dit is het jubileumboek voor de 
jeugd. Met tekeningen van Johanna 
Bottema. 

geb. f 2.25 
Ia elke boekhandel 

J. N. Voorhoeve — Den Haag 

GEVRAAGD enige aankomende 

METAALBEWERKERS 

ter opleiding van verenmakers, automaten- 
instellers, gereedschapmakers. 

Diploma Ambachtschool strekt tot aanbeveling. 

IIWIUNhtt» 
Technische Veeren\W7Kelzersgr. 802, Amsterdam 
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LITHO "ZAANLANDIA" 

ZAANDIJK 
OFFSETDRUK 

STEENDRUK 

CARTONNAGE 

DAGBLAD DE TIJD 

^ vraagt typografcnt 

alsmede aankomende krachten ter op- 

leiding in de rotatiedrukkcrij. 

Sollicitaties te richten aan het Bedrijfskantoor, 

N.Z. Voorburgwal 65-72, Amsterdam-C. 

f 
VOORHOEVE KALENDERS 

Van de 5 voor 1949 zijn de proef 
schilden en intekenlijsten gereed 

gekomen. 
U kunt het beste nu reeds intekenen 
bij uw boek- of kalenderverkoper 

VOORHOEVEKALENDER 
(57atc jrg) 

MARTHAKALENDER 
(56ste jrg) 

HET JAAR ROND 
(3e jrg) 

WEEKKALENDER 
(228te jrg) 

HET LICHT TEGEMOET 
(13e jrg) 

Wie deze kalenders aan vrienden 
en kennissen wil verkopen wende 
zich om inlichtingen over bijver- 
dienste tot zijn boekhandelaar of 

tot 

J. N. Voorhoeve — Den Haag 

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

Naam 

Adres     

Plaats       Provincie... 

ingang abonnement     

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

Gironummer 109588 t.n.v. LO-UCP-Stiohting 
') (Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 

BON Pe Zwerver in de Tropen 

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

* ZeepOSt/LllchtpOStabonnemem VOOI 

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

*) (Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 


