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IHTERNATIONALE ORDE OF CHAOS ? 

DOOR Dr. G. H. J. VAN DER MOLEN ^1 

Drie jaar .geleden kwam er een einde aan de 
oorlog. Dat betekende het doorbreken van het 
morgenlicht na een diep-donkere nacht. De 

nieuwe dag was daar. Met blijde harten en lichte 
tred traden wij uit de duisternis in het nog scheu- 
rende ochtendgloren. 
Hoopvol was onze blik op de toekomst gericht. Het 
monster uit de afgrond, dat ons zo lang in zijn knel- 
lende greep had gehouden, was verslagen. Het lag 
machteloos, zieltogend ter aarde. Nu kon de wereld 
vrij herademen. In plaats van geweld en terreur zou 

er vrede en vrijheid heer- 
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sen; waarheid en vrije me- 
ningsuiting zouden weer 
triomferen over leugen en 

terreur. Bovenal zou er weer recht zijn voor de en- 
keling en voor de volken zou er nieuwe welvaart 
komen. De vier vrijheden, door President Roosevelt 
geproclameerd, zouden over heel de wereld nieuwe 
levensmogelijkheden en nieuwe levensvreugd schep- 
pen. Zo meenden wij — althans, zo hoopten wij. 

En nu? Na drie jaar? 
Waar is vrede, waar is veiligheid, waar is recht en 
waar is eensgezindheid? 
Donkere wolken pakken zich al weer samen aan de 
internationale hemel. De wachters op de torens aan 
de vier hoeken der aarde roepen ons luide toe; „Wel 
is de morgenstond gekomen, maar het is nog nacht.' 
NWj staan nog verbijsterd temidden van de ruines 
van een ontredderde wereld. Indië, Duitsland, Palesti- 
na, Rusland — wij weten geen raad met al deze pro- 
blemen. Het gaat alles zo anders dan wij gedacht - ■ 
en vooral: gehóópt *—■ hadden. 
De verenigde volken streden dapper, hardnekkig, 
eensgezind tegen de gemeenschappelijke vijand. De 
Verenigde Naties geven een beeld van jammerlijke 
onmacht en verbitterde gespletenheid. 
Is het een wonder, dat diepe teleurstelling zich van 
velen meester maakt, dat hun idealen verbleken en 
dat hun eens zo warme geestdrift dreigt te verstarren 
in een koud cynisme? 

En toch! Wij kunnen en mogen bij een realistische 
schildering van de internationale verhoudingen niet 
blijven staan. Dat deden wij in de bezettingstijd ook 
niet. Toen wilden wij niet buigen voor de feiten, 
maar Wij trokken er tegen te velde, moedig en onver- 
schrokken, omdat wij het oog gericht hielden op het 
ideaal. 
Wij hadden ook toen een open oog voor de reali- 
teit, maar wij weigerden in die realiteit te berusten. 
Zo moet het ook nu nog zijn. Wij hebben toen ge- 
tracht ieder het onze ertoe bij te dragen, al was het 
nog zo geringd om de oorlog te winnen. Laten we 
nu niet achterblijven om onze plaats in te nemen in 
hèt leger van hen, die vast besloten zijn de vrede te 
winnen. ' 
Deze strijd vraagt van ons nog meer geduld, volhar- 
ding, zelfoverwining en krachtsinspanning dan het 
ondergronds verzet tegen de overmachtige vijand. 
Maar beide liggen in hetzelfde vlak. Toen ging het 
om een machtige worsteling tussen goed en kwaad, 
tussen recht en onrecht. Zo voelden wij het en onze 
kracht bestond daarin, dat wij positief stelling had- 
den genomen. 
Deze worsteling zet zich ook nu nog voort; met on- 
verminderde kracht. Ook al schijnen de partijen ver- 
wisseld te zijn. En ook nu hebben wij weer een 
keus te doen. Onze christelijke levensovertuiging moet 
ons opnieuw dringen in het strijdperk te treden ter 
wille van gerechtigheid en vrede. 

* 
Wij moeten begrijpen, dat ook voor de interna- 

tionale verhoudingen bepaalde richtlijnen gel- 
den, die niet straffeloos overtreden kunnen worden. 
De vraag is deze: zal er op internationaal terrein orde 
of chaos zijn? 
Het antwoord op deze vraag hangt mede van ons af! 
Indien wij ons met een cynisch fatalisme bij de feiten 
neerleggen, aanvaarden wdj de chaos. Dan is er geen 
uitzicht op een betere internationale samenleving, 
noch voor ons, noch voor onze kinderen. Dan blijft de 
drèiging van de oorlog als een sombere spookgestalte 
het leven der volken verontrusten. 

* TOT ÉÉN GEHEEL * 

In de eerste plaats breng ik de Re- 
dactie van „De Zwerver" dank voor 

de mij geboden gelegenheid "een woord 
tot de lezers te richten. 
Het doel van de Redactie „het levend 
houden van de belangstelling voor het 
militaire leven bij de burgerij" ligt mij 
zeer na aan het hart. 
Reeds eerder betoogde ik van hoe groot 
belang het voor. de natie is, wanneer 
tussen leger en burgerij een warme, we- 
derzijdse belangstelling bestaat, liever 
nog, wanneer leger en burgerij zich te- 
zamen verbonden voelen tot één ge- 
heel: het volk. 
Het probleem der demobilisatie kan al- 
leen worden opgelost, indien leger en 
burgerij elkaar begrijpen. In de geza- 
menlijke poging om tot een goede op- 
lossing te komen zal de tussen leger en 
burgerij bestaande wisselwerking eerst 
ten volle tot haar recht kunnen komen. 
Deze wisselwerking kan alleen bestaan, 
als wederzijds leger en burgerij in al 
haar geledingen op elkaar zijn ingesteld. 
Wij van onze kant hopen dit te berei- 
ken door de burgerij te laten horen en 
te laten zien wat er in het leger gebeurt. 
Dat de ogen en oren van de burgerij 
geopend zijn, blijkt mij alweer uit het 
Initiatief van de Redactie van Uw blad. 
Voor dergelijke blijken van belangstel- 
ling is het leger dankbaar. 

1 k heb 
* < 

'door Luitenant-Gen. 
Mr. H. J. Kruis 

zo juist genoenv' di- demobili- 
satie. Elke demobilisatie-voorziening, 

hoe prachtig opgezet tjok, is tot misluK- 
king gedoemd, indien de naar huis ke- 
rende militair niet door de burgerij met 
open armen wordt ontvangen. 
Elk welkomstwoord, elk huldebetoon 
is een holle frase, indien het niet voort- 
komt uit de overtuiging, dat de soldaat 
een medeburger is, die tijdelijk werd op- 
geroepen tot de verdediging van de be- 
langen van het gehele volk, dat deze 
soldaat na vervulling van zijn plicht 
vanzelfsprekend terug zal keren in de 
rijen der burgerij en dat deze soldaat als 
burger recht heeft op de plaats, waar 
hij krachtens zijn capaciteiten past. 
Wanneer de burgermaatschappij hem 
deze plaats niet geeft; wanneer verge- 
ten wordt, dat jaren van vorming in 
het harde leven in de plaats zijn geko- 
men van jaren van burgerscholing; wan- 
neer alleen in aanmerking wordt geno- 
men de stand van ontwikkeling, waarin 
de jongeman verkeerde, toen hij de uni- 
form aantrok; wanneer dus blijkt, dat de 
omvang van die capaciteiten niet wordt 
begrepen, dan wordt hetgeen winst kan 
zijn voor de gehele natie, achteloos ter- 
zijde geworpen. 
De natie zou de steun van doortastend- 
heid, volharding en trouw van harde ke- 
rels, die zij in de komende jaren zo 
bitter zal behoeven, van de hand wijzen 
tot haar eigen schade. 

j Vorige week reeds kondigden wij het \ 
\ verschijnen aan van een speciaal \ 
\ demobilisatie-nummer, bestemd voor [ 
I de militairen in Indië. De daarin ; 
1 verschenen artikelen zullen wij in dit j 
; en de komende nummers opnemen. ] 
\ Hier volgt wat Generaal Kruis in ons i 
■ blad schreef voor de demobiliserende i 
i soldaten. 

Want soldaat en burger beiden heb- 
ben een taak bij de instandhouding 

van ons volksbestaan en hoewel deze 
taken een geheel verschillend aanzien 
hebben, zijn de eigenschappen, - die 
ieder voor het goed volbrengen van 
zijn taak moet bezitten, dezelfde. 
Indien wij dit beseffen, weten wij, dat 
een goed soldaat slechts de spade voor 
het geweer behoeft te grijpen, om een 
goed burger te worden. Want in de eer- 
ste plaats komt het aan op de man, niet 
op het gereedschap dat hij hanteert. 
Dit besef kan slechts groeien, wanneer 
wij — leger en burgerij — weten wat 
bij leder van ons omgaat en wanneer 
wij elkander weten te waarderen. 
Ik hoop, dat de Redactie van „De 
Zwerver" er in zal slagen het streven 
hiernaar te bevorderen, omdat hiermee, 
behalve het belang van leger en het 
belang van de burgerij, het belang van 
het grote geheel: het Nederlandse Volk, 
wordt gediend. 
's-Gravenhage, Mei/Juni 1948. 
Luitenant-Generaal Mr. H. J. KRULS. 

Van de hand van Dr. G. H. J. van der Molen 
(„Tante Lien". van de illegale Trouw-organi- 
satie), ontvingen wij een serie artikelen over 
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waarvan het eerste deel thans volgt. 
De volgende artikelen, die wij in de komende 
maanden zullen plaatsen, zijn getiteld: 

Valse leer — slechte practijk. 
Vrede door recht. 
De betekenis der intern, rechtspraak en 
De Atoombom. 

REDACTIE. 

Het alternatief is de internationale orde, de rechts- 
organisatie der staten, waarbij de geschillen op 
vreedzame wijze zullen worden opgelost. 
Wanneer wij deze vragen benaderen als christenen, 
staan wij voor een gewetenskwestie. Wij weten, dat 
wij met twee dingen rekening hebben te houden. Ten 
eerste met de roeping van de naar Gods beeld ge- 
schapen ' mens en ten tweede met de macht van de 
zonde in een gevallen wereld. Het is duidelijk, dat de 
macht van de boze zich openbaart in de chaos. Het 
is evenzeer duidelijk, dat de rechtsorde, d.w.z. de 
heerschappij van het recht, naar de wil van God is. 
Maar hoe kunnen wij — eenvoudige burgers — mee- 
werken aan de totstandkoming van een internationale 
rechtsorde? Lake Success is zover weg en de grote 
heren daar trekken immers toch aan de touwtjes! 
Ja, maar in de oorlog lieten wij de grote heren, Roo- 
sevelt en Churchill, Eisenhower en Montgomery, 
toch ook niet alléén de zaak opknappen? Toen wisten 
we, dat iedere soldaat zijn plicht behoorde te doen 
en zijn aandeel, hoe klein misschien ook, moest leve- 
ren in de strijd om de overwinning. 
Zo is het ook nu. Het is, menselijkerwijs gesproken, 
van beslissende betekenis, welke keus de jonge men- 
sen van thans doen. 
Zullen zij te doordringen zijn van het besef, dat de 
Verenigde Naties eerst dan kunnen slagen, indien zij 
er hun krachtige schouders onder zetten? 
Zullen zij zich aaneensluiten om over heel de wereld 

"een machtig vredesleger te vormen, dat de staatslie- 
den en groten der aarde zal dwingen naar recht te 
handelen en vreedzame middelen aan te wenden om 
hun geschillen op te lossen? 
Of zullen onze jonge mensen onverschillig en werk- 

loos terzijde gaan staan en zo de ont- 
bindende krachten laten voortwoekeren, 
waardoor een nieuwe nog vreselijker 
oorlog ontketend zal worden? Zal het 
atoomwapen met al zijn verschrikking 
eerst een eind moeten maken aan heel 
onze christelijke beschaving, eer hat tot 
een werkelijke aaneensluiting der volke- 
ren kan komen? 
Zeg niet, dat de toestand der wereld 
hopeloos is. 
Hoe dikwijls heeft het er niet hopeloos 
uitgezien en juist dan was vaak de red- 
ding nabij. Bovendien, onze geesteshou- 
ding mag niet worden bepaald naar de 
kans op succes, maar is afhankelijk van 
de vraag: waf wil God van ons? 
En het antwoord op deze vraag ligt voor 
de hand: God wil, dat wij, mensen, met 
elkaar in vrede leven. Hij vraagt van 
ons, dat wij recht en gerechtigheid zullen 
betrachten. Hij legt ons het gebod der 
naastenliefde op, dat ook betrekking heeft 
op de verhouding van volk tot volk. 
Daarom moeten wij ons rekenschap ge- 
ven van onze taak tegenover de inter- 
nationale samenleving. Wij moeten de 
problemen kennen, de mogelijkheden 
leren overzien en ons stellen achter hen, 
die de rechte weg willen bewandelen. 
De heren in Lake Success nemen hun 
beslissingen niet onafhankelijk van hun 
volken. Althans niet voorzover zij demo- 
cratische landen vertegenwoordigen. 
Toen de Belgische premier Spaak, in 

(Vervolg op pag.2) 
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cjevai. 

T n 'Finland zijn de vorige week enkele moeilijkheden geweest. U heeft dat natuurlijk in de krant gelezen. Maar 't 
* incident is te illustratief voor de communistische taktiek om het niet even uiteen te rafelen. 
Minister Leino, een communist, die Binnenlandse Zaken beheert, moest door een motie van wantrouwen, aange- 
nomen in het parlement, zijn ontslag nemen. De reden van deze politieke stap was, dat de vrije Finnen niet accep- 
teerden, dat de minister de politie aan het reorganiseren was in communistische zin. 
Het gevolg daarvan was nu een grote stakingsactie der communisten, onder het motto: Aan Binnenlandse Zaken 
moet weer een communist als minister komen. 
Het incident is thans opgelost, doordat een zekere minister Kilpi, die lid was van de sociaal-democratische partij, 
overgegaan is naar de volksdemocratische (U kent die schone term wel) partij en de leiding van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken krijgt. Bovendien treedt nog een communistische minister toe tot het kabinet, • n.1. de 
vrouw van de weggestuurde Leino. 
Een zeer belangwekkende, aanvankelijk moedgevende, tenslotte toch alarmerende historie. 

We gaan haar even na, Rusland heeft na Tsjecho-Slowakije, Finland op zijn programma staan. Dat bleek 
reeds uit 't afgedwongen militair accoord. Zoals we reeds meer opmerkten, heeft het communisme in de laatste faze 
der democratie, de faze, waarin de dwangstaat voor de deur staat, grote belangstelling voor bepaalde ministeries. 
En het meest van al voor dat van Binnenlandse Zaken. Vergeet niet, dat de geheime politieke politie, voorheen 
de Gepeoe, thans M.V.D. heet, hetwelk betekent; Ministerie van Binnenlandse Zaken. In democratische staten 
dient dit ministerie voor het binnenlands bestuur en voor de veiligheid van de burgerij: in de dwangstaten dient 
het voor de binnenlandse terreur en voor de veiligheid van de dictatoren tegenover de burgerij. 
Welnu, in Finland was die zet op het schaakbord al gedaan en Leino was druk bezig de Gepeoe te organiseren. 
Het parlement had de moed om zijn dwangstaatmethode af te keuren en hem naar huis te zenden, in de overtuiging, 
dat Finland nog een democratisch land was. Het had het recht daartoe en de afkeuring was een afkeuring van 
het volk. Maar de communisten, die in Finland een fractie der bevolking uitmaken, hebben nog meer pijlen op 
hun boog. Zij begonnen een politieke stakingsactie en eisten een communist aan „hun" departement, hoewel het 
vakverbond deze staking van de hand wees. 
Hoe kon dit slagen met een handjevol communisten? 

Ook in dit opzicht is het gebeuren leerrijk. ♦ 
Een paar mannen, die weten wat zij willen, die sleutelposities bezetten, die actiecomités gevormd hebben, die de 
terreur jarenlang voorbereid hebben, die hun plannen allang klaar hebben, zijn meer waard dan tienduizend goed- 
moedige (geen goeie) democraten, die een vredig bestaan wensen, geen ruzie zoeken, geen interesse voor 
politiek hebben, geen oog hebben voor de penetratie der communisten op de leidende posten in de arbeiderswereld. 
Welnu, het handjevol communisten heeft de slag volledig gewonnen. Zij hebben thans weer een communist aan 
het Gepeoe-departement en nog een minister extra bovendien. De terreur heeft de democratie verslagen. De 
volksvertegenwoordiging zei: „Weg met hem" (terecht en rechtens). De satellieten van Stalin zeiden: „Aan ons 
het ministerie, desnoods met geweld". 
Zo is Finland een stap verder gekomen op de weg naar dé slavernij. Houdt Uw ogen open voor de volgende 
stap. De deuren van het kerkhof der vrijheid staan daar reeds op een kier. 

A (y eeit 

Van Russische zijde is bekend gemaakt, dat Rusland met de republiek Djokja consulaire betrekkingen gaat 
onderhouden. Dit betekent de erkenning van de republiek Djokja als een souvereine staat. 

Dat Rusland hiermee de erkende rechten van Nederland schendt en ook de overeenkomst op de Renville.door- 
breekt, is duidelijk. Er is maar één souvereine staat erkend en dat is het Koninkrijk der Nederlanden. 
De republiek mag zich niet als een souvereine staat gedragen en mag dus geen buitenlandse betrekkingen aan- 
knopen. Maar wat Rusland betreft, behoeft dit geen verbazing te wekken. Dat heeft alleen maar baat bij woe- 
lingen ep moeilijkheden in het Oosten, die een goede voedingsbodem voor het internationale communisme vormen. 
Daarin zit de illustratie ook niet die we op het oog hebben. 
Leerrijk is in dit verband, dat de republiek de overeenkomst van de Renville schendt. 
Salim, de minister van „Buitenlandse Zaken" der republiek, verklaarde niets af te weten van ónderhandelingen 
met Rusland en hij wilde het gezag van Soeripno, die in Praag de onderhandelingen gevoerd heeft, niet erkennen. 
Natuurlijk niet: Red je gezicht» 
Maar Soeripno heeft verklaard, dat Soekarno hem voor deze onderhandelingen volmacht gegeven had. Natuur- 
lijk: Soeripno is niet gek, hij zal niet op zijn eigen houtje onderhandelen, met Rusland. En Stalin is ook niet gek; 
die is niet gewend te onderhandelen met particulieren. De enige manier voor de republiek om uit de impasse te 
geraken, is het incident in sluiers te wikkelen en zo ingewikkeld te maken, dat niemand er meer uitkomt. 
Toch zijn er voor de goede opmefker wel een paar dingen duidelijk. De republiek houdt zich niet aan de Ren- 

ville-overeenkomst; zij gaat voort met zich te gedragen als een souvereine staat, wat zij niet is. 
Zij heeft dat dan ook steeds gedaan en onderhandelingen en overeenkomsten alleen gebruikt om nieuwe con- 
cessies af te persen en om invloed en macht te krijgen. 
Van enige wil tot samenwerking is nimmer iets gebleken. Wij zijn van concessie tot concessie gevoerd en dit 
zal zo voort gaan zolang de republiek bestaat en zolang er nog één Nederlandse stem in Indië gehoord wordt. 
Het tweede belangwekkende punt in dit verhaal is, dat Alimin, een communist, die 15 jaar lang in Moskou 
getraind is, zijn werk in Indië goed gedaan heeft. Dat hebben we trouwens al gemerkt aan de ontvangst van 
de delegatie van het koninkrijk in Djokja. Dat is overigens reeds gebleken uit de overal opduikende commu- 
nistische mantelorganisaties in de republiek en uit de communistische propaganda. Thans heeft Rusland echter 
een officieel kanaal gekregen om in de republiek te infiltreren. Men bedenke, dat Rusland het eerste land van 
betekenis is, dat, de republiek erkent. 
De weg, die de republiek gaat, is de weg naar de communistische dwangstaat. Dat ligt er duimendik bovenop. 
De uit^ de revolutie ontstane republiek heeft geen andere mogelijkheid. Er zijn geen mensen in de republiek, die 
leiding kunnen geven en in zo'n geval geschiedt het bewind altijd van buiten af en in dit geval door Rusland. 

Het communisme vindt namelijk in de bevolking der republiek een willige prooi. Dit volk is nog niet rijp voor 
constitutionele democratie en het is deze jaren getraind in het uitoefenen en ondergaan van terreur, één van de 
kenmerken der communistische taktiek. 
Wat ons verbaast in dit alles, is, dat men zich in Nederland zo uitermate druk maakt met het anti-commu- 
nisme, terwijl in Nederland het communisme geen ernstig gevaar betekent en dat men geen woord besteedt aan 
de plaats in het koninkrijk waar dit communisme wel een gevaar is: de republiek Djokja. En het is niet alleen 
daar een gevaar; de communistische ontwikkeling in de republiek is uitgangspunt voor de communistische- 
ontwikkeling in geheel Indië. 
Zolang de republiek bestaat, kan men met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen,. dat de 
federatie van staten tn Indië zich ontwikkelt in de richting van een communistische dwangstaat. Het onder- 
handelen met de republiek zal tenslotte leiden tot de zwartste reactie voor het volk in Indië. Slechts het aan- 
pakken van de republiek kan redding brengen en de voorwaarde scheppen om de volkeren van Indië naar 
vrijheid en welvaart te leiden. H. v. R. 

INTERNATIONAAL RECHT. 
(ocryo/p van pag, !• 

1946 voorzitter van de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties was, deed hij een hartstochtelijk 
beroep op de volken der aarde, zich in te spannen 
om de Verenigde Naties werkelijk een rechts- en een 
vredesorganisatie te doen zijn. „Laat ons niet alleen", 
zei hij. „wij kunnen dit werk slechts gezamenlijk doen," 

Hier is een ideaal, waarvoor het de moeite waard is 
te strijden met de inzet der gehele persoonlijkheid. 
Het is een echt christelijk ideaal, dat door de christe- 
nen tot dusver maar al te weinig bewust werd nage- 
streefd. 
En nog lijkt 't vaak alsof men meent, dat beginselen 
alleen van kracht zijn voor het nationale leven, maar 
dat voor het internationale leven de feiten, de droeve 
feiten, richtinggevend zijn. 

Welk een kortzichtigheid; maar ook, welk een o/i- 
trouw! 
Reeds vanaf Augustinus heeft de roep om vrede en 
recht tussen de volken weerklonken, maar de chris- 
tenen hebben hieraan geen gehoor gegeven. Wij 
weten, dat ook het werk te New York mensenwerk 
is en daarom vol gebrek en tekortkomingen, maar 
wij staan daaraan mede schuldig, als wij niet trach- 
ten ieder in eigen kring, het ideaal ener wereldge- 
meenschap, gegrond op de basis van het recht, in- 
gang te doen vinden. 

Eerst wanneer wij zelf ons deze geesteshouding eigen 
hebben gemaakt, zullen wij begrijpen, welke taak God 
ons in deze generatie op de schouders heeft gelegd en 
zullen wij Hem smeken om een zegen over dit werk, 
wetend dat ook hier Zijn kracht in onze zwakheid 
volbracht moet worden. 

WEfti^DI 

KAT-UIT-DE-BOOM-KIJKERS. 
Aan Joke Folmer zijn volgens de Zeister Post deviezen 
geweigerd om naar Engeland en Amerika te gaan waar 
men haar wilde decoreren voor haar werk in bezet- 
tingstijd, waardoor meer dan driehonderd piloten gered 
zijn. 
— Wanneer het er omgaat onze nationale glorie aan 
voetballers, wielrenners en ambtenaren in het buiten- 
land ten toon te spreiden, blijkt dit wel een slordige 
duit aan deviezen te mogen kosten. De regering ziet 
terecht in, dat het noodzakelijk is in het buitenland 
weer eens een fatsoenlijk Nederlands gezicht te tonen. 
Maar Joke Folmer schijnt dergelijke representatie-gel- 
den niet waard te zijn. 
Het Haags Dagblad vraagt zich naar aanleiding hier- 
van af wat Joke Folmer heeft, gedaan om als represen- 
tatief beschouwd te worden voor onze nationale glorie. 
Zij heeft met gevaar voor eigen leven honderden 
piloten gered en meende, dat zij daarmee een goed 
werk verrichtte voor onze strijd en die van onze bond- 
genoten. Maar zij zal langzamerhand wel ervaren heb- 
ben, dat representatief voor Nederland alleen de lieden 
zijn, die zich tijdens de bezetting behoedzaam en pro- 
fijtelijk in de ruifcte hebben gehouden, zich daarna 
schielijk de verdienste der bevrijding hebben toege- 
eigend en nu behendig balanceren op de hoogste spor- 
ten van het maatschappelijk aanzien. De kat uit de 
boom kijken is een nationale deugd en daarom heb- 
ben alle kat-uit-de-boom-kijkers een heilig recht op 
deviezen. En als de Engelsen en Amerikanen met 
alle gewéld een meisje willen decoreren, dat in aperte 
strijd met de specifiek Nederlandse (deugd heeft ge- 
handeld, dan moeten zij haar reiskosten maar voor 
hun rekening nemen! 

* 
IN ALKMAAR BEGON  
De gemeenteraad van Alkmaar heeft dezer dagen tegen 
't besluit van B. en W. om aan „De Waarheid" geen 
publicaties en distributiemededelingen meer te verstrek- 
ken, een motie aangenomen. 
-— In Alkmaar «begon de victorie  ditmaal niet. 
Een besluit van dezelfde raadsvergadering, waarin de 
samenwerking met de communisten wordt afgewezen, 
verliest zijn werkelijke betekenis en wordt een kwestie 
van uiterlijk vertoon en flink willen doen wanneer men 
tegelijkertijd indirect weer steun geeft aan de C.P.N. 

* 
ALARM-APPARAAT. 
De Dienst van de Gemeentelijke Personeelsvoorziening 
Amsterdam roept in een advertentie in „De Waar- 
heid" onder het motto „Conducteurs" gegadigden op 
voor de functie van tramconducteur. 
— In de Februari-staking van 1941 waren de tram- 
conducteurs de seingevers; „de trams rijden niet meer; 
er is staking". Hun „sleutelpositie" ingeval van troe- 
belen zij ons een les. De tram mag geen seinapparaat 
voor een communistische revolutie worden. De Dienst 
van Gemeentelijke Personeelsvoorziening Amsterdam 
denke aan Praag en plaatse haar advertenties niet meer 
in „De Waarheid". 

* 
TWEE UITERSTEN. 
Na drie jaar bijzondere rechtspleging en concentratie- 
kampen, aldus lezen wij in „Nieuw Nederland", zijn er 
nog altijd mensen — en dan op zo verantwoordelijke 
plaatsen als redactiezetels — die menen, dat er in 
Nederland nog lang niet genoeg wordt gestraft. Zij 
bezien elk uitgesproken vonnis door de bril van een 
nooit aflatende haat, een niet te stillen wraakzucht en 
staan gereed met bonkende volzinnen, wanneer zij 
ergens een neiging bespeuren om eindelijk eens een 
streep te zetten onder de dingen, die niet meer van deze 
tijd zijn.. Wanneer ergens objectief wordt geconsta- 
teerd, dat een figuur als Rauter, hoewel des doods 
schuldig, óók nog enkele aanvaardbare eigenschappen 
heeft bezeten, wanneer Albert Kuyle na jaren weer 
tot de journalistiek zal worden toegelaten, wanneer 
het Nieuwsblad van het Noorden wordt gerehabili- 
teerd, jammert de „Stem van Nederland" dat door dit 
alles „drie jaar van vrijheid schande bracht over vijf 
jaar verzet: onuitwisbare schande". 
Dat Nederland een der weinige landen is, waar nog 
altijd lieden worden gevonden, bereid Dm verse olie 
op het vuur van de haat te gieten, stemt tot nadenken. 
En dat zij zich daarbij beroepen op een verzet, dat 
van zoveel grote allure was, wekt ergernis. 
In „De Prinsestad" lezen wij daarentegen: „Wat had 
meer voor de hand gelegen, dan dat de illegaliteit naar 
voren was gekomen als vertolkster van hen, die nog 
altijd wensen, dat er in Nederland recht zal worden 
gedaan ea dat daarbij geen belangrijke reputaties 
worden ontzien? Doch helaas, de illegaliteit zweeg, 
zoals reeds zo menigmaal te voren. Zij laat alle kan- 
sen, die haar geboden worden en die er toe zouden 
kunnen bijdragen, dat zij een greep van moreel gezag 
op ons volk zou kunnen verkrijgen, onbenut voorbij- 
gaan." 
— De waarheid ligt ook hier weer in het midden. 



De Maat is vol!! 

Twee leden van de 

•„Raad van Beroep 

voor de Perszuivering" 

roepen alarm I 

A/s wij andermaal over de perszuivering gaan schrijven, dan geschiedt dit niet zozeer om de aandacht 
te vestigen op de trieste klucht die de Raad van Beroep voor de perszuivering van de — in eerste 
aanleg over hef algemeen bevredigende — zuivering van de Nederlandse pers heeft gemaakt, neen. dan 
gebeurt dit vooral om alarm te slaan, om de trom te roeren en de dromers wakker te dreunen. Want 
het tergend schandaal, dat die Raad van Beroep in het leven heeft geroepen, is niet een zaak die alleen 
de pers aangaat; het is een zaak die ons volk. dat zich'in z'n eerlijkste gevoelens beledigd moet ge' 
voelen, raakt; 
het is zaak, die het gehoonde en gekwetste verzet betreft 
Onze eer wordt aangerand; en daartegen tekenen wij verzet aan. Dit met te meer reden, omdat 
anderen in dit verzet tegen de Raad van Beroep zijn voorgegaan. 

Enkele leden van de Raad van Beroep (de He- 
ren A. Stapelkamp te Utrecht en Dr. W. P. 
Berghuis te Smilde) hebben voor de eer van 

het lidmaatschap van „De Raad van Beroep voor 
de Perszuivering" bedankt en hun heengaan in een 
aan duidelijkheid niets te wensen overlatende ge- 
meenschappelijke verklaring nader gemotiveerd. Die 
verklaring is ons een appèl en het zou een schande 
zijn als het verzet na die te hebben gelezen, tot de 
orde van de dag zou overgaan en ni?ts zou doen 
om te bereiken, dat regering en volksvertegenwoor- 
diging een eind maken aan een handelen, dat de 
uitgetreden leden van de Raad van Beroep met ons 
en anderen in strijd achten met de vorig jaar door 
de volksvertegenwoordiging aanvaarde wet. Wij 
hebben daarom gemeend aan dit onderwerp bijzon- 
dere aandacht te moeten schenken in ons blad. 
De Heren Stapelkamp en Berghuis zijn niet over 

één nacht ijs gegaan; zij hebben hun besluit niet 
lichtvaardig genomen. Zij hebben, nadat de Raad dc 
beruchte sententie over het Nieuwsblad van het Noor- 
den het licht had doen zien (hierover publiceerden 
wij reeds in ons hoofdartikel van 9 April, Red.) ge- 
laten afgewacht en hun ontslag eerst ingediend toen 

KAMPEN 

ontvangt 

zijn oorlogsvrijwilligers. 
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'oensdag 19 Mei 1948 zal niet gauw vergeten 
■ - worden. Het was de dag dat het Veluwe-Batal- 

jon 1-8 R.I. na twee en een half jaar diepst in de 
Tropen vervuld te hebben, terug keerde in de oude 
Hanze-stad. De streekorganisatie Karei Doorman, in 
samenwerking met het R.K. thuisfront en Niwm heb- 
ben de jongens een ontvangst bereid, die klonk als 
een klok. De plaatselijke gymnastiekverenigingen 
stonden in een grote erehaag opgesteld langs de te 
volgen route door de stad en de menigte die op de 

. been was herinnerde aan de intocht van 
A - de Canadezen. Toen de "bussen door de 

straten rolden donderden de hoera's los 
en rezen de vaandels in een groet om- 

thoog. Onder voortdurend gejuich reden 
ze naar de Nieuwe Markt waar het ont- 
vangstcomité klaar stond. De O.V.W.- 
èrs werden in een halve "boog voor de 
muziektent opgesteld en stonden voor 
het laatst stram in de houding toen de 

muziek het aloude Wilhelmus inzette. De Burger- 
vader sprak, namens de gehele burgerij, een kort wel- 
komstwoord, waarin hij God dankte voor het behou- 
den terugvoeren van het Kamper Bataljon. Wijzende 
op de moeilijkheden die de omschakeling van het 
militaire leven naar het burgerbestaan zal opleveren, 
zeide de burgemeester: „Ik verzeker jullie, dat het 
Kamper thuisfront gereed staat om jullie te helpen. 
Volgaarne zullen we onze dankbaarheid in daden 
honoreren". Het antwoord van de Bataljon's com- 
mandant, Majoor Andriessen, vertolkte het gevoelen 
van de troep volkomen. Hij zei; „We zijn sprakeloos, 
't Is of we de wereld hebben overwonnen. Zo iets 
groots als dit hadden we nooit kunnen denken." Voor 
Woensdag was de plechtigheid nu afgelopen. 
Het Protestants Interkerkelijk Thuisfront hield 

Vrijdag 27 Mei als een onwaardeerbare goede 
gewoonte een dankdienst in de Bovenkerk. Onder de 
eeuwenoude gewelven klonk de psalm omhoog „Ik 
zal Uw naam met dank-erkentenis verheffen, U al 
mijn geloften brengen". In dit teken stond de gehele 
dienst. Wars van mensvergoding, dankbaar voor de 
hartelijke ontvangst, zal elke behouden teruggekomen 
militair alle lof die men hem toe wil zwaaien door 
moeten wijzen naar God, Die in alle nood en gevaar 
het schild geweest is dat hem beschermde. Bij het 
scheiden is er maar één devies dat meegegeven kan 
worden op de weg naar terugkeer in de maatschappij 
en wel een eenvoudig gebed „Here wijs mij de weg". 
Bij het uitgaan van de stampvolle kerk werd gecol- 
lecteerd voor het Interkerkelijk Thuisfront — dat 
/ 500.000.— nodig heeft om zijn taak in Indië goed 
te kunnen volbrengen — en speelde het orgel zacht: 
„Ik had een wapenbroeder". 
Hiermee had Kampen zijn zonen ingehaald. 

JAN K. 

door een aantal uitspraken afdoende vaststond, dat 
de Raad van Beroep principieel afwijkt van wat in 
de Wet Noodvoorziening Perswezen ligt verankerd 
en derhalve de mening van de regering en volks- 
vertegenwoordiging aan zijn laars lapt. 
In die uitspraken wordt, zoals de genoemde heren 
opmerken, geoordeeld volgens de opvatting: 

„dat het opnemen van nationaal socialistische 
en pro-Duitse publicaties aanvaardbaar is, in- 
dien zulks geschiedde om de uitgave van het 
blad te kunnen voortzetten ten behoeve van het 
personeelsbelang,' het behoud der persen en hef 
blijven verschaffen aan het publiek van een 
„leesbare" krant." 

Zij hadden er ook bij kunnen voegen, dat de Raad 
van Beroep in zijn jongste sententies het novum 
introduceerde, dat een ondergane detentie reden is 
om tot bekorting van de ontzettingstermijn over te 
gaan, doch wat zij opmerkten was al ruimschoots 
voldoende om te concluderen, dat de opvatting van 
de Raad in strijd is met de Wet Noordvoorziening 
Perswezen. 
Het personeelsbelang, het behoud van het bedrijf 
en het uitgeven van een voor goede vaderlanders 
nog „leesbare" krant, kunnen geen verontschuldi- 
gingsgronden vormen , bi) een zuivering waarbij, 

én volgens de verklaring van de minister, 
én volgens de opvatting van de meerderheid 

van de volksvertegenwoordiging, 
én volgens de wet, waarin deze intenties zijn 

vastgelegd, 
alleen de algemeen geldende Nederlandse rechts- 
beginselen van kracht zijn en de verontschuldigings- 
gronden van de bedrijfszuivering nadrukkelijk en 
met grote klem zijn uitgesloten. 
Terecht uitgesloten, want de perscollaboratie is on- 
eindig ernstiger dan de bedrijfscollaboratie, omdat 
vergiftiging van de geest van het volk nu eenmaal 
ernstiger is dan materieel voor de bezetters en hun 
handlangers werken. 
De Raad van Beroep echter „gelooft het wel , dat 
de geestelijke vergiftiging van ons volk door middel 
van de pers het zwaarst denkbare vergrijp aan dat 
volk is. Zij negeert de uitspraken van de Minister, 
die de Wet verdedigde, en de Kamerleden, die de 
opvattingen van de wel zeer grote meerderheid ver- 
tolkten. 
De Raad van Beroep vormt een jurisprudentie, die 
het karakter van een half-zachte bedrijfszuivering 
heeft en die daardoor niet alleen in strijd is met de 
Wet, doch bovendien contrasteert met de duidelijk 
uitgesproken bedoeling van de wetgever, ja zelfs op 
bepaalde punten de Minister direct tegenspreekt. 

De Commissie van de Perszuivering intussen, heeft 
de opvattingen van de Raad van Beroep in 

enige harer jongste uitspraken klemmend gelaakt. 
De deskundige bij deze Commissie o.a.' heeft name- 
lijk op een zitting van de Raad, volgens verslagen 
in de Haagse bladen, onder het motto: Stantvastich 
is ghebleven — mijn hert is teghenspoet", betoogd, 
dat zij (de Commissie voor de Perszuivering) er 
niet aan denkt zich naar de volgens haar met de 
Wet in strijd zijnde jurisprudentie van de Raad te 
richten. , , u 
Deze en andere reacties zijn niet, zoals de ex-gecolla- 
boreerd hebbende pers wil doen geloven: een ge- 
krakeel van een minderheid, die „illegale rechten 
wil consolideren. Integendeel, het zijn reacties, ver- 
oorzaakt door het in de wind slaan van een door 
de meerderheid van de volksvertegenwoordiging aan- 
vaarde Wet. 
De genoemde „ex-collaboratie-pers" negeert de uit- 
spraken van de Commissie vrijwel, maar zij juicht 
over de prestaties van de Raad van Beroep. Slechts 
een kleine minderheid in de Nederlandse pers heeft 
de in de genoemde Wet neergelegde zuiverings- 
normen verdedigd. 
Men zal dit verstaan, wanneer men bedenkt, dat 
bij de meerderheid van de pers, die deze normen 
verwerpt, vele eigenbelangen een belangrijke rol 
spelen. In dit licht valt het ook te verstaan, dat de 
voorlichting in de pers ernstig faalt. Dit heeft tot 
gevolg gehad, dat zich onder ons volk een volkomen 
onjuiste voorstelling «van zaken over het zuiverings- 
probleem heeft vastgezet. 
Men is er vrijwel in geslaagd een publieke opinie te 
vormen, waarop terecht de woorden van toepassing 

zijn, die Mr. Zaayer bij de opheffing van het 
Dordtse Tribunaal heeft gesproken: 

„De geest, die ons volk bezielde in de bezetting, 
ontbreekt heden ten dage. Men durft de taak 
van de zuivering geestelijk niet meer aan." 

Om al deze redenen mogen wij niet langer zwij- 
gen. 

Wij moeten met de eerlijke hartstocht, die in ons 
was toen het er om ging het onrecht van de vijand 
te bestrijden, ons teweer stellen tegen een methode, 
die onwettig is, die in strijd is met dat wat de meer- 
derheid van het lichaam, dat ons volk vertegen- 
woordigt, wenst. 
Daarom moeteh wij ageren tegen de Raad van Beroep 
voor de perszuivering. 
Omdat deze het recht schendt. 
Omdat zijn vrijbrieven voor het plegen van „geeste- 
lijke-collaboratie-op-zekere-voorwaarden", even zovele 
klappen in het gezicht zijn van het verzet, dat zijn 
.— door het collaboreren van de Nederlandse pers — 
noodzakelijke voorlichting met bloed heeft betaald. 
Omdat een college, dat decreteert; 

„onbaatzuchtige trouw (aan het bedrijf, wel 
te verstaan) in moeilijke omstandigheden, is een 
voortreffelijke eigenschap, die de Raad bij uit- 
stek nationaal acht", 

het verzet, dat onbaatzuchtige trouw aan het Vader- 
land de nationale eigenschap bij uitstek achtte en 
hiernaar handelde, een kaakslag geeft. 
Het is nu mooi genoeg geweest. 
Een: Tot hiertoe en niet verder, moet machtig op- 
klinken. 
Wij moeten regering en volksvertegenwoordiging en 
ons Volk ervan doordringen, dat een rechtstaat niet 
kan dulden, dat één zijner organen, zowel tegen 
de Wet als tegen de zeer duidelijke verkondigde be- 
doelingen van de wetgever in, een eigen „recht" 
gaat creëren. 
Als de heren van de Raad van Beroep het niet 
met de Wet Noodvoorziening Perswezen eens zijn, 
moeten zij heengaan of zij hadden voor het lid- 
maatschap moeten bedanken. 
Doch aannemen en blijven zitten en dan een eigen, 
van het wettige recht afwijkend, „recht" scheppen, 
dat gaat niet. 
Ons volk versta ten deze zijn taak! 
Daarbij dienen helder voor ogen te staan, de grote 
woorden, die onze Koningin onlangs in Haar ont- 
roerende afscheidsrede sprak: 

„Wij moeten tezamen de geest overwinnen, die 
spréékt uit handelingen en nalatigheden, welke 
in de jaren van oorlog en bezetting de weer- 
stand hebben belemmerd en zelfs vele goede 
Nederlanders het leven hebben gekost, en die 
ook thans nog in ons volk rondwaart.'' 

JAN. 
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| LIEVER DE LUCHT IN! | 

i zei Van Speyck. Hij zocht het hogerop. = 
i Zo is het met onze Indië-abonnementen ook: | 
= wij willen hogerop en wij hebben geen keus = 
= zoals Van Speyck. Bij ons is het: wij moeten | 
| de lucht in. Of, beter gezegd, ons Indië- | 
Ë abonnementental moet omhoog en onze lezers ^ 
Ë vertegenwoordigen de explosieve lading. 
Ë Zoals U misschien al gelezen zult hebben, varen s 
Ë en vliegen nog deze week 5000 bijzondere E 
Ë demobilisatienummers naar Indië. Ze zullen = 
Ë kosteloos worden uitgereikt aan de thuisvaren- E 
| de militairen. Maar dit is een druppel op de | 
Ë ■ gloeiende plaat en zij, die nog niet naar huis E 
Ë komen, moeten óók lectuur hebben! 
Ë Lezers van „De Zwerver", wij steken nu de = 
1 lont aan, een lont, die zal branden tot ze de = 
Ë vele duizènden lezers, tot ze U bereikt. jz 
Ë Wij wachten met spanning op de explosie, die Ë 
Ë zal bestaan uit een stroom van ingevulde bon- | 
Ë nen, zoals U die op de achter-pagina kunt Ë 
Ë vinden. = 
Ë Te lang, veel te lang reeds wacht een militair Ë 
Ë in Indië op gezonde lectuur. 
Ë Nu gaat de lont in het kruitvat! 
Ë We moeten de lucht in, we moeten omhoog! E 
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Gedi reven 

Uit leven en strijd van één onzer grootste 
verzetsmannen 

THEODORUS DOBBE („HANS") 
door 

„BOB VAN STEEN WIJK". 

Een andere moeilijkheid moest nu snel een 
oplossing vinden: er gold spertijd in Nedér- 
land en er diende dus op vlugge wijze een 

enderdak voor de nacht te worden gevonden. Het 
straatje, waarin Dobbe zich bevond, liep dood, 
maar aan het eind zag hij een bordje met het op- 
schrift: „Katholieke hulppost voor eerste hulp 
bij ongelukken". Hij begaf zich naar binnen en 
vroeg om bijstand. De enige steun, die men hem 
daar kon geven, bestond in het verstrekken van 
een oude hoed, die hem veel te groot was en 
waarin enige papieren randen moesten worden 
gelegd, om te maken, dat hij Dobbe niet.over het 
hoofd zakte. Men bleek ten slotte zelfs bereid, 
hem achter op een fiets naar het Vreeburg te 
brengen. 
Hier waagde Dobbe een nieuwe poging bij de 
pastorie, maar de geestelijke, wiens bijstand hij 
inriep, raakte door zijn verhaal zodanig ontsteld, 
dat hij slechts kon uitroepen: „Kerel, om Gods- 
wil, ga hier uit mijn huis vandaan" en hevig 
transpirerend van angst geleidde hij Dobbe naar 
de deur. Na nog enige vergeefse bezoeken te " 
hebben afgelegd bij zakenrelaties en een familie- 
lid, welke laatste hem als bewijs van zijn hulp- 
vaardigheid een biljet van 10 gulden in de hand 
stopte, zag hij zich genoodzaakt onder valse 
vlag zijn doel te bereiken; het kon niet anders: 
zijn leven stond op het spel. 
Hij herinnerde zich het geval Weyers, een 
illegale werker, die door de Duitsers ter dood 
veroordeeld was. Hij besloot zich tot diens 
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persoonlijk achtte het ongewenst om bruusk in 
te grijpen, daar er een verzoek om gratie was 
ingediend en er volgens de rechtskundige ver- 
dediger gegronde hoop bestond, dat het gratie- 
verzoek zou worden ingewilligd. Een ingreep, 
die mislukte, zou natuurlijk die kans volkomen 
illusoir maken. 
De nacht daar leek Dobbe eindeloos lang en zou 
niet voorbijgaan zonder schrik. 
Terwijl het gesprek voortebde, stopte plotseling 
een militaire aüto voor het huis. Voor het raam 
staande, zagen Dobbe en mevrouw Weyers twee 
Duitse soldaten naar de huisdeur lopen. Een ont- 
zettende schrik maakte zich van hen meester. 
De vrouw kreunde; „Ach, goede God, als ze ons 
maar niet komen halen!" 't Volgend ogenblik werd 
er tweemaal gebeld bij de onderburen en verlicht 
riep de vrouw uit: „Ze moeten bij de apotheker 
zijn!" Er ontwikkelde zich een voor hen onver- 
staanbaar gesprek en na enkele minuten ver- 
trokken de heren weer. 

Eindelijk werd het licht en na een warme kop 
thee en een boterham gebruikt te hebben, ging 
Dobbe de straat op. In de etalage van een heren- 
zaak lag een keurige collectie petten uitgestald. 
Zonder zich lang te bedenken, stapte Theo naar 
binnen en schafte zich zulk. een hoofddeksel aan. 
Zijn hoed liet hij achter bij de vrouw van de ge- 

,.,.werd het huis van een 
berucht N.S.B'-er in 
brand gestoken.... 
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vrouw te wenden om nachtverblijf te vragen 
onder het voorwendsel naar Utrecht te zijn ge- 
komen om een poging te wagen haar man uit 
de gevangenis te verlossen. De vrouw accepteer- 
de het verhaal en "zond hem naar haar zuster 
met het schriftelijk verzoek Dobbe voor die 
nacht onderdak te verlenen. Zij zou zelf met 
haar broer spreken, om diens raad over het ont- 
vluchtingsplan te vragen. Bij de zuster vonu 
Theo inderdaad een onderkomen. In het huis 
bevonden zich behalve de gastvrouw nog twee 
personen, haar dochter en een inwonende heer. 
Mevrouw Weyers achtte het beter, gezien de 
omstandigheden, waaronder Dobbe zich nu in 
Utrecht bevond, dat deze beiden niets van zijn 
aanwezigheid zouden bemerken. Zij waren reeds 
gaan slapen en daarom kon Dobbe niet van de 
logeerkamer gebruik maken: de beide huisgeno- 
ten zouden dgn misschien wakker worden van 
het onvermijdelijke lawaai. 
Zfl wees hem een gemakkelijke stoel om daarop 
de nacht door te brengen. Voorlopig bleven zij 
evenwel samen praten over de mogelijke ont- 
snappingskansen van de zwager. De gastvrouw 

arresteerde Weyers, van wie hij tot zijn niet ge- 
ringe opluchting vernam, dat de broer de raad 
had gegeven niets te ondernemen, maar rustig 
het resultaat van het gratieverzoek af te wach- 
ten. Een bezoek bij een barbier ontlastte hem 
van de overtollige haar- en baardgroei. Toen 
kreeg hij het gevoel een gewoon mens te zijn en 
kon hij het leven weer van de optimistische kant 
bekijken. 

Een gereedstaande bus bracht hem naar' een 
buitenwijk van Utrecht en enige uren later vond 
hij de gelegenheid met een tram Zeist te berei- 
ken. Bij Ben Tientjes, die tot de spionnagegroep 
van Bussum had behoord, kwam hij weer enigs- 
zins op zijn verhaal en daar kreeg hij ook de 
kans zijn vrouw te berichten, dat hij een ander 
pension ging zoeken. 
Na wat bekomen te zijn van de doorgestane 
emotie, trok hij verder naar Scherpenzeel, waar 
hjj een toevlucht zocht op de boerderij van Stui- 
venberg, welke hij op zijn vlucht van Bergen naar 
Friesland had leren kennen, en hier vond hij na 
vele maanden voor het eerst weer een gezellig 
home. 

Hun leger telde rang noch stand, 
't Verschil viel weg, slechts éne band 
Verbond hen allen, groot en klein. 
Zij wilden dienen, redders zijn. 
Toen trokken z' op en vochten. 
Het leger der Gezochten. 

TER DOOD VEROORDEELD  
BIJ VERSTEK. 
Zijn arrestatie en alles wat daar op volgde, had 

Dobbe danig uit het lood geslagen. Het lang- 
durig verblijf in de gevangenis, had hem gelegen- 
heid te over verschaft om zich te realiseren in 
welk een hachelijke toestand hij zich bevond. 
Zijn gedachten verwijlden gestaag bij zijn gezin, 
bij vrouw en kinderen, die hij zo innig lief had. 
In de zeer weinige bladzijden, die van zijn dag- 
boek bewaard gebleven zijn, getuigen enkele uit- 
latingen van zijn innerlijke strijd. 
Na de lezing van het korte briefje van zijn vrouw 
schreef hij: „Wat een veelzeggende woorden! Al- 
leen voor een ter dood veroordeelde of voor een 
ernstige zieke," gebruikt men gewoonlijk: „Wij 
bidden voor je". Het kon niet anders, of ook zij 
zag mijn zaak als hopeloos in. Ik dacht nu aan 
het verschrikkelijke verdriet, dat over mijn ge- 
zin was gekomen. De man en vader in de ge- 
vangenis en binnenkort misschien ter dood ge- 
bracht. Ik kon mijn tranen niet langer bedwin- 
gen; dit leed was te veel." 
Iets verder vinden wij de volgende aandoenlijke 
cri de coeur: „Als men de dood voor ogen heeft, 
wil je graag alle bezit wegschenken en gaan 
leven als de minst bedeelde op de wereld." 
Toen de ontvluchting was gelukt en Dobbe na de 
eindeloos durende doorwaakte nacht zich een 
ogenblik alleen bevond, verwijlden zijn gedach- 
ten weer bij zijn gezin: „Ik zag voor mijn geest 
de geweldige blijdschap die mijn vrouw en kinde- 
ren zouden voelen, als het verhaal van mijn ont- 
vluchting hun ter ore kwam; de ontvluchting, 
welke voor hen zoveel betekende. Welk een 
vreugd moest het ook voor mijn vrouw zijn, niet 
meer die folterende gedachte te hebben, dat haar 
man binnenkort ter dood zou worden gebracht. 
Wat zou ik graag zelf die boodschap gebracht 
hebben en in één slag alle verdriet wegnemen, dat 
zo diep in mijn gezin was gedrongen. Een ge- 
weldige dankbaarheid maakte zich van ntij mees- 
ter en in alle stilte dankte ik God voor Zijn liefde. 
Ik nam me voor de tot Hem gerichte beloften zo 
goed mogelijk te volbrengen." Geen wonder dan 
ook, dat Dobbe, zo gelukkig aan de dood ont- 
snapt, gehoor gaf aan de smeekbeden zijner 
vrouw, om nu verder het illegale werk aan ande- 
ren over te laten. Lichamelijk en geestelijk had 
hij bovendien rust nodig en bij boer Stuiveling in 
de Gelderse Vallei dacht hij die nodige rust te 
zullen vinden. 
Was hij tot aan de arrestatie in de illegaliteit be- 
kend geweest onder de naam van Ome Jan, ge- 
durende de rest van de bezettingstijd zou hij 
voortleven onder de naam Hans van Dijk. Op die 
naam zou - hij zorgen een persoonsbewijs te krij- 
gen. 
Na een week van behagelijke rust, fietste hij naar 
Garderen, om een bezoek te brengen bij de fami- 
lie Van der Bijl. Deze familie was zeer bevriend 
met de vriendin van Dobbe's vrouw en zelf was 
hij daar meermalen te gast geweest. Van der Bijl, 
die reeds van de ontvluchting had gehoord, bood 
Theo spontaan aan, bij hem te blijven logeren. 
Wel had hij de verantwoording voor een groot ge- 
zin en waren de gevaren, om een zo goed als ter 
dood veroordeelde te verbergen, groot, maar als 
goed vaderlander was men verplicht zijn mede- 
mens te helpen en ten slotte ging het tegen de 
gehate mof. Dobbe bleef hier een paar dagen en 
genoot met volle teugen van de heerlijke omge- 
ving. 
De Gelderse Vallei en de Veluwe bleven de eerst- 
volgende maanden zijn domicilie. Nu was het ook 
mogelijk op gezette tijden vrouw en kinderen te 
ontmoeten. Welk een heerlijkheid was het hem, 
hen voor de eerste maal weer aan het hart te 
kunnen drukken! 
Het proces in Utrecht had inmiddels voortgang 
gevonden. De Duitsers, die coüte que coüte, rust 
in de bezette streken verlangden, meenden, dat 
zeer zware straffen preventief zouden werken. 
En zware straffen werden er opgelegd! Een aan- 
tal, van de leidende figuren werd ter dood veroor- 
deeld; aan de andéren werden vrijheidsstraffen 
opgelegd, welke van 10 tot 20 jaar varieerden. 
Dobbe werd bij verstek ter dood veroordeeld. 

<Wordt vervolgd). 



WET 
plaatsing 

minder-valide 

arbeiders. 

Deze wet is met ingang van I Januari 1948 in 
werking getreden. Zij is kennelijk afgestemd op 

plaatsing van minder-valide arbeidskrachten in het 
particuliere bedrijfsleven. » 
In een circulaire wijst de Minister van Binnenland- 
se Zaken erop, dat zij niettemin ook op de Over- 
heidsdienst van toepassing is: de wet bevat een 
zodanige uitbreiding van het begrip „onderneming", 
dat dit ook op overheidsdiensten van toepassing is. 
De minister wijst er verder op, dat voor aanstel- 
ling tot ambtenaar als regel vereist is, dat de aan de 
stellen persoon geneeskundig wordt onderzocht en 
lichamelijk geschikt wordt bevonden. Ook de per- 
sonen, wier aanstelling ingevolge deze wet wordt 
overwogen, — waaronder mede zijn begrepen zij, 
die een uitkering genieten van de Overheid ter 
zake van gebreken enzovoorts, ontstaan in verband 
met de militaire dienst dan wel met de verzetsstrijd 
hetzij in of buiten het Rijk in Europa, — behoren 
zijns inziens niettemin aan het geneeskundig onder- 
zoek te worden onderworpen. Deze gevallen die- 
nen naar zijn mening derhalve niet te worden be- 
schouwd als .bijzonder in dien zin, dat aanstelling 
tot ambtenaar kan geschieden zonder voorafgaand 
geneeskundig onderzoek. Naar zijn aanvankelijke 
mening bestaat er evenwel geen bezwaar deze ge- 
vallen voor zoveel zulks met .de verantwoordelijk- 
heid van de Overheid tegenover haar andere die- 
naren is overeen te brengen, te behandelen als 
bijzonder in dien zin, dat zij — hoewel bij keuring 
of eventuele herkeuring in medisch opzicht niet ge- 
schikt bevonden —, desniettemin in het belang van 
de dienst, dit laatste dan in ruime zin op te vatten 
— tot ambtenaar kunnen worden aangesteld, zulks 
uiteraard met inachtneming van de overigens ten 
aanzien van de aanstelling als ambtenaar gestelde 
normen. 
Een overeenkomstige gedragslijn zou zijns inziens 
in het algemeen gevolgd kunnen worden ten aan- 
zien van voormalige illegale strijders, daar het in 
het belang van de dienst kan worden geacht, per- 
sonen, die blijk hebben gegeven van bijzondere 
moed, standvastigheid en offervaardigheid en die 
ook overigens aan redelijke eisen van bekwaam- 
heid en geschiktheid voldoen, in overheidsfuncties 
aan te stellen, zelfs indien zij gedeeltelijk invalide 
mochten zijn. 
De Minister meent, dat de mogelijkheid hiertoe ook 
bij de thans bestaande regelingen openstaat. Hij 
geeft tenslotte in overweging ten aanzien van in 
dienst te nemen arbeidscontractanten een overeen- 
komstige' gedragslijn te volgen. 

JJi zut&cf 

deuwceld 

tand 

v_-J 

Gisteren is de actie ,,Tinus" gestart, een door de ,,Band 
Nederland—Indië" georganiseerde actie om aan geldmiddelen te 
komen teneinde gedemobiliseerden met raad en daad te kun- 
nen helpen. 

(Haagse Courant), 
Japi heeft dan eindelijk een broertje gekregen. Wat 
zal ie blij zijn, .die oud-papiermaniak, t Gaat ge- 
zellig worden in Nederland. Weg met al die dwaze 
namen voor acties en tentoonstellingen, zoals 
Nenijto en Rai, Elta en Regata. Ze worden ver- 
drongen door degelijke Hollandse namen als Japi 
en Tinus. Straks krijgen we ze te kust en te keur. 
Denk eens aan de mogelijkheden welke namen als 
IJsbrand en Boudewijn bieden. En laten we vooral 
het zwakke geslacht niet vergeten. Zet Eulalia en 
Philomeentje maar vast boven aan de lijst. 

* 
Hij bleef bij het open raam zitten tot Lilian binnen kwam, met 
haar greyhoundgang. 
Hij sprong op, nam haar in rijn armen en kuste haar vol toe- 
wijding, als om zichzelf te bewijzen, dat hij met zijn leven te- 
vreden was. 

(Uit het feuilleton: „Mens durf te leven , 
in Dagblad voor Rijn en Gouwe). 

Wij durven niet meer te leven. Eerlijk niet. Sinds 
we het feuilleton in het Dagblad voor Rijn en Gouwe 
lezen. Nu we weten, dat Lilian een greyhoundgang 
heeft, hebben we nauwlettend op de gang van vele 
vrouwen gelet. En we zagen er met de verende gang 
van de panter, de logge tred van de beer  Toen 
zijn we ook opgesprongen, zonder iets in onze ar- 
men. We zijn gevlucht om onszelf te bewijzen, dat 
we met het leven niet meer tevreden kunnen zijn. 

DE INVASIE 
6 JUNI 1944 • 6 JUNI 1948. 

EN HAAR BETEKENIS 

r 

VOOR HET VERZET IN NEDERLAND 
 ^ 

A 

\/oortreffelijk voorbereid, kwam de invasie in de nacht van vijf op zes Juni 1944. Vier- 
* duizend schepen met vele duizenden kleinere vaartuigen koersten die nacht onder een 

bewolkte hemel naar de Norraandische kust. 
Vier jaar en negen maanden, nadat Churchill in het Lagerhuis de woorden sprak „komt, laat 
ons voorwaarts gaan", trad de laatste fase van de oorlog in, die gevoerd werd om de rechten 
van de mens te behouden en te doen herleven. 
De landingsvaartuigen braakten hun inhoud in massa uit over het strand, oorlogsschepen 
en bommenwerpers beukten de Atlantikwall open. 
Het geallieerde leger stroomde binnen. 
De dagorder van Eisenhower aan zijn troepen luidde: 
„De ogen van de wereld zijn op u gevestigd. De hoop en de gebeden van alle vrijheids- 
lievende mensen vergezellen u". Zijn soldaten wisten het. 
De Gaulle riep zijn volk toe. dat, waar ze ook mochten zijn, de zonen van Frankrijk nu de 
eenvoudige en heilige plicht hadden om te strijden met elk middel, dat hun ten dienste stond, 
om de vijand te verslaan. Deze boodschap vond weerklank ook in onze harten. De machtige 
greep van de vrijheid had ons te pakken. 
De victorie ging op mars over Bretagnes rotsige kusten. Eindelijk de lang verwachte dag. 
Het einde in zicht. 

y 

Is de invasie van veel betekenis voor het verzet 
geweest? 

Dit is moeilijk in één zin uit te drukken. 
Het gaf er een geheel ander karakter aan. 
Om het verzet goed te verstaan moeten we de reacties 
van ons volk kennen. Deze waren verschillend. Een 
groot deel, dat tot hiertoe niet actief had deelgeno- 
men, zette zich nu in. Die hulp was welkom. De plicht 
tegenover Koningin, land en volk, activeerde velen, 
om, met de vrijheid haast voor 't grijpen, alle vorige 
bedenkingen aan de kant te schuiven. Het uitzicht- 
loze van de tijd hiervoor, had plaats gemaakt voor 
de nabije blije toekomst. 
Duizenden traden toe tot de gelederen van het verzet. 
De dageraad gloorde, de oranjezon ging op en ver- 
warmde veler harten. De organisaties groeiden, de 
weerbaarheid werd groter, wapens werden uitgedeeld 
en het zou gelukken om de bevrijders tegemoet te 
treden als een ontworstelend volk, dat weet, zelf of- 
fers te kunnen brengen voor zijn herrijzenis. 
Edoch  niet allen kwamen uit besef te moeten 
dienen; de kanker van de profiteurs en collaborateurs 
kwam mede. Schuldige gewetens zochten zich schoon 
te wassen, gaven de gelederen een smet die nog niet 
weggedaan is. Ze wierpen zich op als redders, die 
hun naam met hoofdletters schreven in het gestolde 
bloed van makkers, die dienaars waren geweest. 
Ze meenden die namen dienstbaar te kunnen maken 
aan hun twijfelachtig verleden. 
Om Gods wil, om de herrijzenis zelve, moest worden 
gewaakt over de eer van honderden  
De oprukkende legers komen binnen in Griekenland, 
Frankrijk en België en de gebeurtenissen vervullen 
ons met vrees en hoop. Koortsachtig wordt er ge- 
werkt, de tijd is nog maar kort en we zullen het 
Utopia niet uit handen geven voordat we tot bloe- 
dens toe- gestreden hebben. 
De tanks rollen echter al binnen, zwaar dreunen 

hun Cadillac-motoren door de straten van Maas- 
tricht, de lichtstad viert feest. Breda juicht, Nijmegen 
wordt bevrijd. 
Ergens op een zolderkamer is een LO.-vergadering 
bijeen en er wordt gedankt en gebeden. Ge- 
beden vooral: O God, als wij mogen leven op het 
overwinningsfeest, doe ons dan dit ene weten, dat, 
wat voorbijging aan strijd en leed, niet vergeefs is 
geweest. 
K.P.'s oefenen zich; willen met hun bloed de vrucht 
van jaren arbeid bezegelen, als dat moet. 
De G,A.C. wordt gevormd, de C.I.D. overal uitge- 
breid, de Top en de Delta versterkt om de troeven 
in handen te krijgen voor de werkelijke opbouw. Er 
wordt niet meer gedacht over oorlogsomstandigheden 
maar óver vredesproblemen. De kern uit het verzet 
wordt samengebundeld, het uitgedunde leger der ge- 
zochten werpt zich met bovenmenselijke inspanning 
in de strijd. 
De invasie zorgde voor een correctie. 
Ons volk krijgt de kans öm in de moeilijkste tijd sinds 
eeuwen te tonen, hoeveel karaats het is. De taak 
van elke dag wordt, nu de legers komen, met groter 
veerkracht aangepakt. Er wordt verbetener gestre- 
den. Laat de honger dan maar knagen en de vijand 
slaven jagen, de vonk der vrijheid is een vlam ge- 
worden. De fierheid in blikken en handelingen blijft. 
Medewerkers leven op te kleine rantsoenen, maar 
doorzetten blijft het parool. De vrede heeft het nodig 
en dus zal het gebeuren! Men kampt verbeten voort. 
Is er een stroming, die met het verzetswerk propa- 
ganda wil maken voor politieke doeleinden, het 
dwingt anderen om zich in zuivere taal uit te spre- 
ken aangaande hun beginsel. Principes en waarden 
worden overdacht. Als individu zal ieder de politieke 
keuze moeten doen. 
Als de B.S. historisch gegroeide rechten wil over- 
koepelen, wordt ook daartegen stelling genomen: 
nml. K.P. en L.O. eisen de plaats, die hun toekomt, 
op. De organisaties worden nog beter georganiseerd. 
Nieuwe medewerkers komen er haast niet meer, 
sommigen vallen zelfs af, vele anderen worden uit- 
gerangeerd. De Stichting '40- 45 en N.V.H. worden in 
't leven geroepen: bestuursenquêtes worden gehouden 

en de zuivering wordt overdacht. De politieke, cul- 
turele, materiële en militaire taak ten opzichte van 
Indië besproken, de mogelijkheid tot steun aan de 
regering öagegaan, kortom alles richt zich hoger op, 
naarmate de druk vreselijker wordt. De geestelijke 
waarden mogen niet langer in de waagschaal gesteld, 
de ziel van ons volk als een brandhout uit het vuur 
gerukt worden. 
Komen we tot de slotconclusie van ons antwoord 

op de vraag, wat de invasie heeft betekend voor 
het verzet, dan kunnen we zeggen, dat het vanaf die 
tijd een grotere inhoud kreeg. De strijd richtte zich 
meer op e'en geestelijke vernieuwing van ons volk. 
Was het behoudende element in de donkere jaren 
voor '44 het voornaamste, na Juni van dit jaar was 
het een positief gericht bouwen. 
Welke taak niet afgelopen is met de bevrijding, maar 
voortduurt en dezelfde kracht vraagt, die toen ge- 
toond werd. 
Dat wij toch vroom mogen blijven en dienen t'allen 
stondt. JAN K. 

JEUGD EN STICHTING. 
Met „jeugd" bedoel ik hier speciaal de jeugd 

van de Middelbare Scholen, Kweekscholen 
en wellicht ook de Universitaire jeugd. Deze 
jonge mensen herinneren zich de voorbije oor- 
logsjaren nog uitstekend en een niet onbelang- 
rijk deel ervan heeft in de jaren van het verzet 
uitstekend hand- en spandiensten bewezen. Het 
Hoofdbestuur van de Stichting 1940-'45 veroorlove 
mij dé bescheiden vraag, of van de „goodwill", die 
het verzetswerk en het Stichtings-ideaal in deze 
kringen heeft, wel voldoende gebruik wordt ge-" 
maakt. Gaarne wil ik mijn vraag met een con- 
creet voorbeeld toelichten. 
Op 4 Mei j.1. heb ik voor alle (pl.m. 140) leerlin- 
gen van de Chr. Kweekschool te 's-Gravenhage 
een half uur gesproken over het verzetswerk en 
daarbij uitdrukkelijk gewezen op de taak, die ook 
nu nog op ons rust: de zorg voor de nagelaten 
betrekkingen van hen, die vielen. De spontane 
reactie was, dat een gehele klas zich vrijwillig 
aanmeldde om een middag in de binnenstad van 
Den Haag te collecteren bij departementen en 

} grote magazijnen. Het resultaat was, dat door 
; de betrokken jongelui ruim ƒ 1400.— aan de 

Stichting kon worden afgedragen. 
Dezelfde middag sprak ik in een der Haagse 
kerken voor de pl.m. 600 leerlingen der Chr. 
H.B.S. hier ter stede. Enkele dagen later werd 
onder de leerlingen eveneens een collecte voor het 
Stichtingswerk gehouden. Het resultaat daarvan 
is nog niet nauwkeurig bekend, maar overtreft 
eveneens onze bescheiden verwachtingen. 
Doel van mijn schrijven is U te verzoeken in 
wijdere kring deze wijze van inzameling te stimu- 
leren. En dat niet alleen om de tastbare resulta- 
ten. Het is m.i. van het grootste belang dat de 
opgroeiende jeugd van ons volk vertrouwd wordt 
gemaakt met de offers, die voor onze vrijheid 
zijn gebracht en de ereschuld, die ook op onze 
jonge mensen rust. Het meeleven is groot, juist 
in deze kringen. Wij hebben slechts te grijpen, 
wat rijpt! 
Ik moge derhalve nogmaals in overweging ge- 
ven na grondige voorbereiding een volgend jaar 
alle middelbare scholen in deze richting te acti- 
veren. 

J. A. VAN BENNEKOM. 



W: 
HET HOOFD IN DE SCHOOT? 

Een brief van 
„FRITS DE ZWERVER" 

/anneer je hart tot 
ipreken dringt, spreek. 

Ik heb behoefte om eens 
te praten met „onze vrouwen, 
en onze meisjes, onze jongens en onze mannen". 
Jullie begrijpt wel als ik in „De Zwerver" over „ons" praai, wie ik er mee bedoel. 
Dat zijn de mensen met wie wij ons in de oorlog zo sterk één hebben gevoeld, 
zodat wij na drie jaar nog weten één te zijn. Jullie zeggen: Het komt zo weinig uit. 
Het is waar. Maar terwijl ik hier op Java zit, denk ik vaak aan jullie, 's Avonds 
voor ik naar bed ga, neem ik een ogenblikje voor mijzelf. Ik steek mijn pijp aan, als 
ik tenminste tabak heb, en dan laat ik mijn gedachten zwerven. 
Ik ben een ogenblik in Kampen en denk hoe daar een jonge vrouw niet alleen treurt 
om het verlies van haar man, die zich opofferde, maar ook haar kind moest afstaan. 
Van daar naar Hilversum. Daar werd een groot verzetsman opgeroepen en 

treurt een vrouw met kinderen. Amsterdam, je 
hebt grote mannen vertoren, die wij nu niet 
kunnen missen. In Kampen woonde eens een 
man. die het laatst van de oorlog met groot 
energie stad en land afreisde om het volk wak' 
ker te maken. Hij werd vermoord. Hij had nu 

weer pal gestaan en gevochten met alle kracht. Mijn gedachten vliegen naar Win' 
terswijk. En ik zie haar voor mij. Tante Riek. Groot in haar moeder-zijn. Zij viel. 
Groningen, Friesland. Drente, Overijsel. Uit alle provincies komen zij mij voor de 
geest. 

IJ et was 4 Mei. De gedenkdag van de gevallenen. 
■L * O, het is zo moeilijk om te gedenken en niet bitter te worden. Om het niet uit 
te schreeuwen van ellende, om alles wat er nu is door eigen schuld. Door de schuld 
van hen, die gretig gegrepen hebben naar de teugels van het bestuur over stad en 
land en van wie velen niet kunnen regeren en besturen, omdat zij niet weten waf 
recht is. Omdat zij niet weten of weten willen, waarvoor deze mensen gevallen zijn. 
Die helden en heldinnen, zij zijn gevallen. Maar ja, waarvoor? Voor dit wat wij nu 
beleven? Nee, zij zijn gestorven in de strijd voor recht, vrijheid en gezag. Voor de 
hoogste goederen, en zie ik heb honderden oud-illegalen hier aangetroffen, zij 
zijn gebroken. Anderen rusten hier b.v. op het kerkhof te Tasikmalaja en zoveel 
andere plaatsen. Ik heb op zo'n kerkhof gestaan met tranen in de ogen en met de 
grote vraag in het hart: Waarom? 
Gedenkdag! Maar o God, het is zo moeilijk om in 1948 dankbaar te gedenken. Ik 
weet. God heeft grote daden door hen gedaan en ik weet en geloof, dat God's werk 
nooit tevergeefs is geweest. Maar ik vraag; Jongens, meisjes, stierven jullie daar- 
voor' in Holland? Kwamen jullie hiervoor naar tndië? Uw daden waren er om de 
revolutie te breken, maar men gaat daden van revolutie conserveren. Het is erg, 
hier en bij jullie daar. Men ziet een revolutiegolf opkomen. 

Van onze Indische 
Correspondent 

JLT et is niets erg, zo zeggen velen. Maar had men de les geleerd uit de jaren 
* 1940-1945, dan deed men anders. Dan trok men scherpe lijnen, dan ging men 

uit van een vast beginsel, dan stond men pal voor de oude, vaste beginselen en 
ging daarnaar leven en handelen. Maar velen die vandaag regeren, hebben in de 
oorlog schipperen geleerd en ze zeggen: we hebben het gered! En we zullen het 
weer redden! Weg met die oud-illegalen! Het is en was een lastig volkje. De moraal 
hebben zij naar beneden gehaald met hun tactieken. Wij wassen onze handen in 
onschuld. 
Weet ge hoe het vandaag is? De collaborateurs zijn niet uitgezuiverd, maar de ver- 
zetters en men zuivert ze nog meer uit. De bewijsstukken kunt ge in elke stad en 
dorp vinden. 
Heldenherdenking? Daarvoor is in Nederland — vooral in de leidende kringen — 
geen plaats. Ik overdrijf misschien iets, maar schuilt in deze overdrijving geen 
grote waarheid? Ik ben niet bitter, maar bedroefd. Ik denk aan onze mensen bij wie 
ik in mijn gedachten vertoefde, vooral op 4 Mei. 
Ik lees in de krant, dat de contributies voor de Stichting 1940-1945 hard achteruit- 
lopen. Het verwondert me niet, maar het is een schande voor ons volk. Maar men 
kan met deze mentaliteit niets anders verwachten. Gaven voor deze Stichting moeten 
gegeven worden uit dankbaarheid voor grote verzetswerken en die is er zo bitter 
weinig. 

Zullen wij dan maar hei hoofd in de schoot leggen? Neen en nog eens neen! Ik 
blijf praten en vertellen voor onze jongens hier. Ik vertel ze wat God door 

onze gevallen mannen en vrouwen, door onze jongens en meisjes heeft gedaan. Ik roep 
hun toe, dat hun vandaag weer een grote, mooie taak wacht. Ik laat hun zien, 
dat er maar twee partijen zijn, de partij die vecht voor en onder Koning Jezus en 
de partij, die alleen leeft voor deze wereld. Alle andere partijen zullen successieve- 
lijk verdwijnen. 
Er komt*tekening in de strijd. Het wordt hoe langer hoe meer duidelijk, dat hef 
gaat voor of tegen de Christus. Ik zeg tegen deze jongens hier, dat ze kleur 
moeten bekennen. 
Mijn vrienden in Nederland, sluit U toch aaneen. Hef is geen tijd om te vechten 
over kleinigheden. Val aan! Toon aan de nabestaanden van onze mensen, dat hun 
strijd niet tevergeefs was. Richt standbeelden op. niet van hout of steen, maar 
gebouwd door daden van liefde en offer. Laat het uitbrengen van je stem geen 
daad van verraad zijn, maar ehn daad van liefde voor de hoogste goederen die 
God ons schonk. 

Eén onzer abonné's 
meent een schrijnen- 
de tegenstelling te 

kunnen constateren in de = 

straf bedeling bij commune,, militaire en politieke 
delicten: het schrijnt hem te zien, dat bij de be- 
rechting van commune en politieke delinquen- 
ten allerlei verzachtende omstandigheden vaak 
tot een mild oordeel leiden, maar dat, zodra een 
verdienstelijk illegaal werker gestraft wordt voor 
misdragingen, die hun psychologische verklaring 
vinden in de spanningen tussen, in het verzet ge- 
koesterde, hooggestemde verwachtingen en na 
de bevrijding voltrokken, beschamende werke- 
lijkheid, deze verklaring vaak niet als verzach- 
tende omstandigheid door de rechter wordt aan- 
vaard. 
Hij geeft enkele voorbeelden van deze vermeende 
rechtsongelijkheid: 
twee maanden gevangenisstraf voor een autobe- 
stuurder, die in dronkenschap een wielrijder dood- 
rijdt; 
acht jaren voor de rechercheur Blonk, die tijdens 
de bezetting heeft medegewerkt aan het opspo- 
ren en deporteren van tientallen joden, die later 
vergast zijn; 
straffen van vijf en zes jaren voor landwachters 
en andere handlangers van de vijand, die illegale 
werkers hadden gearresteerd en daardoor mede 
oorzaak waren van hun fusillering. 
Daartegenover stelt hij: , 
13 jaren gevangenisstraf voor Kapitein Baron 

■van Heemstra, en sergeant de Boer, beiden ge- 
ziene en illegale werkers, maar verantwoordelijk 
voor de bomaanslag op de familie Boer op Sinter- 
klaasavond 1946. 
Hij ziet daarin een meten met twee maten en 
vraagt zich af of de zwaarste straf hier niet 
wordt toegekend aan hen, wier verkeerde daad 
toch is ingegeven uit kommernis om de vader- 
landse zaak. 

♦ 
Inderdaad grieft ook ons vaak de miskenning 

van de betekenis van. het illegale werk voor de 
zaak des vaderlands: herhaaldelijk hebben wjj 
hierover geschreven en gesproken. 
Toch is het voor ons de vraag, of de schrijver van 
bovenstaande gedachten niet ten onrechte de 
zware straftoebedeling aan Baron van Heemstra 
c.s. wil rangschikken onder de gevallen van mis- 
kenning van verdiensten van illegaal werk. 
Bij de beoordeling van een opgelegde straf, of 
beter: van de strafmaat spelen n.1. verschillende 
factoren een rol. Uiteindelijk hangt het probleem 
der straftoebedeling ten nauwste samen met de 
strekking, het doel der bestraffing zelve. 
Deze strekking is, naar de meest gangbare op- 
vattingen, tenminste tweeledig: preventie en ver- 
gelding. De inbreuk op de gemeenschapsorde is 

METEN MET TWEE MATEN 
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een kwaad van een individu tegénover de ge- 
meenschap, welk kwaad door de staat bestraft 
wordt. 
Indien de straf alleen vergelding zou beogen, dan 
zou de strafmaat uitsluitend bepaald worden 
door de aard en de ernst der misdraging; hoe 
groter het kwaad, des te zwaarder de straf. 
In uiterste consequentie, zou dan een absoluut 
kwaad absolute vergelding vragen: oog om oog, 
tand om tand. 
Het is echter niet de taak van de aardse rech- 
ter, om een absoluut kwaad ook met absolute be- 
straffing te vergelden: „Mij is „de wrake"," zegt 
de Heer. 
De taak van de aardse rechter ligt in de tijdelijke 
orde: zij wordt bepaald door de eisen van het al- 
gemeen tijdelijk welzijn. Slechts indien en voor- 
zoverre de tijdelijke orde en het publiek welzijn 
bestraffing hier en nu eist, zal de Overheid het 
kwaad op deze aarde bestraffen. 
Anders gezegd: of een daad strafwaardig is, 
wordt bepaald door de aard van de daad; of 
echter de Overheid een daad strafbaar moet 
stellen, wordt bepaald door de eisen van het 
algemeen welzijn. Eenmaal strafbaar gesteld 
zijnde, bepaalt het algemeen welzijn weer de mate 
van strafbaarheid. 
Doordat het tijdelijk algemeen welzijn bepalend 
is voor de strafmaat in deze tijdelijke orde, is 
het mogelijk, dat delicten, die naar haar aard 
zwaarder zijn dan andere, toch in de tijdelijke 
orde lichter dan deze gestraft worden. 
Het is deze opvatting over de strekking der straf 
en over, de straftoebedeling, die in onze positieve 
wetgeving belichaamd is. 

K 
eren we terug tot het geval Van Heemstra 
en de in verband daarmee genoemde voor- 

beelden. 
Het gaat er niet om, of de misdadige medewer- 
king van Blonk bij het opsporen van Joden of het 
landverraderlijk optreden der landwachters naar 
hun aard zwaardere delicten zijn, dan de bomaan- 
slag van Van Heemstra c.s., h?t gaat erom, of 
het algemeen welzjjn een zwaardere bestraffing 
van de ene daad boven de andere vraagt. 
Hier komt de z,.g. preventieve werking der be- 
straffing ten sterkste in het geding. 
Zonder te willen zeggen, dat die landwachters 
of Blonk gekregen hebben, wat hun toekomt, 
kunnen we toch begrijpen, dat in het geval- 
Heemstra een zeer. zware straf werd opgelegd. 
Algemeen was de ontevredenheid onder illegale 
werkers over de gang van zaken bij berechting 
en zuivering. De drang bestond om zelf recht te 
doen. 

Het is verklaarbaar, dat 
de Overheid deze drang 
tot eigenrichting direct 

~ afdoende de kop heeft 
willen indrukken door oplegging van een voor- 
beeldige straf. 
Het algemeen welzijn duldt geen eigenrichting. 
De zware bestraffing van Van Heemstra c.s. be- 
tekent daarom geenszins, dat de rechter hun 
daad naar haar aard zwaarder heeft geoordeeld 
dan die van Blonk en die der landwachters; zij 
betekent wel, dat deze het gevaar voor navolging 
in het geval van Heemstra acuut achtte, een ge- 
vaar, dat in de andere gevallen in elk geval 
minder direct aanwezig was. 
Voor hen, die straf uitsluitend zien als vergel- 
dingsmaatregel, is deze conclusie inderdaad on- 
bevredigend. 
Wie echter terecht aanvaardt, dat de aardse 
strafmaat door preventie en vergelding betaald 
wordt, zal de uitspraak in de vaak-Van Heemstra 
begrijpelijk achten. 

Intussen zijn echter de omstandigheden grondig 
gewijzigd. Gerust kunnen wij zeggen, dat het 

gevaar van navolging thans geweken is. En van 
harte hopen wjj dan ook, dat dezelfde Overheid, 
die destijds, onder de toen geldende omstandig- 
heden, gemeend heeft Van Heemstra voorbeeldig 
te moeten straffen, thans bereid zal blijken mede 
te werken aan strafverkorting voor deze man, 
die onjuist, maar waarachtig toch uit kommer- 
nis om de zaak des Vaderlands gehandeld heeft. 
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i n m e m o r i a. m 

Petrus Marcellis Houten 
Geboren 16 Januari 1923 te Dongen, 
Overleden 2 December 1944 te Dongen, 

Jotanncs Franciscus de Jong 
Geboren 20 October 1926 te Dongen. 
Overleden 2 December 1944 te Dongen. 

Een rechtschapen en flinke jonge kerel, vol 
levenslust en durf. Karaktereigenschappen, 
die 't niet mogelijk maakten om de hiel van 

de bezetter te dulden. Al spoedig belandde Piet 
in de groep Thom, maar 't doorgeven van bon- 
kaarten en bezorgen van berichtjes was niet 't 
werk, dat hem bevredigde. Zijn technische aan- 
leg maakte hem tot een goed bruikbaar saboteur. 
Piet was werkzaam in 'n garage, zodat hij on- 
gemerkt goed werk kon doen en hij verrichtte dat 
met een kalmte en zekerheid, die bij niemand arg- 
waan wekte. Het toeval wilde, dat hij op zekere 
dag een wagen van de moffen moest nazien en 
daar de mannen van Hitier erge haast hadden — 
't liep naar Dolle Dinsdag — moest dit a la 
minute geschieden. Piet aarzelde en toog aan het 
werk. Na een poosje gewerkt te hebben, stelde hij 
voor, de wagen eerst even te proberen. Piet 
startte, reed weg en  kwam niet terug. Weg 
was de wagen. Hoe de kerels ook te keer gingen, 
Piet bleef weg! 
Van die dag af was het gewenst, dat Piet niet 
meer voor de draad kwam en hij dook onder. Dit 
betekende echter niet dat hij bij de pakken neer 
ging. zitten. Integendeel, Piet voerde tal van op- 
drachten op voorbeeldige wijze uit en als er een 
beroep op hem werd gedaan, stond hij altijd ge- 
reed. Toen de bevrijding kwam, was hij een der 
eersten, die zich meldden voor de B.S. Op 1 De- 
cember 1944 betrok hij met zijn vriend Jan de Jong 
de wacht bij een munitie-opslagplaats, waar hij bij 
een fatale ontploffing het lot met zijn vriend deelde. 
Zo vielen op deze sombere Decembermorgen twee 
voorbeeldige jonge kerels als slachtoffers van hun 
plicht. Een zeer zware slag ook voor de ouders 
van Piet, die van hun jongen nog zoveel verwacht 
hadden. 
Moge God hem het eeuwige licht reeds geschon- 
ken hebben en laat hun offer ons tot voorbeeld 
strekken. 
Hij ruste in Vrede. 

A-S. 

— laus mmmtve — 

Ik houd van het Brabantse land 
door de eeuwen geteisterd, gehard, 
als een phoenix verrijst uit de brand. 
rees zijn schoonheid uit rampspoed en smart. 

Door geen legers van geuzen geknecht 
maar versomberd in eeuwen van rouw, 
gebeten op vrijheid en recht 
maar zijn God en zijn heren getrouw. 

Land van vennen en wouden en wei, 
rivieren, moerassen en zand, 
Peel, Land van Maas, Meierij 
en het eenzame Kempenland. 

Land van Altena. Biesbosch, Breda, 
oude zetels van adellijke roem, 
schoon is elk oord waar ik ga, 
gewijd elke naam die ik noem. m 

Heeft de dood weer Uw akkers gekleurd? 
zijn Uw steden en dorpen gewond? ' 
Wie geknield en in deemoed treurt 
diens traan vindt een vruchtbare grond. 

Wie weet, dat geen lot wordt volbracht 
in dit donkere dal van de tijd, 
wie gelooft en wie hoopt, die wacht 
op het licht van de eeuwigheid. 

Ik houd van dit Brabantse Volk, 
van dit land tussen Schelde en Maas, 
zij de Dienstmaagd des Heren zijn tolk 
en het Goddelijk Kind zijn solaes. 

LOUIS DE BOURBON. 

De tyrannie verdrijven 
Oie mij mijn hart doorwond. 
Wanneer ooit deze regels van het Wilhel- 

mus van toepassing zijn geweest op een verzets- 
slachtoffer dan is dat wel hier het geval, als wij 
de nagedachtenis willen eren van Teunis van der 
Bie, die als enige uit onze gemeente zijn leven 
gelaten heeft in de ondergrondse strijd tegen de 
bezetter. Zijn grenzeloze afkeer van het totalitaire 
Duitse systeem en zijn onkreukbaar rechtsgevoel 
drongen hem vanaf het eerste ogenblik, zij het aanvankelijk misschien onbewust, 
in het verzet tegen de belagers van onze volksvrijheden. Naarmate de tijd vor- 
derde en de omstandigheden zulks noodzaakten, vergrootte zijn activiteit en de 
heer P. M. v. d. Perk, destijds leider van de illegale groep 's-Gravemoer, vond 
in de politieman v. d. Bie een accuraat medewerker. Bij de order tot terugvoering 
in krijgsgevangenschap en de daarop volgende stakingen, deportatiemaatregelen 
enz., toonde hjj zich een verzetsstrijder van formaat. Zijn actie, onder de voor- 
beeldige leiding van de heer v. d. Perk, heeft ongetwijfeld zeer' veel bijgedragen 
tot de vorming van een definitieve verzetshaard in de gemeente 's-Gravemoer. 
Dat geen militairen zich hebben gemeld en dat het kleine dorpje uiteindelijk wist 
plaats te bieden aan circa 200 onderduikers, was mede het directe resultaat van 
zijn arbeid. Was het wonder dat, toen op 26 November 1943 de heer P. M. v. d. 
Perk door -de S.D. werd gearresteerd, „Teun" zijn opvolger werd? Zijn minder 
goede gezondheid verhinderde hem niet dag en nacht in de weer te zijn. Zijn 
activiteit groeide naarmate de moeilijkheden toenamen. Nog horen wij zijn be- 
kende nachtklop, wanneer hij een bespreking noodzakelijk achtte. Rust gunde 
hij zich nimmer als er mensenlevens te redden waren en wie beschrijft het nobele 
karakter van deze uiterlijk onbewogen politieman? Wij, die tot het laatst met 
hem mochten samenwerken, weten, dat hij het moeilijk had. Enerzijds een gezin 
met vier kinderen, dat hem opeiste, en gezien zijn functie een gedwongen samen- 
werking met de leiding van een gemeente, welke niet die loyale medewerking 
aan het verzet verleende als van dergelijke personen, uit hoofde van de aan- 
gegane verplichtingen tegenover Overheid en burgerij, kon worden verwacht. 
Anderzijds de nood van het Nederlandse Volk, de verkrachting van het recht, 

- «■ 

Jan was een der velen, die tijdens de bezetting 
moest onderduiken, om te voorkomen, dat de 
vijand hem bij de kraag zou grijpen. Hij was 

er zich echter van bewust, dat onderduiken zonder 
meer voor een jonge man niet uit te houden was. 
Daarom zocht'hij contact met de illegaliteit en 
kwam terecht in de groep Thom. Al spoedig 
bleek, dat hij opdrachten onder alle omstandig- 
heden tot een goed einde wist te brengen. Gevolg 
hiervan was, dat belangrijke taken hem werden 
toevertrouwd. Bij nacht en ontij was Jan paraat 
en geen telefoonverbinding was voor hem veilig. 
Troepenverplaatsingen werden tot in de finesses 
door hem nagegaan en ieder rapport had iets 
actueels. Toen hem opdracht werd gegeven, 
waardevolle stukken door de linies te brengen, 
waarvoor hij naar menselijke berekening vier tot 
vijf dagen nodig zou hebben, arriveerde hij reeds 
na twee dagen. Men vermoedde, dat het een ver- 
geefse poging was geweest. Maar niets was 
minder waar. Jan had zich door de moffen tot bij 
het front laten vervoeren en was eveneens met 
een auto van de vijand teruggekeerd. Hij deed 
dit alles met ijzige kalmte en maakte er geen 
praatjes over. Toen de bevrijding van Dongen 
een feit was, nam hij dienst bij de B.S. Ook hier 
onderscheidde hij zich door correctheid en plichts- 
betrachting. Hij betrok op 2 December 1944 met 
zijn vriend Piet Houben, de wacht bij een munitie- 
opslagplaats. Om ca. 8 uur in de morgen werd 
Dongen opgeschrikt door een geweldige explosie. 
Niemand kon op dat moment vermoeden, dat hier 
een ramp plaats greep, die aan twee onzer beste 
jongens het leven kostte. Groot was dan ook 
de beroering welke zich van de bevolking meester 
maakte, toen de droeve mare bekend werd. Ook 
naar de zo zeer beproefde Ouders dezer jonge 
mannen ging de deernis uit van een ieder. Jan's 
ouders verloren hiermede hun enige zoon en het 
medeleven met hen moet wel enige verzachting 
zijn geweest, al weten we, dat dit leed nimmer 
geheel weggenomen kan worden. Moge God, Jan 
het verdiende loon geschonken hebben en moge de 
zeer beproefde ouders van deze jongens van Hem 
kracht en sterkte gekregen hebben om dit leed te 
dragen. Moge hun leven en werken voor ons 
allen een lichtend voorbeeld zijn en blijven. 
Hij ruste in Vrede. 

A-S. 

Teunis van der Bie 
Geboren 19 November 1904 te Princenhage. 
Overleden 9 Maart 1945 Kamp Dieburg (D.j. 

de laars van de bezetter, die hij als het ware dage- 
lijks gevoelde op zijn eigen lichaam. Teun had reeds 
vroeg gekozen en hij heeft nimmer in zijn keuze 
gefaald, ook niet in het kleinste onderdeel ondanks 
het feit, dat hij zich bewust was van de ernst van 
de toestand. Was het verraad, dat hem een oproep 
deed toekomen om op 9 Maart 1944 voor zijn supe- 
rieuren te 's-Hertogenbosch te verschijnen? Ondanks 
waarschuwingen meende hij te moeten gaan en wie 
beschrijft de ontzetting, toen bekend werd, dat hij 

in 's-Hertogenbosch door de S.D. was gearresteerd? Hij werd ondergebracht 
in het Kamp te Haren, vandaar vervoerd naar de gevangenis aan het,Wolven- 
plein te Utrecht en vervolgens naar het Tuchthuis te Dieburg in Duitsland, Vol- 
gens overlevering is hij op 9 Maart 1945, een jaar na zijn gevangenneming, ten- 
gevolge van scheurbuik in genoemd tuchthuis overleden en te Dieburg begraven. 
Ook in zijn gevangenschap bleef hij verzetsman en „zweeg". Het werk kon 
verder gaan en zijn bezielend voorbeeld hield voor ons, die achterbleven, een 
onverbiddelijk voorwaarts in. 
Het is moeilijk troostwoorden te vinden voor zijn nabestaanden, wanneer een .zo 
kostbaar leven te vroeg wordt afgesneden. Hij bereikte niet het einde van de 
oorlog waarvoor hij zo verwoed gestreden had. Toch kon zijn heengaan vrede 
zijn. 
Er heerst smart in zijn gezin, nog steeds is de wonde niet geheeld, omdat de 
opengevallen plaats blijft. Maar de nagedachtenis aan de overledene dwingt 
eerbiedige bewondering af en bij het aanschouwen van het door hem gebrachte 
offer voor de vrijheden van zijn gezin en de rechten van ons volk kunnen wij 
slechts stille zijn. 
Sterke God zijn nabestaanden en geve Hij ons de moed verder te strijden voor de 
verwezenlijking van zijn ideaal. 

Den Vaderland getrouwe 
Tot in den dood. 

's-Gr. de G. 
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.Hier 

wordt , 
de meeste 
aandacht 
besteed aan 
Uw drukwerk! 

CV. ORUKKERI//^ RIJNSTREEK" 
5en, VQ^DEN 

WIE HELPT HIER? 
De afdeling 's-Gravenhage van 
de Stichting 1940-'45 doet een be- 
roep op alle lezers van „De 
Zwerver". Een oud-koerierster 
moet op medisch advies enige tijd 
in een rustige omgeving, liefst op 
het platteland, vertoeven. Wie in 
de bezetting het werk van onze 
koeriersters van dichtbij heeft 
kunnen gadeslaan, weet, welke 
fabelachtige prestaties deze meis- 
jes hebben geleverd. Nu kunt U 
Uw waardering tonen! 
Bovengenoemde afdeling van de 
Stichting, Sweelinckstraat 25 tc 
's-Gravenhage, verwacht een 
stroom van brieven! 

Wevers 

cn andere 

Tcxticlvakarbcidcrs 

kunnen geplaatst worden bij de 

Fa. D1DDENS 6 VAN ASTEN 

SPINNERIJ NIJVERDAL - HELMOND 

WJe Uwe* iaaó aindingsUf/i 

in owdacfóiifd ? 
De afdeling „De Vrouw in de Oorlog" van de tentoonstelling 
„De Nederlandse Vrouw 1898—1948" roept Uw hulp in. Wie 
Uwer is in het bezit van voorwerpen, vervaardigd en gebruikt 
in de tijd, toen ons het nodigste ontbrak en wij naar vervan- 
gingsmiddelen zochten? Op dit laatste gebied zijn dikwijls zulke 
aardige vondsten gedaan. 
Mocht U ons willen helpen en deze voorwerpen in bruikleen 
voor de Tentoonstelling willen afstaan, dan verzoek ik U vrien- 
delijk, zich in verbinding te stellen met Mevr. Hanrath, Van 
Baerlestraat 63, te Amsterdam (Z.). 
Zoals U wellicht al weet, wordt de Tentoonstelling te 's-Graven- 
hage op Houtrust gehouden van 18 Augustus tot 30 September 
1948, en is bedoeld als een huldeblijk van alle Nederlandse 
vrouwen aan H.M. de Koningin bij Haar regeringsjubileum. 

„TANTE WIEN". 

Een vriendelijk verzoek! 
De redactie van het in de jaren 1941—'42 uitgegeven illegale 
blad „Nederland en Oranje", later het „Drievoudige Snoer", 
ontving van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie het 
verzoek de geschiedenis van bovengenoemd blad op schrift te 
stellen met overlegging van de verschenen nummers. 
Verschillende malen moest het archief in de bezettingstijd worden 
vernietigd en nu heeft de redactie geen enkel nummer om in te 
zenden. 
Wie kan en wil hier helpen? 
Exemplaren kunt U zenden aan; 
De administratie van „De Zwerver", Prins Hendrikkade 152, 
Amsterdam-C. Zij zal voor doorzending zorgdragen. 

LITHO "ZAANLANDIA" 

ZAANDIJK 
OFFSETDRUK 

4 STEENDRUK 

CARTONNAGE 

In verband met het onderzoek contra; 
Johannes Josephus Hazeveld, geboren 12-11-'13 te Assen, die in het 
tijdvak 1942-1944 als Nederlandse SS-er in de villa „De Schuttershof" 
te Amersfoort was gelegerd en vandaar uit vermoedelijk bewakings- 
diensten in het kamp Amersfoort heeft verricht, verzoekt de Commis- 
saris van Politie te Assen, Hoofd van de P.R.A. aldaar, nadere gege- 
vens omtrent: 
Willem Wecmekes, oud ongeveer 30 jaar, gevangennuramer 550, die in 
Augustus 1944 in het ziekenhuis van het kamp te Amersfoort is 
opgenomen geweest. 
Voorts wordt een ieder, die nadere inlichtingen omtrent de gedragingen 
van genoemde Hazeveld kan verstrekken, verzocht, hiervan opgaaf te 
doen aan het Bureau van de Commissaris van Politie, Brink 40 te 
Assen, telefoon 2244. 

HIMMLER 
DE BLOEDHOND 

1 

Dit boek over Himmler, 1 
onder de titel „Klerk en 1 
Beul", is een der meest op- i 
vallende boeken over de _ 
leiders van het Derde Rijk. 1 
Himmler, de bloedhond, de 1 
massamoordenaar, chef der ' 
Gestapo en S.S. de meest . 
sinistere figuur onder de | 
Nazi-grootheden, wiens | 
macht die van Hitier dik- ' 
wij Is overschaduwde, be- ■ 
schreven door zijn masseur 1 
Felix Kersten, de geheim- 1 
zinnige Finse „wonderdok- 1 

ter", die een ongelooflijke ■ 
suggestie op Himmler uit- 1 
oefende en „H i m m 1 e r's j 
Biechtvader werd ge- 1 

noemde Kersten was de i 
man, voor wie niets ge- I 
heim kón blijven, en die 1 
een overwegende rol heeft 
gespeeld in het contact | 
met de Geallieerden, de 1 

. , , vrijlating van duizenden 1 | joden en vooral ook bij de eerste capitulatie-onderhande- 
lingen. Veel gebeurtenissen uit de afgelopen oorlog komen | 

| door dit boek in een geheel ander licht te staan. Met zeer I 
[ belangr. en nooit eerder gepubl. documenten. 
i Verschijnt binnenkort. Geb. ƒ 5,90 

Zojuist verschenen 

STAUNGRAD 

IDit boek, door Theodoor Plievier, 
bracht de gehele wereldpers in 
opschudding door de grootse en 

I volkomen objectieve wijze waar- 
op een der beklemmendste trage- 
diën uit de wereldgeschiedenis, de 
ondergang van een geheel leger, 

I wordt behandeld. Dit adembene- 
mende epos van niet minder dan 
500 pagina's houdt tot het einde 

■ de aandacht gespannen. Het is een 
van de boeken, die nooit aan 
actualiteit en spanning inboeten, 
boeiender en aangrijpender dan 

IRemarque „Van het Westelijk 
Front geen nieuws". De prijs be- 
draagt, geb in faaie band f 7,90 

I De vraag naar deze beide boeken is zo groot, dat ze onge- a twijfeld spoedig uitverkocht zullen zijn. Bestel dus direct. I 
Betaling desgew. met f 2.— of méér per maand. Franco I 
toezending — Verzoeke bij bestelling te vermelden: „Adv. ■ ■ 9f>2 >\ Boekhandel H. NELISSEN, Prinsengracht 627 E«, Am- ■ 

| sterdam-C., Postrekening 60092 e. Telefoon 31791. 

~ ~ X 

WIE KAN 
INLICKTIINGEIX VERSCHAFFEN ? 

r • 
HENDRIK EDING. Op 27 Juni 1944 werd 
Hendrik Eding gearresteerd ia zijn woning. 
Voorstraat 84 bis, Utrecht. Hij werd over- 
gebracht naar het politiebureau: Paarden- 
véld. Vandaar op 13 Juli d.a.v. vervoerd 
naar de gevangenis a. d. Amstelveenseweg 
te Amsterdam, van waaruit hij omstreeks 
half Augustus op transport werd gesteld 
naar het kamp Vught. Op 7 September 
vervoerden de Duitsers hem naar Oraniën- 
burg, waar hij enige tijd werkzaam .was in 
het zgn. Klinkerlager. Eind Februari 1945 
ging hij op transport naar Bergen-Belsen 
of Mauthausen. Dit is niet meer bekend. 
Vast staat, dat hij gedurende het transport 
nog in leven was. Alle verdere inlichtingen 
omtrent hem ontbreken. 

Mevrouw Eding, Voortstraat 84 bis. Utrecht, zal het op prijs stellen, 
wanneer zij, die verdere inlichtingen zouden kunnen verstrekken, zich 
met haar in verbinding willen stellen. 

Ingevolge papiertoewijzing B.P.P. no. 
6398 verschijnt deze uitgave wekelijks 
en Is de omvang van dit nummer 8 
pagina's, pagina formaat 29 x 40. 

Geelt „De Zweryer' 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- 
nutten. 

Naam 

Adres 

Plaats Provincie............. 

Ingang abonnement .. 

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

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

Het kan op twee manieren! 

VLOT EN VOORDELIG 
ah U het abonnementsgeld over 

DUUR EN OMSLACHTIG 
als U wacht tot de kwitantie 
wordt aangeboden (natuurlijk 
juist op het moment, dat U 
niet thuis bent) verhoogd met 
incassokosten. 

het 3de kwartaal 1948 (f 1.50) 
overmaakt per postwissel of op 
postrekening 109588 ten name 
van LO.-LKP. Stichting, A'dam. 
Wij stellen U niet voor een moeilijke keus! 
Zij, die de vlotte en voordelige wijze kiezen, 
moeten twee zaken goed in gedachten honden: 
1. U moet vóór 1 Juli overmaken, om het aanbieden van een 

kwitantie te voorkomen: 
2. U bespaart zich verdere moeite gedurende dit jaar,wanneer 

U het resterende abonnementsgeld voor 1948 (f 3.—) in één 
keer overboekt. Dank UI - De Administratie 

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

* ZeepOSt LuchtpOSt abonnemen; voor 

(Zeepost f 1.50 - luchtpost t 4.50 per kwartaal) 
' Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel of bij aan- 
bieding van een postkwitantie betaald. 
De kwitantie moet worden aangeboden aan.- 

') (Doorhalen wat niet verlangd wordt) 
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SOCIALE RECHTVAARDIGHEID 

De roep om sociale rechtvaardigheid die over 
de hele wereld klinkt, vindt dankbaar ge- 
hoor in Nederland. Het grootste deel van 

ons volk is er stellig van overtuigd, dat vrede 
en welvaart niet mogelijk zijn, als de burgers 
dit niet als een levensbeginsel en grondslag van 
hun streven aanvaarden. Ons omringende en 
bevriende mogendheden benijden ons in zekere 
zin om de arbeidsvrede, die wij door gezamenlijke 
krachtsinspanning, gedragen door de „goede wil" 
van vele werkgevers en werknemers wisten te 
veroveren en te behouden, ondanks de enorme 
geestelijke en stoffelijke noden waarvoor ons 
land zich na de .bevrijding als gevolg van de 
bezetting geplaatst zag. 
Dit is ongetwijfeld mede de vrucht van onze gees- 
telijke houding en loutering. 
Op het geestelijk front hadden wij eensgezind 
een ondoordringbare linie opgebouwd en nimmer 
is er sprake geweest van terugtrekken of distan- 
ciëren. Eendrachtig stonden wij in de ideologische 
strijd en het verzet, waarin onverschrokken man- 
nen de rechteloosheid en onbarmhartigheid 
brandmerkten. 
De herderlijke brieven van het Hoogwaardig 
Episcopaat en de Synodale brieven van de Pro- 
testantse kerken, werden om de kracht en de 
moed van hun belijdenis alsmede om hun wijsheid 
in binnen- en buitenland geprezen. Wie de held- 
haftigheid van de Protestantse en de Katholieke 
geestelijkheid nu vergeet of door leugens mis- 
kent, pleegt een niet te dulden onrecht en be- 
moeilijkt het tot stand komen of de uitbreiding 
van het rijk der rechtvaardigheid, dat door de 
„ministers van God op aarde" ons steeds voor 
ogen gehouden wordt. 
Bovendien kunnen en mogen wij onze wettige en 
democratische regering en volksvertegenwoor- 
diging niet met wantrouwen bejegenen. 
Ons volk stelle vertrouwen in de overheid en in 
zichzelf om gezamenlijk, in de verworven geest 
van eensgezindheid ondanks de verscheidenheid, 
de sociale rechtvaardigheid te bevestigen. Het is 
zeker niet te veel van ons gevraagd om met 
grote aandacht de sociale politiek van de rege- 
ring te volgen. Maar het opbouwen van een 
maatschappelijke orde en sociale structuur langs 
de Christelijke loodlijn van de rechtvaardigheid 
is het werk van ons allen. Buiten gedachten en 
woorden komt het vooral aan op onze persoon- 
lijke daden, die in onze naaste en ver verwijderde 
omgeving van grote betekenis en strekking zijn. 
Laten wij de sociale wetten en voorzieningen niet 
als op zichzelf staande maatregelen zien en na- 
leven, maar laten wü ze aanvaarden in een 
sociaal-politiek beleid en in een sociaal-econo- 
mische bedrijvigheid, die inderdaad ons geoor- 
loofd tijdelijk welzijn beogen. 

Talrijke problemen vragen om aandacht en 
studie. Wij noemen slechts: de bestaansze- 

kerheid voor allen, de sociale en economische 
medezeggenschap, industrialisatie, emigratie, 
enz. 
Wij kunnen hier niet met onverschilligheid 
tegenover staan, omdat al deze vraagstukken 
de „mens" raken en zijn „leven" dat er door 
beïnvloed wordt. 
Het ligt voor de hand, dat de aandacht eerst en 
vooral valt op het arbeids-, dit is tevens „arbei- 
ders"-vraagstuk met al zijn maatschappelijke en 
zedelijke aspecten. Dit vraagstuk stond en staat 
zo hevig in het brandpunt van de belangstelling 
en raakt zo diep het menselijk bestaan of de 
volle levenswerkelijkheid, dat het de aandacht 
van de gehele wereld bindt. Intellect, kapitaal en 

arbeid in al hun geledingen, zijn aan dit probleem 
gebonden en representanten hiervan, in al hun 
verhoudingen, zullen slechts gecombineerd en om 
zo te zeggen een eenheid vormend, dit allermen- 
selijkste probleem kunnen oplossen en het ar- 
beidsvermogen tot beter bereikbare en tastbare 
resultaten voeren. 

£iniiiiimiimimmiiiiimiiiiimmiiiiiiiiiiniiiiMiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiii£ 

| J5r zon geen sociaal vraagstuk zijn, | 

1 als de rijken van ouds mensenvrienden | 

| waren geweest. | 

f Ebner-Eschenbach | 

^iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiKiniiuiiiiiiii     

Het is de lezers bekend, dat het grootste ge- 
deelte van de bevolking binnen een levensge- 
meenschap, hetzij stad of dorp, hetzij gewest of 
land, bestaat uit arbeiders en minder-bedeelden, 
wier bestaan vaak schommelt om of beneden het 
levensminimum. Enerzijds is het gebrek aan per- 
soonlijkheid en bekwaamheid, anderzijds zijn het 
rémmende factoren en omstandigheden buiten 
hun schuld, die hen beneden de levensstandaard 
drukken. In het ene geval zien zij het arbeids- 
vermogen niet en benutten zij de eigen arbeids- 
kracht niet of onvoldoende; in het andere geval 
zijn het sociale wantoestanden, waardoor zij de 
drempel naar een geordende maatschappelijke 
welstand niet kunnen overschrijden en die men 
simpel kan aanduiden als het bereiken van een 
menswaardige levenshoogte. 

GEEF AAH UW RODE KRUIS 
« 18-20 JUNI 1948 « 

N 
■ iemand zal ontkennen, dat een menswaardige 
levenshoogte in hogermate afhangt van de 

bestaansmogelijkheid. 
In een vrijheids- en vredelievend Nederland, dat 
in hechte eensgezindheid de sociale rechtvaar- 
digheid wil betrachten, moet iedereen arbeid 
kunnen vinden en zich niemand ongemotiveerd 
aan de hem gestelde taak of plicht onttrekken. 
De individuele en de sociale waarde van de ar- 
beid moet iedereen zien in het licht van de 
Christelijke beginselen, want alleen In dit licht 
straalt de arbeid als een verheven taak tot heil 
van de arbeidende mens. Deze beginselen vindt 
men o.a. in de encyclieken, waarvoor President 
Roosevelt in de Amerikaanse Senaat de hoogste 
woorden van lof over had, terwijl hij de lezing 
van de historische documenten ten ^eerste aan- 
prees. Bepaalde toestanden in de oude of nieuwe 
wereld kan niemand als normatief beschouwen; 
voor beide blijven de beginselen onveranderd. 
De Christelijke beginselen, die ons land trouw 
bleef en de intense beleving ervan zullen in staat 
zijn om meer nog dan in het verleden, een mens- 
waardige orde op te bouwen, steeds te verbete- 
ren en te handhaven. Alleen in het volle licht 
van deze beginselen, waarvoor we even goed als 
voor onze rechten — vergeet dit niet! — gele- 
den en gestreden hebben, krijgt de arbeid dé 
juiste en verheven waarde toegemeten. 
Waarom zouden wij de arbeid niet erkennen als 
een van de grote levensrechten en plichten? 
Waarom zou onze gemeenschap niet sterker dan 
voorheen bouwen op de grondgedachte van de 
arbeid, een grondslag voor onze eenheid en ons 
geluk. 
We huiveren allen als we aan de vooroorlogse 

werkloosheid denken. Werkloosheid schept voor 
een groep van de bevolking een uitzonderings- 
toestand in het levens- en gemeenschapsverband, 
die indruist tegen, de sociale rechtvaardigheid, 
omdat deze groep bedreigt is of wordt in haar 
bestaanszekerheid en buiten het productieproces 
valt. Deze groep kan niet mede voorzien in de 
maatschappelijke behoeften, met het gevolg, dat 
zij niet kan delen in het maatschappelijk Welzijn 
en buiten het maatschappelijk welvaartstreven 
komt te staan. Gelukkig dreigt voorlopig geen 
overproductie, maar waakzaamheid en tegen- 
maatregelen blijven geboden. Ook in dit opzicht 
is de regering diligent. Moge de werkgevers dit 
mét haar zijn, om binnen de gemeenschap van 
het bedrijf zich tijdig te bezinnen op verbeterin- 
gen of veranderingen, inschakeling van neven- 
Industrieën, of desnoods omschakeling van het 
bedrijf, enz. 

Over de werkloosheid waaraan men zelf schul- 
dig staat, spreken wij hier niet. Dit verschijn- 

sel verdient aparte zorg en behandeling. 
A-sociale en anti-sociale elementen moeten her- 
opgevoed en herschoold worden. Werk-onwilli- 
gen, zwart-handelaren, malcontenten en veel- 
vuldige beroepswisselaars tasten het algemeen 
belang aan en breken de maatschappelijke orde 
af. Werk-onwilligen en met hen gelijk te stellen 
personen ontwrichten de bestaanszekerheid voor 
hen-zelf, eventueel voor hun gezinnen en onthou- 
den hun bijdragen aan het algemeen welvaarts- 
streven. Zij ondermijnen de geestelijke en licha- 
melijke volksgezondheid en weerbaarheid. 
Aan ongeschoolde en onvolwaardige arbeids- 
krachten zal men 'n blijvende en bijzondere aan- 
dacht moeten besteden ter verheffing van hen- 
zelf en hun gezinnen, want voor hen zoals voor 
ons allen zal steeds het woord van kracht blij- 
ven: arbeid adelt! De sociale rechtvaardigheid 
en de naastenliefde bovendien gebieden ons deze 
mensen niét als uitgestotenen te behandelen. Ook 
zij hebben een levensbestemming te vervullen, 
recht op arbeidsvreugde en een menswaardige 
behandeling. 
Overwegen wij tot besluit hetgeen de beroemde 
wijsgeer Jacques Maritain onlangs zei: 

„Er voltrekt zich in de tijdsorde een essentieel 
proces van sociale veranderingen, dat ondanks 
schokken en krampen zal leiden tot een RECHT- 
VAARDIGER STRUCTUUR en aan DE 
WERELD VAN DE ARBEID de plaats zal 
geven, waarop deze RECHT heeft." 

..JAN PATRIOT." 

.DE ZWERVER" 
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De fierheid in blikken en handelingen blijft. 
Medewerkers leven op te kleine rantsoenen, maar doorzetten 
blifft het parool. 

(De Zwerver). 
Nou zijn we er ineens achter, waar de medewerkers 
hun doorzettingsvermogen vandaan haalden. De 
rantsoenen waren wel klein, maar de blikken waren 
een uitkomst. Voor de honger: blikken groenten, 
voor de vermoeide geest blikken fierheid. 
Voor onze lezers hopen wij binnenkort een repor- 
tage te geven van het inblikken van fierheid. De 
praktijk heeft geleerd, dat in de afgelopen oorlog de 
voorraad hier en daar onvoldoende was, zodat de 
fierheid-conserven-fabrieken thans op volle kracht 
werken! 
Wie wil er een advertentie plaatsen? 

Wil de dame, die mij Zaterdagavond hoek W. de Clercqstr.— 
Rohofstr, heeft aangereden, zich nader aan mij bekend maken? 
7. Smit, Trompstr. 1, Almelo. 

Adv. Dagblad v. h. Oosten. 
Wij zouden niet gaarne willen beweren, dat onze 
liefste wens is Smit te heten. Daarvoor zijn er te 
veel Smittcn (of is het Smeden) in ons land. Maar 
met deze heer Smit uit de Trompstraat zouden wij 
voor een wijle van schoenen willen verwisselen. Die 

■ man is zich bewust wat een goed-vaderlandse tra- 
ditie eist. Ongetwijfeld heeft hij bij het opstellen van 
Zijn advertentie het voorbeeld van onze brave Tromp 
voor ogen gehad, die de vijand van amunitie voor- 
Zag om het gevecht te kunnen voortzetten. Wij zijn 
echter onbedwingbaar nieuwsgierig naar hetgeen de 
heer Smit zijn „aanrijdster" zal presenteren. Goede 
psychologen als we zijn willen we echter ook een 
andere mogelijkheid nog openlaten, 't Kan natuur- 
lijk ook zo zijn, dat Amor op de bewuste avond op 
de hoek van de W. de Clercqstraat—Rohofstraat 
hcid postgevat en de heer Smit niet alleen aangere- 
den, maar ook „aangeschoten" werd (door Amor dan, 
wel te verstaan). Dan is dat schot wel „tussen het 
pantsier" geweest, gezien het Verlangen des heren 
Smit om de dame weer te zien. Amor bedenkt steeds 
nieuwe krijgslisten. Mannen, hoedt U voor „aanrij- 
dende" dames. 

UITSLAGEN VERKIEZINGEN 
voor de 
Tweede Kamer, Provinciale Staten en Gemeenteraden 
in het jaar 1946 

Verzameld in boekvorm door het Algemeen Nederlandsch Pers- 
bureau ,,A.N.P.". uitgegeven door De Waarheid. 
Verkrijgbaar bij het bureau van De Waarheid, N.Z. Voorburg- 
wal 230-232, Amsterdam, ad ƒ 150 per stuk. Voor toezending 
per post 30 cent extra. 

(Adv. De Waarheid). 
De waarheid (met een kleine w.) is altoos ons troe- 
telkind geweest. Vanwege haar meerdere weekheid 
ten opzichte van de leugen. En vanwege haar eigen- 
schap, dat ze „om geen geld te koop" is. Maar nu 
we de waarheid omtrent de verkiezingen in 1946 
wensen te weten blijkt, dat we over ƒ 150.— moe- 
ten beschikken, wil de waarheid zich genegen tonen 
ook iii onze boekenkast zetel te kiezen, 't Bedroeft 
me, maar ik kan er inkomen, dat, nu we voor enkele 
guldens in een kwartaal elke dag de Waarheid (met 
een hoofdletter) kunnen kopen, de waarheid (met 
een kleine w.) zich duur laat betalen. 

* 
Enige weken geleden werd in verband met het bezoek van 
Mevrouw Roosevclt aan ons land een gesprek uitgezonden met 
de bewoonster van het huis, dat staat op de grond waarop 
eens de familie van wijlen President Roosevelt woonde. De 
vragen die de radio-verslaggever stelde waren echter dermate 
dwaas (,,Wat zou U Mevrouw Roosevclt als verfrissing hebben 
aangeboden wanneer zij niet door tijdgebrek was verhinderd 
geweest hier een bezoek te brengen?") dat wij maar op een 
ander station overschakelden. 

Ingezonden in „Vrij Nederland". 
De ingezonden-stuk-schrijver is boos op die radio- 
verslaggever wegens zijn dwaze vragen. Niet alzo 
wij. pij heeft de dank van alle journalisten verdiend. 
De sleutel, welke de poort naar het journalistiek lui- 
lekkerland zal openen is in zijn hand. Weg met al 
die dorre, droge vraagjes, waarop iedereen het ant- 
woord van tevoren weet. Als we een 100-jarige tot 
spreken trachten te brengen Vragen we niet meer: 
„waaraan schrijft U het toe, dat li zo oud geworden 
bent?", maar: „Welke stoel zou U Koning Willem 
II hebben aangeboden, wanneer Hij U met een be- 
zoek vereerd had?" En mogen wij dan nu even op 
die stoel zitten om te weten hoe men zich daarop 
gevoelt? 
Als onze dagbladschrijvers meer in deze richting 
werken zullen ze beter de concurrentie van de radio 
(met of zonder televisie) kunnen weerstaan. O, lich- 
tende verten van ongedroomde mogelijkheden. 

e we, tett 

j De Aalmoezenier 

i Kapitein P. J. van Waterschoot 
c  
1 richt zich vanuit de tropen, in dit artikel 

tot onze lezers in verband met enkele 
moeilijkheden rondom de demobilisatie. 

if 

De aflossing van onze (roepen in Indië is sedert 
enige tijd een feit geworden. Volgens het vast' 
gestelde schema keren de OVW-ers huiswaarts. 

Dat zal z'n problemen meebrengen èn voor de kerels 
zelf èn voor het Nederlandse volk. 
Desillusies zullen niet uitblijven. Aan geen van beide 
kanten. Deze mannen zullen iets met zich meedragen 
uit dit verre, vreemde land. Iets, dat in Nederland niet 
I    - begrepen zal worden en niet begrepen 

J | kan worden. Iets van heimwee naar 
CfJVj de schoonheid en de wondere vrucht- 

baarheid van het Oosten. Ze zullen 
zich niet dadelijk thuis voelen in het 
kleine, kale landje aan zee, dat als 
het ware beklemmend op hen zal 
werken. Ze zullen iets met zich mee- 
dragen van het vrije rimboe-leven, 
van het gemeenschaps- en kameraad- 
schapsleven, dat ontegenzeggelijk z'n 
aantrekkelijkheid bezit en dat ze zul- 

len missen, wanneer ze weer als burger thuis zullen 
zitten. Binnen de muren van dat ouderlijk huis zullen 
ze zich benauwd gevoelen, deze mannen, die in dagen- 
lange patrouilles de wijdse, grootse natuur leerden 
liefhebben en die liever een zesdaagse meeliepen dan 
thuis te blijven. 
Ze zullen iets met zich meedragen van fatalisme, van 
stugheid, van onverschilligheid, zoals het leven hier 
hen gemaakt heeft. In vele dingen zijn ze hard, kei- 
hard geworden. In bijna bovenmenselijke discipline 
hebben ze nagenoeg meer dan twee jaar lang hun 
gevoelens, hun natuurlijke reacties, hun verbittering 
en innerlijke opstandigheid tegen het onbegrijpelijke 
moeten onderdrukken. Ze verleerden hier zich druk 
te maken over dingen, die er toch niet anders om 
werden. Ze kankerden weliswaar over de slechte siga- 
retten, over de Welfare-voorziening, over vele Nimin- 
gezelschappen, over plaatselijk of parochieel gebrek 
aan meeleven, over het slappe gedoe in Indië enz., 
maar innerlijk raakten ze overtuigd, dat het toch niets 
hielp, en ze gingen sceptisch en fatalistisch staan 
tegenover de dingen om hen heen. 

ok in Nederland zullen deze mannen voor veel 
dingen hun schouders ophalen, weinig interesse 

tonen voor politiek en dingen, waarvan ze (wee jaar 
lang niets begrepen hebben, en ze zulten geneigd zijn. 
Gods water over Gods akker te laten lopen. 
Laat ons volk dan niet met stenen naar hen gooien; 
en niet verwijten, dat ze lammelingen en ontevrede- 
nen zijn, want die smaad zou op ons volk zelf terug- 
vallen. De jongens zelf zijn er niet de schuld van, dat 
ze ook psychisch vermoeid en verlamd zijn. Wie de 
plichtsbetrachting en de totale inzet van deze kerels 
onder alle omstandigheden hier van nabij gezien 
heeft, zal dit leger het wonderlijkste leger ter wereld 
noemen, maar hij zal z'n petje afnemen, voor de geest 
van de Nederlandse soldaat. 
Laat ons volk trachten, om deze mannen het ver- 
trouwen terug te schenken in Nederland, waarover 
hun oordeel vaak niet al te gunstig en vleiend is, en 
trachten hen te winnen voor het gemeenschapsleven. 

Zullen deze mannen zich wel weer kunnen aan- 
passen aan de omstandigheden en het leven in 

Nederland? 
Dat is de grote vraag, die velen bezig houdt. 
M.i. grotendeels wel, al zal er iets blijven hangen 
van Indië in het leven van ieder hunner. Maar dan 
zal Nederland moeten trachten iets te begrijpen van 
de omstandigheden, waarin deze mannen in Indië ge- 
leefd hebben; dan zal Nederland er vooral van over- 
tuigd moeten zijn, dat hef nooit geheel zal begrijpen 
wat deze kerels psychisch doorleefd hebben. Men zal 
een eerlijke waardering moeten tonen voor het werk, 
dat door deze mannen verzet is; men zal deze kerels 
een eerlijke mannenhand moeten toesteken, om hen in 
de burgermaatschappij terug te geleiden. Onze man- 
nen zullen veel uit hun Indiè-leven moeten afleggen, 
maar ook Nederland zal iets moeten laten varen van 
z'n bekrompenheid, van z'n engheid, van z'n klein- 
burgerlijkheid. 
Deze mannen vragen geen sentimenteel gedoe, geen 
poppenkast, geen heldenverering. Ze zijn mannen ge- 
worden tot en met; ze wensen niet als zorgenkindjes 
ontvangen te worden, want ze hebben hun eigen- 
waarde. 
Nederland moet niet hautain een weldadigheidsfeest 
van de demobilisatie maken, Nederland behoort een- 
voudig z'n plicht te doen tegenover deze mannen, 
omdat deze hun plicht deden tegenover Nederland en 
daardoor het recht veroverden op een plaats in de 
maatschappij als volwaardig mens.. 
Nederland geve hun die plaats. 

WER|§DI 

„WIR HABEN ES NICHT GEWUSZT" 
Der Magistrat der Stadt Hanau in Westfalen 
richtte dezer dagen een verzoek om inlichtingen 
tot het Amsterdamse gemeentebestuur over „Der 
Jude ", die in 1937 uit Hanau naar Amster- 
dam is verhuisd. 
— Het gemeentebestuur van Amsterdam berichtte 
daarop terecht, dat „daarop alleen geantwoord 
kan worden wanneer de vraag in correcte termen 
wordt vervat. De term „Der Jude" wordt in be- 
schaafde landen niet in het ambtelijk verkeer 
geduld! 

EEN SPROOKJE? 
Nog kort geleden, aldus lézen wij in een scheer- 
zeep-advertentie, werkte ik in een riool. Thans 
ben ik aangezocht als vice-voorzitter van de ver- 
enigde naties. 
— Is deze overgang zo groot, dat hij voor die 
scheerzeep kan pleiten? 

POLITIEK SLAGERSWERK. 
De voorproefjes, die men te genieten krijgt, doen 
van de eigenlijke verkiezingsstrijd, die nog begin- 
nen moet, weer maar weinig goeds verwachten. 
Is het nu bepaald onmogelijk, dat men de kiezers 
van de juistheid van zijn eigen standpunt over- 
tuigt, zonder dat men zijn kracht vooral zoekt in 
het „kraken" van de mededinger? Niet, dat wij 
enig bezwaar hebben tegen een pittige actie, ge- 
kruid door slagvaardigheid en humor; een politicus 
moet tegen een stootje kunnen; wat doet de man 
anders in die politiek? Maar de strijd is toch eigen- 
lijk alleen maar genietelijk, voorzover hij gevoerd 
blijft op het vlak van onderling respect. De tegen- 
stander, die geen respect waardig is, die zal men 
goed doen af te maken, maar afmaken is, als het 
noodzakelijk is, nog altijd niet meer dan slagers- 
werk, dat niet boeit, maar afstoot. 
De tegenstander, die men morgen in de Kamer 
respecteert, onthoude men ook in de verkiezings- 
strijd zijn respect niet. Anders zal de verkiezings- 
strijd onwaarachtig zijn. 

(Overgenomen uit „Vrijmoedig 
Commentaar" van „De Tijd"). 

A) 
A 
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Tips voor 2000 

We hebben 't nogal druk de laatste tijd, nogal erg druk. 
Ons bestaan kabbelde zo rustig voort: 's ochtends de Zwer- 
ver, 's middags de Zwerver en 's avonds niets. En alle 
Zondagen vrij. 
Tot plotseling die adveatentie in de Haagsche Post ver- 
scheen en het was alsof een ruwe hand een steen in de 
stille vijver van ons bestaan smeet: 
..WIE KAN SCHRIJVER van een boek over het jaar 2000 
een tip geven? B.v hoe dit of dat artikel practischer zal 
zijn, ook mogelijk uitvoerbare en min of meer fantastische 
ideeën op elk gebied zijn welkom. Voor iedere medewer- 
ker wordt een gratis exemplaar in uitzicht gesteld." 
Sinds dat ogenblik hebben wc geen nacht meer geslapen, 
onze gedachten jagen rusteloos achter ..practische tips". 
Nee, dank U, niet meer nodig, we zijn al klaar. Ja. 't 
atoom hebben we niet vergeten. Wie het kleine niet eert, 
nietwaar? Onze meest geslaagde tip is wel de ..huis-split- 
ser"t splitst alles binnen vijf minuten, tot de hond van dc 
buurman toe, as-t-ie hardnekkig door je bed pas-gezaaide 
spinazie dartelt. Eén druk op de knop en het loeder wordt 
in protonen en neutronen het heelal ingeslingerd. 
Een min of meer fantastisch, idae is misschien de „verkie- 
zings-schuddcr". Alle candidaten gaan in één grote machi- 
ne. Het apparaat schudt vijf minuten, lang (vol-automa- 
tisch), waarna de bovenste laag wordt afgeroom'4" dat zijn 
dan de besten. We zijn er echter niet zeker vujr, of dit 
idee uitvoerbaar is: misschien moet er tc lang geschud 
worden   
Uitvoerbaar is zeker wèl de ..kranten-Ieugen-aanwijzer". 
Elke morgen even het ochtendblad in deze machine en alles 
wat niet waar is, kleurt zich met enkele seconden rood. 
Wat zou ,,De Waarheid" er netjes uitzien in kleuxendrukl 
En ,,Dc Zwerver" zqji waarschijnlijk elke week z'n kraak- 
Jes als 'n bloedvlag voeren! 
AI de uitspattingen van onze geniale geest hebben we ver- 
zameld in drie lijvige delen ..Tips voor 2000". Alles bij 
elkaar is 't nog 'n vrij somber verhaal geworden. Het laat- 
ste hoofdstuk bestaat uit slechts één woord: Boemmm! Wc 
wilden het eigenlek niet, maar 't stond 'r eer wc e* erg 
in hadden, 'n Tip» is 't niet, maar nis idee mogen we 't 
wel gebruiken. Uitvoerbaar is *t zeker.....^ 
Gisteren hebben wc de „Tips 1. II en IU" opgestuurd. 
Nou wachten we op *t gratis exemplaar  



Laat de hoop niet varen. 

r 
O omber zijn de geluiden, die wij reeds over de perszuivering deden horen. 
^ maar het verloop van een zaak, welks belang ver uitgaat boven de vele 
grote en kleine zuiveringsgevallen, die in onze na~oorIogse samenleving pennen 
en tongen hebben losgemaakt, dwingt ons de aandacht hierop gevestigd te 
houden. Somber was het geluid, dat opklonk uit het reeds gepubliceerde, anders, 
hoopvoller, is de toon, die wij nu kunnen laten horen. 

Twee maal binnen enkele maanden hebben 
wij een artikel aan de perszuivering gewijd; 
eenmaal zelfs een hoofdartikel. En ver- 

scheen het eerste nog onder de voorzichtige titel; 
Mogen wij zwijgen?, het tweede draagt een be- 
slist en positief opschrift: De maat is vol!! 
Wij achten de lezers van dit artikel voldoende 

bekend met de inhoud van de twee boven- 
genoemde bijdragen, zodat wij menen te kunnen 
volstaan met te herinneren aan de beruchte sen- 
tentie van de Raad van Beroep voor de Pers- 
zuivering in de zaak van het Nieuwsblad van 
het Noorden. Volgens deze is de Raad van 
mening, 

„dat wie een krant verzorgde, die beheerst werd 
door Duitse propaganda, zijn plicht verzaakte, 
maar wie in de bezettingsjaren zonder dat het 
strikt nodig was het verzorgen van zijn bedrijf 
opgaf, tekort schoot tegenover het personeel, dat 
aan de krant werkzaam was en door de voort- 
zetting van het bedrijf gevrijwaard was voor de 
tewerkstelling in Duitsland en evenzeer tegen- 
over de lezers, die anders gevaar zouden lopen 
een krant te ontvangen, die geheel en al aan de 
verspreiding van verkeerde denkbeelden zou 
dienstbaar worden gemaakt" 

Dat wil dus zeggen, dat de Raad van Beroep 
de personeelszorg en het behoud van een bedrijf 
toejuichte, ook als het gevolg hiervan was, dat 
het krantenlezende publiek, — het Nederlandse 
volk dus —- langzaam werd vergiftigd door het 
Nationaal-Socialistisch venijn, dat op die manier 
bij doses werd toegediend. Want het gevaar van 
Vova en het Nationale Dagblad was duidelijk te 
onderkennen, dat gevaar kon men ontlopen. Kran- 
ten als het Nieuwsblad van het Noorden waren 
als de appel van Sneeuwwitje: smakelijk om te 
zien, maar doordrenkt van een gemeen gif! 
De Raad van Beroep lapt dit — afgezien nog 
van hetgeen in de Wet Noodvoorziening Pers- 
Wezen is neergelegd — aan de laars. Twee leden 
van deze Raad nu, de heren Stapelkamp en 
Berghuis, die zich niet kunnen verenigen met 
het door de Raad in deze ingenomen standpunt, 
hebben voor het lidmaatschap bedankt. 
B ij het lezen van deze sombere historie zou 

men licht geneigd zijn alle hoop op een juist 
begrip van de waarde van de pers — juist in een 
tijd van bezetting en onderdrukking — te laten 
varen. En toch zijn er verheugende symptomen. 
Daar is het bedanken van de heren Stapelkamp 
en Berghuis en daar is b.v. de uitspraak van de 
derde Kamer van het Tribunaal te Utrecht in 
de zaak tegen K., hoofdredacteur van het 

„Utrechts Nieuwsblad". 
Ook deze man was „goed". Ook hij heeft, volgens 
zijn eigen verklaring, 

„getracht met de ene hand iets te geven, om 
het met de andere weer te nemen." 

Met andere woorden: K. heeft — alweer volgens 
zijn eigen woorden — doorlopend de Duitse maat- 
regelen gesaboteerd. Dit deed hij o.a. door het 
gebruiken van verschillende lettertypes, door 
langdradig te schrijven en door bepaalde koppen 
te gebruiken. 
Wij menen niet beter te kunnen doen, dan de 

uitspraak van het Tribunaal — dat, let wel, 
niets met de Perszuivering te makeif heeft en 
zich dus omtrent deze materie nog een mening 
eigen moet maken — op enkele plaatsen te 
citeren. 
Als ter verdediging van K. wordt aangevoerd, 
dat Volk en Vaderland schreef over „politieke 
valsheidjes" in een door K. mede-geredigeerde 
krant, dan is het Tribunaal van mening, 

,Aat al moge een blad als Volk en Vaderland 
de stiekeme tegenstrijdigheden welke soms in 
de artikelen stonden, hebben ontdekt, dit niet 
behoeft te gelden voor het Nederlandse Volk, 
zelfs hoogstwaarschijnlijk niet gegolden heeft." 

En verder luidt het; 
„dat de artikelen welke de arbeiders opwekken 

in Duitsland te werken in de eerste plaats ook als 
zodanig bestemd zijn voor deze volksgroep, en deze 
voor Nederland belangrijke volksklasse onder mooie 
voorspiegelingen verleidden hun land te verlaten om 
voor de vijand ie werken, inplaats van óf duidelijke 
taal te spreken óf een veelbetekenend stilzwijgen te 
bewaren." 

„dat beschuldigde en zeer vele van zijn collega's 
behoudens weinige gunstige uitzonderingen, blijkbaar 
bij 't vaststellen van hun gedragslijn er niet aan gedacht 
hebben, dat het voor de vijand van groot belang was, 
dat juist de niet-nationaal-socialisfische bladen regel- 
matig onder het publiek verschenen, om zodoende 
door middel van deze zogenaamde goede bladen on- 
gemerkt hun vergif in de geest der Nederlanders te 
druppelen en deze langzaam maar zeker als goede 
nationaal-socialisten in hei Germaanse Rijk in te 
lijven." 

„dat de taak van een dagblad is; haar lezers het 
nieuws onder de ogen te brengen, echter geen Duits 
nieuws (zogenaamde „Dichtung und Wahrheit") 
van verzinsels, verdichtsels, leugens, halve waarhe- 
den met hier en daar een brokje waarheid, maar 
enkel waarheid." 

Vier vijandelijke kranten 
zijn meer te vrezen dan 
duizend bajonetten. 

Napoleon 
A 

„dat het argument, dat de Nederlandse bevolking 
dan (bij het stopzetten van de krant) verstoken was 
van alle nieuws, niet opgaat, daar, gelijk aan het 
Tribunaal uit eigen wetenschap bekend is, er vele 
illegale bladen waren die het nieuws verspreidden 
en deze in het algemeen beter gelezen werden dan 
de legale bladen." 
Dit citaat is onvolledig. 

Er is meer gezegd, maar het bovenstaande 
is reeds voldoende om alle hoop nog niet te laten 
varen. 
„De maat is vol!!", dreigde het artikel van de 
vorige week. 
Inderdaad, de maat is vol. Dat hebben ook de 
heren Stapelkamp en Berghuis begrepen, toen 
zij een verder medewerken aan een college, dat 
haar taak zo slecht verstaat, weigerden. Zij 
staan niet alleen; er wordt nog recht gedaan; 
daarvan getuigt de bovenaangehaalde uitspraak 
van het Tribunaal te Utrecht. 
Recht aan hen, die „neen" durfden te zeggen. 
Recht aan hen, voor wie de volksvoorlichting niet 
een zaak van schipperen is. 
Recht ook aan hen, die met inzet van hun leven 
de illegale bladen redigeerden, drukten en rond- 
brachten. 
Zij, die reeds de slag om de perszuivering met 
een schouderophalen en een gevoel van teleur- 
stelling om zo weinig begrip in Nederland, als 
verloren uit hun gedachten meenden te moeten 
bannen, sterken zich hieraan! 

KEES. 
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Weet U het verschil. 
tussen deze Zwerver en een nummer van zes maanden Sj 
geleden? Zeer waarschijnlijik weet U het niet, want = 
dat oude nummer hebt U gebruikt als pakpapier of U 5 
hebt er een andere bestemming aan gegeven. 
De jongens in ladië weten het wèl. Zij zouden II S 
onmiddellijk kunnen vertellen, dat het veel prettiger is 5 
om de laatst uitgekomen kranten te lezen dan een 5 
exemplaar, dat geen nieuws meer brengt. En dan te 5 
bedenken, dat er ook nog afdelingen zijn, waar geen 5 
enkele krant komt. S 
Misschien vindt U het zelfs wel aardig om nog eens 13 
in zo'n oude Zwerver te snuffelen, maar als wij II jS 
voortaan kranten van zes maanden oud zouden sturen, jS 
bedankte U op staande voet! JS 
Indien U tot heden verzuimde aan onze administratie S 
een Indië-abonnement op. te geven — U kunt daar- jj- 
voor de bon op de advertentie-pagina gebruiken 2 
bent U evenzeer in gebreke, als wij zouden zijn, wan- S 
neer wij U regelmatig verouderde Zwervers zonden. S 
Herstel die fout! Wacht niet tot morgen: over een uur 5 
is er weer een buslichting! • 5 

iimiiiiimimiiiinmimiiiiimiimmmiimmiiHimmiiiiiiiiimiiiiiiiiimmi 

❖ Waarom Welkom? ❖ 

Overgenomen uit onze spec'ale editie i. v. m. de demobilisatie. 

T_J et komt niet zo dikwijls voor in een 
A 1 mensenleven, dat je op het punt 
staat een grens te overschrijden, die je 
in een geheel andere wereld brengt. En 
zeker niet bij ons Nederlanders, die 
nogal als „hokvast" bekend staan. 
Gij, mannen van de daad, die als echte 
voortrekkers er op uit zijt gegaan om 
orde en vrede te brengen in een land, 
waar de terreur nog hoogtij vierde, toen 
alom de wapens werden neergelegd, 
staat nu op het punt zo'n grens te 
overschrijden. 
Vele welkomstwoorden zullen worden 
gesproken, hetzij rechtstreeks, hetzij door 
middel van de pers. Dat is ook zeer 
begrijpelijk, want wonen niet allen, die 
U lief hebben, in dit kleine land aan de 
zee? 
Maar er is nog een andere reden waar- 
om wij li welkom heten en wel omdat 
de tijd rijp is voor een appèl op de 
jeugd van West-Europa. Er is veel ver- 
anderd sedert uw vertrek. Gij zult zien, 
dat men hier ook niet heeft stil gezeten. 
Daarnaast zullen er echter vele dingen 
zijn, die tl rullen teleurstellen, misschien 
zou ik nog beter kunnen zeggen: vele 
mensen. Hoe kan het ook anders? Maar 
er is mij één ding duidelijk geworden 
in de paar maanden, die ik vóór li ben 

teruggekeerd. De scheidslijn tussen West- 
en Oort-Europa, tussen revolutionnair en 
contra-revolutionnair gaat zich steeds 
duidelijker aftekenen. 
Dit wil nog helemaal niet zeggen, dat 
het al spoedig opnieuw tot een botsing 
van wapenen moet komen. God verhoe- 
de dat! Maar wel, dat we geestelijk pa- 
raat moeten blijven en niet mogen insla- 
pen of op onze lauweren mogen gaan 
rusten. Wij zullen de strijd opnieuw 
moeten aanbinden tegen allen, die ons 
volk, die West-Europa naar de afgrond 
willen voeren, omdat wij weigeren on- 
der te gaan. 
Op dat appèl moogt GIJ niet ontbre- 
ken, GIJ, die zowel tijdens de bezetting 
als daarna hebt getoond deze strijd te 
willen voeren tot het bittere eind. 
GIJ weet uit EIGEN ERVARING wel- 
ke waarde ge hechten moet aan de holle 
phrasen over vrijheid en democratie, 
waarmede men van een bepaalde zijde de 
wereld wil veroveren. Zo zijt ge gees- 
telijk rijker geworden, meer paraat. Maar 
hierdoor wordt ook een nieuwe taak op 

Uw schouders gelegd. Gij moet Uw over- 
tuiging uitdragen aan het Nederlandse 
volk en door Uw positieve houding een 
voorbeeld zijn. - 
Laat ik een van de jongeren van onze 
tijd vrij mogen citeren. 
Het woord is mi] uit het hart gegrepen. 
„Je taak" — zo zegt deze — „ligt vlak 
bij en je kunt haar aan. Begin echter 
bij je zelf. door te zorgen, dat de men- 
sen op. je aan kunnen. Wees eerlijk. 
Doe je werk, dok het gewoonste, zo 
goed als je kunt. Denk niet. het is altijd 
een bende geweest en zo zal het wel blij- 
ven. Zeg niet, we hebben nu een aan- 
tal beroerde jaren achter de rug en 
willen nu wel eens op ons verhaal ko- 
men. Ook al snakken we naar een kal- 
mer tijd, ook al zijn we moe, wij zullen 
hard moeten werken, want er zijn geen 
anderen die het voor ons op kannen 
knappen. Wij zullen het zelf moeten 
doen. Het is hard in je jeugd zo'n vre- 
selijke tijd te moeien beleven, maar het 
is nog harder om naar de Filistijnen 
te gaan. Dat is ons voorland als we nu 

vacantie nemen. Dan is er voor ons 
geen toekomst meer." 
Behoef ik hier één woord aan toe te 
voegen? 
Tenslotte nog dit. Vertrouwt erop, dat 
ik alles zal doen wat in mijn vermogen 
ligt, om voor U „de weg terug" te 
effenen. 
De mogelijkheden zijn er, zowel voor 
mij om daadwerkelijk tot steun te zijn, 
als voor U om wat te bereiken. Dat 
zal U duidelijk worden uit het boekje, 
getiteld: „In een notedop", dat vóór 
het tijdstip van Uw demobilisatie aan 
U zal worden uitgereikt. 
Ik ben dankbaar dit werk voor U te 
mogen doen, maar ik stel daarbij ook 
een voorwaarde, namelijk, dat GIJ niet 
zult ontbreken bij het appèl op de 
jeugd van West-Europa. Bedankt dat 
het gaat om ons aller toekomst. Wan- 
neer wij dat voor ogen houden, dan 
zullen wij deze nationale taak met God* 
hulp op Nederlandse wijze zeker tot 
een goed einde brengen, 

's-Gravenhage, Mei/Juni 1948. 

G. PRUIJS, 
Directeor voor de Demobilisatie 
van de Koninklijke Landmacht. 



Gedr even 

Uit leven en strijd van één onzer grootste 
verzetsmannen 

THEODORUS DOBBE („HANS") 
door 

„BOB VAN STBENWIJK". 

Toen Ome Jan reeds enige maanden in Wou- 
denberg had doorgebracht, kwam hij door een 

toeval wederom met de illegaliteit in aanraking. 
Voor zijn arrestatie had hij een poosje gelogeerd 
bij Ulbe de Boer in Sneek. Ook zijn vriend en 
medewerker Jan Knecht had daar een onderdak 
gezocht. Harry, die eveneens een toevlucht in 
Sneek had gevonden, kwam dikwijls bij hen op 
bezoek. Een paar maanden nu na zijn ontsnap- 
ping schreef Theo een brief aan Knecht, met het 
verzoek eens wat van zich te laten horen. Hij 
gaf het adres op van de vader van Stuivenberg 
in Scherpenzeel; daar kon het antwoord worden 
bezorgd. Knecht was intussen uitgeweken naar 
Zwitserland en Harry kreeg de brief in handen. 
Deze was inmiddels in contact gekomen met 
Dick, die in Langweer ondergedoken zat, omdat 
de' Duitsers hem zochten voor zijn werk bij de 
V.N. groep. Samen reisden ze Friesland af, sti- 
muleerden daar het verzetswerk en verzamelden 
steungelden voor gezinnen, die door het verzet 
van de kostwinner, in moeilijkheden waren ge- 
raakt. Zij besloten samen Dobbe een bezoek te 
brengen en einde Januari '42 reisden ze door dè 
barre wintersneeuw naar Scherpenzeel en zoch- 
ten het huis van de oude Stuivenberg op. Eerst 
nadat deze zich er terdege van had overtuigd, 
dat alles in orde was, werd Dobbe een bood- 
schap gestuurd, om te komen. Een langdurig en 
gezellig onderhoud volgde en er werd besloten, 
dat Theo voorlopig bij de jonge Stuivenberg zou 
blijven, totdat de beide anderen een goed adres 
voor hem in Friesland hadden gevonden. Zij zou- 
den hem bovendien op de hoogte hóuden met de 
stand van zaken in het verzet. 
Henk van Doorn, beter bekend onder zijn schuil- 
naam Brugman, had Intussen in de Gelderse 
Vallei een organisatie opgebouwd, om tot uit- 
gave te komen van de Oranjekrant, welke in 
Februari 1942 voor het eerst verscheen, terwijl 
op de Veluwe een verzetsgroep was geformeerd 
door de hoofdonderwijzer Tromp uit Hoevelaken, 
welke na zijn arrestatie als leider werd opge- 
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O lieflijkheid van lucht en land 
van Hollands vrije kust — 
eens door de vijand overmand, 
vond ik geen uur meer rust; 
wat kan een man, oprecht en trouw, 
nog doen in zulk een tijd ? 
Hij kust zijn kind, hij kust zijn vrouw 
en strijdt de ijdele strijd. (De achttien doden.) 

ging hij aan het combineren. Toen hij een volgen- 
de maal bij Stuivenberg de Oranjekrant bracht, 
ontspon zich met de bewuste onderduiker een 
gesprek en al heel spoedig werd er open kaart 
gespeeld. 
Kleinveld vertelde van de Oranjekrant en de 
verzetsgroep. Dobbe, nog het recente verleden 
indachtig, maande tot voorzichtigheid. 
In deze tijd kwam Dick ook weer in contact met 
Mr. van Namen van V.N. en kreeg van deze het 
verzoek weer actief deel te nemen in het werk 
voor dit blad. Hem werd de organisatie in 
Friesland opgedragen. Op zekere dag nam Theo, 
Dick mee naar het huis van Kleinveld en bij die 
gelegenheid werd Gerrit ingeschakeld bij de 
verspreiding van V.N. op de Veluwe en in de 
Gelderse Vallei; evenals zijn zwager Evert. 
Verschillende besprekingen, door de V.N.-men- 
sen gehouden, maakte Dobbe mee. Tussen V.N. 
en de O.D. bestond in deze periode een nauwe 
samenwerking. Op een reis in Zeeland had Dick 
een O.D.-organisatie ontdekt, die buiten het ver- 
band van de chef-staf werkte. Het gelukte hem, 
die groep in te schakelen in het grote verband 
en van toen af werkten Dick en Dobbe ook voor 
de O.D. Bijna wekelijks hadden zij besprekingen 
met Chris Navis, een der verbindingsofficieren 
van de chef-staf Kol. Jhr. P. J. Six. 
Zo geleidelijk aan was Theo weer in het centrum 
van het verzet teruggekeerd'. 

GEEN PERSOONSBEWIJZEN? DAN STELEN! 

Intussen waren er in enige streken van ons land, 
in het Gooi, op de Veluwe en in de omgeving 

van Zwolle berichten verspreid, dat de S.D. 
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• en als gevolg daarvan waren in de nazomer üan 1942 op de Veluwe de heidebranden aan de orde van de aag. 

volgd door G. v. d. Born uit Terschuur. Een 
familielid van Stuivenberg, G. Kleinveld en diens 
zwager Evert hielpen bij de verspreiding van de 
Oranjekrant mede en maakten deel uit van de 
groep van Van der Born. 
Op een dag kwam Van der Born aan met het 
bericht, dat Dobbe uit de gevangenis was ont- 
snapt. Gerrit Kleinveld had bij zijn familierelatie 
Stuivenberg reeds enige malen een hem onbe- 
kende onderduiker ontmoet en onwillekeurig 

Dobbe zou hebben losgelaten, onder voorwaarde, 
dat Theo verraad zou plegen. Dit leugenachtig 
geroddel heeft hem meer verdriet gedaan, dan 
hij uiterlijk liet blijken en om aan deze narig- 
heid, dié door de S.D. dankbaar werd gestimu- 
leerd, afdoend een einde te maken, verscheen 
er in V.N. een door Dick geschreven bericht, dat 
Dobbe veilig in Engeland was aangekomen en 
dat alle verspreide geruchten over verraad vol- 
komen gelogen waren. Dit bericht had het be- 

oogde succes en het veroorzaakte tevens, dat de 
S.D. in de luren werd gelegd. De moffen ver- 
trouwden het verhaaltje en Dobbe kon zich weer 
wat vrijer bewegen. Ook was er een brochure 
verschenen van de hand van Dobbe: „I saw Eng- 
land", waarin hij vertelde over de toestand in 
Engeland. De vreselijke bombardementen, 
waaraan Brittannië blootstond, deed vele mensen 
in ons land wanhopen aan een succesvol einde 
van de oorlog. De brochure had een dubbel doel: 
het feit waarschijnlijker maken, dat Dobbe in- 
derdaad in Engeland vertoefde en tevens om het 
geschokte vertrouwen in de kracht en de macht 
van onze bondgenoten te herstellen. 
Inmiddels was het zomer geworden en Theo ver- 
plaatste zijn adres van Woudenberg naar Gar- 
deren. Op de Veluwe plaatste hij een groot aan- 
tal onderduikers, vooral in de omgeving van 
Voorthuizen. Het vraagstuk, hoe voor al deze 
mensen aan valse persoonsbewijzen te komen, 
werd nu zeer urgent. De ondergebrachte joden 
konden hun P.B.'s met de beruchte J. er op, 
niet meer gebruiken, maar ook de christen- 
onderduikers hadden een ander P.B. met een 
aangenomen naam broodnodig. 
In de ergste nood had men kunnen voorzien, 
door met valse politie-opdrachten gewapend, raz- 
zia's te houden in de zwembaden van Wouden- 
berg en omgeving, daar de kleren van de zwem- 
mers te onderzoeken en de P.B.'s mee te nemen. 
Het was voor de gedupeerden wei niet prettig, 
maar zij konden tenslotte aan de secretarie wel 
een ander P.B. bekomen. 
Dobbe en Gerrit werden ware virtuozen in het 
vervalsen van bestaande P.B.'s, maar het bezit 
van echte, oningevulde exemplaren, zou het werk 
toch wel heel wat vergemakkelijken. 
In Woudenberg, waar hij gedurende deze zomer 
dikwijls weer eens een paar dagen doorbracht, 
besprak hij dit geval met Kleinveld, welke hem 
in contact bracht met Nico Bergsteyn, een 
lid van de verzetsgroep, die werkzaam 
was op de gemeentesecretarie van Wouden- 
berg en daar de zorg voor de persoonsbewij- 
zen had. Deze kerel voelde onmiddellijk de nood- 
zaak om te helpen en reeds de volgende dag be- 
schikte Dobbe over een 50-tal P.B.'s, voorzien 
van het stempel Woudenberg, benevens over de 
benodigde zegels. Een goede afdruk van het 
stempel maakte het mogelijk dat instrument na 
te laten maken. Als er controle kwam zou Nico 
onderduiken. Die controle werd een paar weken 
later aangekondigd. Bergsteyn dook prompt on- 
der, maar voor hij er vandoor ging, zorgde hij 
er voor de hele voorraad P.B.'s, die nog op het 
gemeentehuis aanwezig waren in zijn bezit te 
hebben. 
Eén ding had hij vergeten en dat waren de 
lijsten, waarop de namen en de nummers stonden 
vermeld die op de uitgereikte P.B.'s voorkwamen. 
Die moest men ook in handen hebben. In allerijl 
reisden Dobbe en Dick naar Woudenberg om de 
situatie met Gerrit te bespreken en er werd af- 
gesproken, dat zij 's avonds een inbraak zouden 
plegen in het raadhuis, om de lijsten te bemach- 
tigen. Dan zou bij de controle nooit uitgemaakt 
kunnen worden tot aan welk nummer in Wou- 
denberg persoonsbewijzen waren uitgereikt en 
zou er geen signalering van de vermiste num- 
mers kunnen plaats vinden. Naast het gemeente- 
huis woonde echter de veldwachter met wiens 
opvattingen van „plicht" terdege rekening 
moest worden gehouden en die was niet be- 
trouwbaar. Hij moest worden weggelokt en 
daarom werd eerste de rogge-opslagplaats van 
Dick en Gerrit en Evert fietsten haastig naar 
het raadhuis. Onderweg kwamen ze de brand- 
weerlieden, met de veldwachter erbij, tegen. De 
kust was dus vrij. 
Juist toen ze pogingen in het werk stelden, om 
door een bovenraam naar binnen te klimmen, 
begon de hond van de veldwachter, die aan de 
ketting lag, te blaffen. Ze hoorden een raam 
openschuiven en een stem riep: „Wie is daar?" 
„Wij komen waarschuwen, dat er brand is", was 
het prompte antwoord van Dobbe. „Dat weten 
we allang, mijn man is er heen." De situatie 
was gered, maar de kans om ongemerkt naar 
binnen te komen, was verkeken. 
's Nachts werd er krijgsraad gehouden en de 
drie mannen besloten de volgende morgen een 
bezoek te brengen aan de burgemeester. Hem 



werd verteld, hoe de zaken er voor stonden. 
Dobbe deed een beroep op zijn goed vaderlan- 
derschap. De burgemeester gaf blijk van zijn 
goede gezindheid, hij gaf de verlangde beschei- 
den en zelfs nog een gemeentestempel mee en 
Bergsteyn kreeg officieel de schuld. 
Deze dook onder in Friesland en werkte voort- 
aan in de illegale beweging mee onder de schuil- 
naam Kleine Jan. 
Een paar weken later waag 'en Dobbe en Gerrit 
met een paar vrienden een kans om de ge- 
meente Scherpenzeel van haar P.B.-voorraad te 
ontlasten. ■ . , 
De inbraak lukte, maar de brandkast, waarm de 
gewenste buit verborgen zat, kon niet ter plaatse 
geopend worden en bleek zo zwaar te zijn, dat 
ze niet op de gereedstaande wagen te krijgen 
was. Meer succes had Kleinveld in Renswoude. 
Onder het mom lid te zijn van de Schade-En- 
quêtecommissie, wist hij zich toegang te ver- 
schaffen tot het gemeentehuis en ongemerkt een 
pakje P.B.'s uit een kast mee te nemen. Thuis 
werden nu een paar van die pakjes nagemaakt 
met het juiste gewicht en van dezelfde grootte 
en enige dagen later zag hij de kans ze voor 
echte pakjes te verruilen. 
Vrij Nederland, de Orde-dienst, het Parool en de 
Oranjekrant kregen nu allemaal persoonsbewij- 
zen van Dobbe voor hun onderduikers. 
Gewoonlijk verbleef Theo in Garderen ten 

huize van Van der Bijl. De Duitse ^ grond- 
dienst van de luchtmacht was in die tijd druk 
bezig met het aanleggen en camoufleren van 
vliegvelden. Voor die camouflage werden enor- 
me hoeveelheden heide gebruikt. De onafzien- 
bare heidevelden op de Veluwe werden gemaaid; 
de hei werd gedroogd en tot grote kuben samen- 
geperst. Op de startbanen rolde het personeel 
kippengaas uit, waar de hei doorgevlochten 
werd. Met groene verf bespoten, waren de aldus 
gecamoufleerde banen, moeilijk te herkennen. 
Ook de gebouwen op de vliegvelden maakten de 
Duitsers op deze wijze onzichtbaar. 
Dobbe wilde aan dit werk paal en perk stellen 
en als gevolg daarvan waren in de nazomer van 
1942 op de Veluwe de heidebranden aan de orde 
van de dag. Qok de voor het vervoer gereedstaan- 
de heipakken gingen voortdurend in vlammen 
op. 
DE GOOCHELAAR DOBBE. 
C-i oochelen was een van Dobbe's hobby's. Het 

7 was wonderbaarlijk, welke fantastische toe- 
ren hij door ongelooflijke vingervlugheid wist uit 
te voeren. Zijn medewerkers hebben menigmaal 
ervan genoten, als op lange avonden de tijd ge- 
kort moest worden. Deze vingervlugheid heeft 
hij meermalen gebruikt bij het in brandsteken 
Van hoogopgeladen wagens hei. Toen hij op een 
keer met een paar van zijn vrienden op de fiets 
langs de Apeldoornse straatweg reed, passeer- 
den hen op de hoogte van de „Viersprong" bij 
Garderen, drie hoogopgeladen vrachtwagens. De 
heideblokken lagen drie dik op elkaar. Geen der 
vrienden merkte iets bijzonders, maar toen de 
wagens nog maar een veertig meter achter hen 
waren, zei Dobbe plotseling: „Kijk jullie eens 
om!" Toen ze achter zich keken, zagen ze tot 
hun niet geringe verbazing, dat de hei op alle 
drie wagens brandde. Het blussen van de droge 
hei was ten enen male onmogelijk; de wagens 
brandden als fakkels. 
In Garderen en omstreken waren de onderdui- 
kers betrekkelijk veilig: de bevolking was zeer 
anti-Duits. ■ Geen enkele N.S.B.-er was er in het 
dorp te vinden. Alleen gedurende de zomermaan- 
den vertoefde er een vertegenwoordiger van dat 
mensensoort in een zomerhuis in de onmiddellijke 
omgeving. Een paar maal hadden dorpelingen 
geprobeerd om het huis in brand te steken, maar 
ze hadden geen succes geboekt. Op zekere dag 
verspreidde zich in het plaatsje het gerucht, dat 
de Hagenaar voorgoed in Garderen zou komen 
wonen. De bewoners staken de hoofden bij elkaar 
en de onderwijzer, die van Dobbe's verblijf op de 
hoogte was, ging eens met hem overleggen, 
's Avonds begaf Theo zich met een bus petro- 
leum naar het bewuste perceel en stak er de 
rode haan in. Het huis brandde tot de grond 
toe af. Toen de eigenaar de volgende dag met 
zijn hele hebben en houden in Garderen ver- 
scheen, vond hij alleen nog maar de rokende 
puinhoop en kon hij met de kous op de kop naar 
het Haagje terugkeren. 
Van Garderen uit maakte Dobbe tochten naar 
verschillende delen van ons land. Elke week bijna 
reed hij met een veewagen, die naar de markt 
van Purmerend ging, mee naar Amsterdam; 
maar ook bezocht hij regelmatig Friesland, waar 
hij dan meestal in het reeds eerder genoemde 
woonschip te Ylst verbleef. Ook had hij de 
beschikking gekregen over een jachthuis in het 
Oranjewoud bij Heerenveen. Dat behoorde in 
eigendom aan een rijke Fries, die zonder enig 
uiterlijk vertoon er voor zorgde, dat het Dobbe 
als deze er vertoefde, aan niets ontbrak. Die 
tochten naar Friesland stonden veelal in verband 
met het onderdak brengen van onderduikers. Het 
aantal connecties, dat hg zo in het Noorden 
kreeg was legio. 

(Wordt vervolgd). 

WAAROM? & 

I-Jet komt mij voor er dienstig aan te doen, te 
Jl reageren op het artikel: JAMMER, DROE- 
VIG, BELACHELIJK, van Toon onder de rubriek 
'40-45 in „De Zwerver" No. 21. 
Wat Toon daar in schrijft zal wellicht wel juist 
zijn voor wat betreft een enkele Afdeling, maar de 
fout schuilt natuurlijk in 
nei zeer gevaarlijke ge- 
neraliseren. Hierdoor 
vorden goede Afdelin- 
gen onverdiend pijn- 
lijk getroffen. Hierover 
itraks nog iets. 
In de eerste plaats heb 
ik mij afgevraagd, welke 
conclusie uit dit zeer 
ernstig verwijt moet ge- 
trokken worden en wat 
de bedoeling ervan is. 
En dan kom ik tot twee 
mogelijkheden: 
1. Toon tracht een prikkel te scheppen opdat Af- 

delingsbesturen en medewerkers nóg beter hun 
best zullen doen. 

2. Toon tracht bij voorbaat de schuld van het 
min of meer mislukken van de contribuanten- 
actie af te wentelen op de Afdelingen, en daar- 
mede tevens het Hoofdbureau te sauveren. 

Andere reële mogelijkheden zie ik niet en ik kan 
.niet veronderstellen dat alleen de negatieve bedoe- 
ling heeft voorgezeten de Afdelingen nu eens 
fijn te kapittelen. Een dergelijke domme en onver- 
antwoordelijke afbraak mag ik vooralsnog niet 
aannemen. 
Wat punt 1 betreft, dit zou feitelijk een beetje 
mosterd na de maaltijd zijn omdat de actie bijna 
reeds tot het verleden behoort. Zou het bedoeld 
zijn voor een volgende actie dan geloof ik dat 
een interne maatregel van het Hoofdbureau ver- 
standiger zou zijn dan deze pijnlijke en onrecht- 
vaardige publicatie. 
Is de veronderstelling in punt 2 juist, dan is deze 
opzet inderdaad jammer, droevig en belachelijk. 
Natuurlijk werken de Afdelingen niet feilloos, maar 
rechtvaardigen de omstandigheden een dergelijke 
mateloze critiek als Toon levert? Anderzijds, werkt 
het Hoofdbureau zonder fouten? Daarbij komt dan 
nog dat de Afdelingen alles doen uit plichtsbesef 
en idealisme zonder enige vergoeding. Het Hoofd- 
bureau werkt met gesalarieerde krachten, en mo- 
gen wij dan ook met recht eisen dat dit prima 
krachten zijn. Het bestek van dit artikel leent er 
zich niet voor om dit alles verder uit te spinnen, 
maar ik nodig Toon uit om eens te komen praten 
en te zien. 
Nu nog even iets over het onverdiend pijnlijk tref- 
fen van goed werkende Afdelingen Ik weet dat in 
veel Afdelingen door medewerkers en bestuurs- 
leden geiverkt wordt met een groot idealisme en 
met een frisse voortvarendheid, welke feiten door 
het Hoofdbureau heel vaak niet worden onderkend, 
gewaardeerd en begrepen. Er zijn vooral veel be- 
stuursleden die grote offers brengen voor het werk 
van de Stichting. Zij offeren gezin, culturele ont- 
wikkeling, politieke belangstelling, tijd, die zij aan 
hun zaken ontnemen, ja zelfs brengen zij somtijds 
hun gezondheid in gevaar. Alles belangeloos en 
uit liefde voor hef schone doel. 
Nee Toon, dat artikel is een misslag, jammer, droe- 
vig en belachelijk. 
Als ik hieraan dan nog een conclusie mag Vast- 
knopen dan geloof ik te mogen beweren dat veel 
misverstand en verkeerde critiek zou voorkomen 
hunnen worden als er beter contact bestond tus- 
sen Hoofdbestuur en Hoofdbureau enerzijds en de 
Afdelingen anderzijds. Hierover hoop ik iets te 
schrijven in het Maandblad van de Stichting 1940- 
1945 District Gelderland. 

v. S. 

COMMENTAAR. 
Ik word niet dikwijls verwend met reacties 

op in de '40-'45 rubriek geschreven artikelen. 
Dat kan zo zijn oorzaken hebben, waarop ik 
nu niet wil ingaan. Groot is daarom immer 
de voldoening als uit ontvangen brieven van 
lezers blijkt, dat door gebrek aan belangstelling 
voor het werk van de Stichting niet altijd de 
oorzaak voor de slaperige stilte rondom deze 
kolom behoeft te liggen. Zelfs de met zware 
penneklappen geladen brief van de heer Van 
S. deed aan die voldoening niets af. Ja, ik vond 
het zelfs ongemeen prettig de beschuldigingen, 
die ik indertijd de wereld instuurde, als niet 
bestelbaar van zo'n grote afdeling als Nij- 
megen retour te hebben gekregen. Dat eert 
Nijmegen, terwijl de heer Van S. uit mijn niet- 
temin geprolongeerde genoegen wel zal wil- 
len aannemen, dat „domme en onverantwoor- 
delijke afbraak" niet in mijn bedoeling heeft 
gelegen. 

Gelukkig liet de geachte briefschrijver mij nog 
twee andere mogelijkheden. Laat ik t.a.v. de 
tweede al direct mogen opmerken, dat er van 
geen enkele „verwantschap" tussen het H.B. 
en mij sprake is, zodat sauvering (nog daar- 

gelaten of zulks nut- 
tig en nodig zou zijn, 
want van een misluk- 
ken der contribuan- 
ten-actie is mij niets 
bekend) voor mij geen 
enkele aantrekkelijk- 
heid bezit. Als ik over 

Stichtingszaken 
schrijf dan pleeg ik 
dat volkomen onbe- 
vooroordeeld te doen, 
als een leek, die zo 
van op een afstand 

de zaak maar wat staat te bekijken. Het is 
zelfs helemaal niet onmogelijk, dat het H.B. 
mijn beschuldigingen even jammer, droevig en 
belachelijk heeft gevonden als de heer Van S., 
waarmee ik maar wil zeggen, dat wat in deze 
kolom regelmatig wordt geschreven hoogstens 
kan worden beschouwd als afkomstig van 
„doorgaans welingelichte kringen" doch dat 
men er persé geen spreekbuis van het H.B. 
der Stichting in moet zien. 
Ik geloof, dat deze distanciëring al veel zal 
hebben opgehelderd. Blijft nog over de eerst- 
bedoelde mogelijkheid, n.1., dat mijn artikel als 
een prikkel voor toekomstige acties moet wor- 
den beschouwd. Als men het zo belieft te zien, 
dan vind ik dat uitstekend. Inderdaad blijft 
het een nabetrachting, waarin echter sug- 
gesties werden geopperd, die bij de voorbe- 
reidingen voor een nieuwe actie en tevens 
met het oog op de Stichtingsbelangen in het 
algemeen m.i. de overweging waard zijn. Ik 
weet, dat er door vele afdelingen een groot 
idealisme en een frisse voortvarendheid aan 
de dag worden gelegd en natuurlijk heb ik 
voor die afdelingen niets dan lof. Het waren 
niet die afdelingen, die ik op het oog had. 
Mijn beschuldigingen waren dan ook beslist 
niet generaliserend, want ik beperkte mij uit- 
drukkelijk tot „die plaatselijke besturen, die 
door onvoldoende voorbereiding (waarin goede 
voorlichting zeker niet de kleinste rol dient te 
spelen) de gelaakte gang van zaken in de 
hand werken" (sic). En ik blijf er bij, dat het 
jammer en droevig is en dat het belachelijk 
aandoet als er, ondanks het vele uitstekende 
voorlichtingsmateriaal, dat het H.B. in om- 
loop heeft gebracht, medewerkers zijn, die 
met de mond vol tanden staan als hun de eer- 
ste de beste aantijgingen jegens de Stichting 
voor de voeten worden gegooid. Of men is 
Stichtingsmedewerker, of men is het niet. Is 
men het, welnu, dan ook voor de 100%. Dat 
mag de Stichting van haar medewerkers ver- 
wachten, want deze medewerking vloeit voort 
uit een hoge morele plicht en zij mag niet 
bestaan bij de gratie van een soort welwil- 
lendheid, die bij het doen welslagen van een 
weldadigheidsactie pleegt te worden betracht. 
Daarom meende ik deze „mateloze" eritiek — 
die niet mateloos is, want zij werd beperkt tot 
hen, wie het aangaat — te mogen leveren. 
Na het bovenstaande vertrouw ik, dat de heer 
Van S. zal willen aannemen, dat niet alleen 
zijn brief, maar evengoed mijn eerste artikel 
werden geschreven met hetzelfde doel; het 
welzijn der Stichting. 

TOON. 

Geef een uur van uw werk. 
Onder de voorbeelden, die met betrekking tot 
de uurloon-actie in „De Zwerver" No. 20 van 
21 Mei j.1. staan vermeld, komt een „dure" 
zetfout voor. De alinea, die handelt over de 
wijze waarop de Amsterdamse ambtenaren van 
de diensten: Sociale Zaken en Publieke Wer- 
ken, deze actie hebben georganiseerd, besluit 
met de mededeling; Sociale Zaken brengt met 
600 leden van het personeel plm. ƒ 1000.— 
per jaar op. 
We worden er op attent gemaakt, dat dit 
laatste bedrag onjuist is en ƒ 1600.— moet 
zijn. 
Gaarne maken wij hier nog melding van. 



VOOR DE 

BOVENSTE 

PLANK ? 

DE LIJDENSWEG VAN HET 
JOODSE VOLK. 
EUGÈNE VAN HERPEN. 
VIA DOLOKOSA, een tniog^e, Zuic|. 
holl. U tg. Maatschappij, Den 
In de geschiedenis van een Joodse 
■'■man en een Joods meisje schildert 
Van Herpen de zware en smartelijke 
lijdensweg van het Joodse volk in de 
bezettingstijd. Hij brengt ons in 
Duitse en Nederlandse gevangenissen, 
in Westerbork en daarna in een 
menigte van woningen, waar de 
Joodse onderduikers schuilplaats 
vinden voor langere of kortere, maar 
meestal voor zeer korte tijd, omdat 
ze telkens worden opgejaagd. 

Het eerste deel ..Boek zonder titel" bevat de geschiedenis 
van de man en vooral het verhaal van het verblijf in Wester- 
bork en de moedige vlucht uit het kamp is zeer aangrijpend. 
Het tweede deel „Duisternis der naamlozen" vertelt van het 
meisje, dat haar ouders en zusje ziet wegvoeren en achter- 
blijft in bittere eenzaamheid, waarin ze goecfe vrienden alleen 
schijnt te ontmoeten om onmiddellijk weer wreed van hen 
gescheiden te worden. 
In het derde boek „Het licht der wederopstanding" ontmoe- 
ten ze elkaar en worden man en vrouw. Dan is het lijden 
nog wel bitter en vermenigvuldigen zich zelfs de gevaren, 
maar ze hebben steun en houvast aan elkander en na alle 
duisternis schijnt over hen het licht van de bevrijding. 
Ik ben niet geheel zonder critiek. De schrijver heeft zijn 
zucht om alles te vertellen over het illegale werk niet kun- 
nen onderdrukken en daardoor wijdt hij uit over dingen, die 
met de roman niet te maken hebben, hetgeen verwarrend 
werkt. Op spannende momenten breekt hij meer dan eens 
de vaart van het verhaal door lange gesprekken, die daar 
uit eeri oogpunt van roman-constructie misplaatst en psy- 
chologisch niet verantwoord zijn. 
De trilogie wordt gedrukt door de bezwaren, die" gelden 
tegen bijna elk oorlogsboek dat in de oorlog is geschreven: 
de auteur heeft de lange duur en het dramatisch slotstuk 
Van de oorlog niet verwacht, en daardoor wordt het slot 
geen climax maar een appendix. 
Eugène van Herpen is zeer kennelijk in tijd- en ruimtenood 
geweest. Zijn verhaal van Tiet 'laatste jaar heeft meer weg 
van een journalistieke reportage dan van een roman. 
Aanmerkingen mogen in een boekbespreking niet verzwegen 
worden. Maar mijn waardering voor het werk van Van 
Herpen wint het ver van mijn critiek. Deze boeken zijn 
uit het hart geschreven. De ellende van de Joden is door- 
leefd. De roman laat zien en voelen hoeveel langer en 
smartelijker de lijdensweg van de Joden ouder Hitler is ge- 
weest dan die van welke andere volksgroep ook. We leren 
er ook uit hoe het onderduiken voor hen riskanter, bezwaar- 
lijker. en zenuwslopender was dan voor de andere onder- 
duikers. 
Gejaagd door de Duitsers, verraden door de handlangers der 
Nazi's, uitgezogen en gekweld door zelfzuchtige Joden- 
,;helpers", het is niet vreemd, dat de eén de polsslagader opent 
en dat de ander in lethargie vervalt. Het is eer wonderlijk 
dat er mensen waren, die in de „duisternis der naamlozen" 
hun levensmoed behouden konden. Dit was vooral 'te danken 
aan de mannen en vrouwen van het verzet, die hielpen uit 
barmhartigheid en liefde zonder hun risico's te meten. Fijne 
figuren uit de Jodenhulp worden voor het voetlicht gebracht. 
Er zijn elementen in dit werk aan de H. Schrift ontleend: 
de titel van de trilogie, de titel van het derde deel, de om- 
slagtekeningen van deel I en III, die beide een Christuskop 
vertonen. 
En terwijl de eerste tekening een impressie geeft van het 
allersmartelijkste menselijke lijden, wekken titel en tekening 
Van het derde deel de suggestie dat het einde van de „via 
dolorosa" is bereikt niet slechts tot Goede Vrijdag maar tot 
Pasen. 
In elk geval is het boek volstrekt niet on- of anti-Christelijk. 
Het Jodinnetje draagt het bijbeltje, dat ze kreeg in het Chris- 
telijk gezin, waar. ze het eerst gedoken was, mee naar elk 
volgend adres en ze leest er graag in. Uit de Bijbel leert ze 
Christelijke berusting en vertrouwen op Gods leiding. Soms 
schijnen deze Joden zeer dicht bij het Koninkrijk Gods. Het 
slot bevestigt deze indruk niet. Dan wordt wel gesproken 
van de wederopstanding van „ons land, ons volk, ons zelf", 
maar meer dan vreugde om de bevrijding is dit niet. En ook 
de „wederopstanding" van twee nevenfiguren, Suze, het 
ontspoorde meisje, en Jan Derks, die door een ongelukkig 
huwelijk uit het lood geslagen is, reikt niet verder dan dat 
ze zichzelf teruggevonden hebben in het illegale werk. 
Doch ook hierin is deze roman immers levenswaar, niet enkel 
voor de Joden doch voor een groot deel van ons volk. Onder 
de bezetting grepen de mensen naar de bijbel en stroomden 
ze naar de kerk; na de bevrijding konden ze het wel weer 
redden zonder God. En dit is waarlijk niet een verschijnsel 
alleen in deze nood; het is zo oud als de wereld, dat men 
bi nood tot God roept en na de verlossing al te snel vergeet 
aan Wie men darik verschuldigd is. 

K. NOREL. 

11 April 
1944 Bombardement van Kleykamp 

Onder grote belangstelling van de nabestaanden der in en door de oorlog omgekomen 
ambtenaren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, werd Donderdag j.l. een gedenk' 

teken onthuld in de hal van het Ministerie, Binnenhof 19. Op een forse zandstenen plaat leest 
men er en relief de namen van 73 gedurende de oorlog gevallen ambtenaren, voor het meren- 
deel slachtoffers van het bombardement van de Rijksinspectie der Bevolkingsregisters. 
Z. Exc. Min. Witteman riep in zijn bij deze onthulling gehouden rede de oorlog in de her- 
innering terug en sprak zijn grote waardering uit voor hen, die gedrev endoor liefde tof land 
en volk, hetzij in openlijke, hetzij in illegale strijd het offer van hun leven hebben gebracht. 
Hij sprak voorts de hoop uit, dat de herdenkingsplaat de heugenis aan dit offer levend zal 
helpen houden. 
De vlag, die het gedenkteken —■ omgeven door vele bloemstukken! ■— aan het oog onttrok, 
werd daarna weggenomen, zodat familieleden en andere genodigden het kónden bezichtigen. 

' ang voor de bonkaarten tot een machtig middel 
in het verzet werden, .waren reeds de persoonskaar- 
ten, de persoonsbewijzen en al wat daarmede sa- 
menhing, bij veel illegaal werk struikelblokken van 
de eerste orde. Dat is ook duidelijk te zien als men 
de datum van de eerste P.B.-„kraak" vergelijkt met 
die van de eerste officiële D.K.-overval. Het ge- 
meentehuis te Langweer werd op 4 Juni 1943 effec- 
tief leeggehaald. Maar reeds op 7 Augustus 1942 
nam een ambtenaar van Woudenberg de benen met 
250 P.B.'s annex toebehoren. 
En Renswoude, Kockengen, Assen en Zwartsluis e.a. 
volgden voor het einde van het zelfde jaar. 
Over de waarde, die een goed vals P,B. in de dagen 
der verdrukking had, behoeft in „De Zwerver" niet 
uitgewijd te worden. Doch een prima „rondgezet 
P.B." — om een vakterm, die we indertijd van stad- 
huis-collega's wel eens hoorden, te gebruiken — was 
een witte raaf. Allerlei technische bijzonderheden 
daargelaten: het centrale register van duplicaat-per- 
soonsbewijzen te 's-Gravenhage bezorgde ons voor 
alle vaderlandse strijd knap last en speelde daar- 
tegenover „de Duts" in de kaart. Vooral toen de 
nieuwe distributiestamkaart tot werkelijkheid zou 
worden en de behoefte aan goede P.B.'s met spron- 
gen steeg, werd de ondergrondse verwondering over 
't feit, dat ginder in Kleykamp die registers maar 
ongerept bleven, steeds groter en luider. 
Op medewerking om aan deze hoogst ongewenste 
situatie een einde te maken, viel van de zijde van het 
Hoofd van de Rijksinspectie der Bevolkingsregisters, 
J. L. Lentz, niet te rekenen. 
Zijn slappe houding is algemeen bekend. 
Vele ambtenaren van „Kleykamp" deden, wat ze 
konden, maar 't bleef pruts- en stukwerk. En zo 
vervoegde zich dan ook in de Kerstvacantie 1943 
één van hen bij Jacques van der Horst, één der 
leden van de Top-LKP., met de vraag of er niet 
wat aan te doen viél. In eerste instantie kwamen zij 
in overleg met enkele andere K.P.-ers, 
overeen, dat een overval van formaat binnen 't 
bereik der mogelijkheden lag. Men sprak af, dat ge- 
noemde ambtenaar de nodige tekeningen zo spoe- 
dig mogelijk zou vervaardigen en doorgeven. Maar 
toen deze papieren op de plaats van bestemming 
waren beland, bleken de moeilijkheden te groot om 
in ernst de uitvoering van 't plan in studie te nemen. 
Maar 't geroep om een daad was al weer luider ge- 
worden en daarom werd ten slotte de weg van een 
bombardement gekozen. Nieuwe tekeningen met zelfs 
de schoorstenen van de huizen in de omtrek er dui- 
delijk op aangegeven, kwamen ter beschikking, wer- 
den gefotografeerd en gingen langs illegale wegen 
naar de overkant. 

Daarna werd het wachten, maar de weken ver- 
streken en er gebeurde niets. Zodat men al 

concludeerde, dat het object de R.A.F. blijkbaar 
niet belangrijk genoeg was. 
Maar op de Dinsdag na Pasen, even voor drie uur 
's middags, lieten een drietal Mosquito's onder bevel 
van Wing-commander Robert Bateson „hun visite- 
kaartjes voor de deur van een Flaags huis vallen", 
zoals een bijschrift van een tekening van de aan- 
val in de „lllustrated Londen News" het zei. De 
bommen troffen merendeels doel: Kleykamp stortte 
in. Doordat het tijdstip van de actie in kantoortijd 
gekozen was, vielen er onder de ambtenaren 62 
doden, terwijl 23 personen zwaar werden gewond. 
De 5e Mei ontving Bateson uit de handen van Z.K.H. 
Prins Bernhard, het "Nederlandse vliegerkruis, als 
blijk van erkentelijkheid en dankbaarheid voor de 
grote dienst, welke hij door het goed ten einde bren- 

gen van zijn gevaarlijke missie, de Nederlandse 
nationale zaak had bewezen. 
Dat laatste was waar; na de vernietiging van Kley- 
kamp hebben we geen moeilijkheden met P.B.'s meer 
gekend. Doch vele vragen bleven onbeantwoord. 
Waarom werd de aanval niet buiten de kantooruren 
gedaan, zoals het voorstel uitdrukkelijk vroeg? 
Is de daarbij gegeven motivering niet in Engeland 
gekomen? Vond men haar niet sterk genoeg? 
Er moet in een uitzending uit Londen gezegd zijn, 
dat met opzet niet de middagpauze werd gekozen, 
vanwege het publiek dat dan op straat zou vertoe- 
ven. Wist men dan niet. dat de Oude Scheveningse 
Weg afgesloten was en dus 't verkeer op 't Plein 
vóór Kleykamp altijd zeer gering? 
Of is — belangrijkste vraag! — niet het hier be- 
sproken plan, doch een ander .gebruikt? 
We weten het niet en het heeft ook weinig zin meer 
het na te speuren. Gedane feiten nemen geen keer. 
Slechts zij opgemerkt, dat de betrokkenen, die elke 
dag hun strijd in Kleykamp streden, er geen vermoe- 
den van hebben gehad, dat t zo zou gaan. 

ADRIAAN VAN BOVEN. 

i 
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Waf er van Kleykamp overbleef. 
Een clandestien genomen foto. 

DE HALVE WAARHEID VAN 
„DE WAARHEID" 

De stemming in het gemuilkorfde Tsjecho- 
Slowakije heeft 89% van de opgekomen kie- 

zers opgeleverd voor het regeringsblok en 11% 
blanco steramen (er was geen andere lijst dan die 
van de regering). In verband met de 9% thuis- 
blijvers kan men rekenen, dat ongeveer 15-20% 
der kiezers tegen het communistisch bewind ge- 
stemd heeft. De laatste sporen van vrijheidszin. 
Overigens nog een bedenkelijk verschijnsel voor 
Gottwald. Men zal zich herinneren dat Hitier ge- 
middeld met 98% werkte en Stalin de laatste maal 
in Moskou zelfs met 100%. Nu schrijft „De 
Waarheid", dat er geen stemdwang was en dat 
de stemming geheim was. Zij neemt het volgende 
verhaaltje van haar Praagse correspondent over: 

De - buitenlanders toonden bijzondere belang- 
stelling voor de inrichting van de stemhokjes, 
die zich in niets van alle fatsoenlijke stem- 
hokjes in de rest van de wereld onderscheiden. 
De stemming was absoluut geheim. De kie- 
zers ontvingen na vertoon van hun legitima- 
tie (volgens dezelfde procedure als in Neder- 
land) een blauw couvert. Daarmede verdwe- 
nen zij in het stemhókje. staken hun biljet er- 
in, maakten de enveloppe dicht en stopten 
deze in de stembus. Wie tegen de lijst van 
het Nationale Pront was, deed een wit biljet 

in de enveloppe. Dat was de procedure en 
■ daaraan werd vastgehouden. 

Men zou zeggen, het is een echte geheime stem- 
ming. Toch veroorloven we ons twee opmerkingen. 
Het was in feite geen echte stemming en het was 
ook geen geheime stemming. 
Geen echte stemming, omdat stemmen inhoudt, 
stemmen op mensen en op een programma. "Welnu 
men kon alleen maar stemmen op het communis- 
tisch regeringsblok en wie daarop niet stemde, 
stemde in feite niet, of beter in de ruimte, of nog 
beter voor de chaos. Want indien de blanco stem- 
mers de meerderheid gekregen zouden hebben, zou 
er geen regering mogelijk geweest zijn. Immers, 
er bestond geen programma en er bestonden geen 
lijsten van personen, die dan het bewind over 
zouden nemen. Er was dus slechts één alternatief: 
de communistische dwangstaat, of de chaos. Het 
laatste zou ter inleiding van het herstel der demo- 
cratie natuurlijk te prefereren geweest zijn, doch 
er zijn in een land maar een paar procent mensen, 
die de verantwoordelijkheid van zo n weg dur- 
ven dragen. Hoeden af daarom vóór de bijna 20% 
Tsjechen en Slowaken, die die weg prefereerden. 
Maar hoe dan ook, echt was deze stemming niet: 
het was een communistisch grapje. 
Geheim was zij intussen evenmin. Het verhaaltje 
van „De Waarheid" schijnt dit te weerspreken, 
maar het behelst slechts de helft van de waarheid. 
.Men moest n.1. niet alleen in een gesloten stem- 
hokje één der biljetten in een enveloppe doen en 
de gesloten enveloppe in een stembus deponeren, 
maar men moest ook — en dat verzwijgt „De 
Waarheid" — het andere biljet voor de ogen van 
het publiek en de sterne om missie in een prullemand 
deponeren. En aan dat biljet was te zien, of men 
vóór of tegen gestemd had. 
Men .ziet, hoe uit een halve waarheid een leugen 
kan ontstaan. 
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]an Aart van leperen 
Geboren 14 Dec. 1914 te Benschop 
gefusilleerd 17 Febr. 1945 ie Benschop 

Theodorus Adrianus Klever 
Geboren 10 Maart 1920 te Benschop 
gesneuveld 13 Fehr. 1945 te Benschop 

Jasper van leperen 
Geboren 17 Aug. 1913 te Benschop 
gefusilleerd 17 Fehr. 1945 le Benschop 

Zwarte Dinsdag in Benschop 

Hendrik Sattler 
Geboren 19 Oei. 1924 te Zwolle 
gefusilleerd 17 Febr. 1945 te Benschop 

Zoals dat kleine plaatsje in de Zuid-Westhoek van Utrecht zijn er 
tientallen in Nederland. Vlak en groen is het land en de dorpen 
gaan er in verloren. De huizen zijn dicht bij elkaar gedoken als 

■willen zij zich zo beschutten tegen de winden, die altijd vrij spel hebben 
over de polders en sloten en weiden. Er omheen liggen de boerderijen, 
eenzame voorposten van het dorp, als zijn zij' schuchter uitgezwermd, zich 
wagend buiten de beschutting van 
de kom. Zo zijn er tientallen, hon- 
derden dorpen en gehuchten in Ne- 
derland: namen, die men zelden 
noemt, want wat is er te zeggen 
van het gras, dat elk voorjaar weer 
groen wordt en van het nieuwe leven, 
det elk jaar in de stallen en weiden 
weer uitbreekt? 
Het wordt er zomer en het gras is 
groen, de nenpels wijzen slank en 
lenig naar een blauwe hemel en 
's avonds zijn er de geluiden van 
een rammelende melkbus en het 
loeien van een koe. 
Het wordt er herfst en het vee gaat 
in de stallen. De luchten worden grijs en soms speelt de storm zijn uitge- 
laten spel met de willige peppels, die ruisen, zoals zij een hele zomer lang 
hebben gedaan  
Het wordt er winter en de landen, zijn nu leeg. Hard, staalhard blinkt 
het ijs in de sloten en soms, als alles wit wordt zijn. de boerderijen nog 
meer verloren en hokken de huizen van het dorp nóg dichter bij elkaar. 
Maar weer zal een nieuwe lente gaan trillen en weer wordt het gras groen. 
Zo liggen de kléine dorpen in Holland. Wie kent hun namen, wie weef 
wat daar gebeurt, wie weet, dat ook daar in de kleine arbeiderswoningen 
en op de grote .boerderijen vuisten zich hebben gebald en monden zich 
stom en verbeten hebben dichtgeknepen, toen de vrijheid, die eeuwenlang 
over de wijde landen had getrild, in een Meinacht van 1940 werd aange- 
rand? Wie weet het ? 

Wie weet wat er gebeurde in Benschop op- die Dinsdag in Februari van 
het jaar 1945, toen de wind in zijn eeuwigdurend spel een uitgelaten 
joelend hoogtepunt vond en de rauwe klanken van Duitse commando's 
en de schoten uit karabijn en stengun verwaaiden tot waar ergens ze 
wachtten op het salvo van een vuurpeloton dat nog komen zou  
Maar daarvan wist Jan van leperen in 1941, toen hij een vergadering van 
de A.R.-partij bijwoonde, nog niets. Hij wist nog niet, toen hij meer 
van die vergaderingen bezocht en „Trouw ging verspreiden, dat voor 
hem het licht der totale bevrijding zou opgaan, als zijn lichaam zou liggen 
op het erf van een' boerderij. Neen, Jan van leperen wist dat nog niet. 
Het ging hem als zovele anderen: bij elke maatregel van de vijand 
spande zijn wil stugger. De illegale pers had geld nodig: hij zamelde 
het in; de arbeidsinzet kwam: hij ging onderduikers plaatsen. Samen met 
zijn broer ging hij de boeren af en zij wezen hen op hun plicht. Katholiek 
en Protestant wekte hij op te strijden tegen de machten van het nationaal- 
socialisme, die de mannen vervolgend en de Joden uitroeiend, zich keer- 
den tegen Christus' gebod. Zo krachtig en levend was zijn getuigenis, dat 
er weinig plaatsen, gevonden zullen worden, waar zoveel onderduikers 
werden verzorgd als in Benschop. Tot ver in de omtrek had Jan van 
leperen zijn medewerkers en contacten. Maar het waren niet alleen onder- 
duikers, waarnaar zijn zorg uitging, ook het gewapend verzet vroeg zijn 
aandacht In de organisatie van de verzetsgroep in Benschop had hij een 
zeer werkzaam aandeel. Ten huize van de Van leperens waren er meer, 
die deelnamen aan de grote worsteling om het doen voortbestaan van onze 
vrijheid. Daar was eerst Jas, de broer van Jan. Toen hij nog iedere och- 
tend Vroeg op de fiets naar IJsselstein reed -— hij was daar bakker ■ 
wist hij ook nog niet dat eens, op een dag in Februari zijn lichaam zou 
liggen naast dat van zijn broer. Hoe kon hij het ook weten? Zijn werk 
nam hem geheet in beslag en als hij; ergens om denken moest, dan waren 
het de karweitjes, die hij voor Jan opknapte. En dan was daar Jan Zwol, 

zoals men hem noemde -— hij kwam uit Zwolle —; eigenlijk heette hij 
Hendrik Sattler. Toen hij in 1943 voor de arbeidsinzet moest onderduiken, 
werd hij voor Jan van leperen een van diens eerste onderduikers. En 
toen — wie kan stil blijven zitten in zo:n omgeving — ook van hem 
daden werden gevraagd, heeft hij gehandeld...... 
Jan's beste medewerker was Theo Klever en samen hebben zij het ver- 

zet in Benschop opgebouwd. Een van 
hun medewerkers schrijft: 
...Als men dit leest, dan is men licht 
geneigd om te zeggen: Dat plaatsen 
van onderduikers ging als vanzelf. 
Maar zo was het niet! In het begin 
kwam het wei voor, dat Jan en 
Theo twee weken achtereen iedere 
avond op pad waren met als resul- 
taat: één onderduiker geplaatst. Maar 
zij gaven het niet op, ondanks de 
vele moeilijkheden, die overwonnen 

moesten worden. Half 1944 wist groot 
en k'ein Benschop, wié de leiders 
van de illegaliteit waren, maar Jan en 
Theo hebben het gevaar voor ver- 

raad, dat hierdoor ontstond, niet geacht. Zij werkten door! Half 1944 
was Benschop propvol! met onderduikers. De meesten waren bij de boeren 
ondergebracht, maar de burgers bleven ook niet achter. Zo werd, niet 
vanzelf, maar door een onvermoeid doorzetten van twee mannen. Ben- 
schop een waar toevluchtsoord voor onderduikers. 

Op een Zondagmiddag, in September 1944 kwam het bericht van de 
luchtlandingen bij Arnhem en in deze tijd werd te Benschop een ge- 
vechtsgroep geformeerd. Natuurlijk waten ook hier Theo en Jan de leidende 
figuren. Jan, wiens vacantie ten einde was — hij was onderwijzer ■— 
vroeg voor onbepaalde tijd verlof, daar hij, zoals hij het zelf motiveerde, 
aanwezig moest zijn om in Benschop de vlag uit te steken. Toen de voor- 
uitzichten in September veranderden, was dat ook voor de mannen van 
Benschop een teleurstelling, maar de activiteit verminderde niet. Integen- 
deel, het werk breidde zich nog steeds uit. „Trouw" werd reeds lang 
in een grote hoeveelheid verspreid, maar toen men zich ter plaatse een 
stencilmachine had aangeschaft, werd onder leiding van Jan van leperen 
een eigen blaadje uitgegeven onder de naam „Nederland en Oranje", 
waarin naast het recente nieuws ook artikelen werden opgenomen, die 
wezen op de bij velen te vinden verkeerde levenshouding, op de Christe- 
lijke levensroeping en op de vaderlandse plicht. 
Maar dit blaadje vertegenwoordigde slechts een kleine sector van het 
brede verzetsfront. Daar was b.v. nog de zorg voor de voedselvoorziening, 
die heel wat uren opeiste. Jan van leperen ging persoonlijk „de boer op" 
om koeien op gewicht te schatten en te kopen. Daar waren de acties 
van de gevechtsgroep, die werden uitgevoerd. Persoonlijk gaven Jan en 
Jas van leperen wapeninstructie. Is het te verwonderen, dat bij al deze 
drukke werkzaamheden, een van de medewerkers eens schreef; Jan en 
Theo kregen een ondoenlijke taak; iedereen wilde onderduiken, het eind 
was zoek. Daar kwam nog bij, dat er iedere dag mensen kwamen, die in 
verband met het eten geen onderduikers meer konden houden  

En toen kwam de dertiende Februari. 
Nog ging het land gebukt onder de germaanse gesel. Nog trokken langs 
de wegen de lange rijen hongerenden, als een stomme aanklacht tegen het 
regime, dat in. honderden plaatsen als Benschop bestreden werd door een 
handvol mannen. Nog knalden de schoten van de executie-pelotons. Maar 
het was als de diepe duisternis vlak voor het aanbreken van dé morgen. 
Twee maanden zou het nog duren, twee lange maanden, waarin nog een 
wereld van ellende moest komen. Maar achter de winter wenkte reeds 
de lente, die zon en leven zou brengen, en de vrijheid  
Maar eerst kwam de dertiende Februari  

Op 13 Februari 1945 werden in Benschop twee illegale wer- 
kers in een vuurgevecht met de Duitsers gedood. SS en SD 
hielden die dag een grootscheepse razzia en stuitten daarbij op 
verzet. Op 17 Februari werden op de plaats van het gevecht 
— een boerderij — zeven mannen door de vijand neergeschoten. 
In dit en het volgende nummer zullen wij deze mannen herden- 
ken en een korte beschrijving geven van hetgeen zich in dat 
kleine dorp in de provincie Utrecht afspeelde. 



FAMILIEBERICHTEN 
Met grote yreugde en dank aan God 
gicven wij kennis van de geboorte van 
ons dochtertje 

ANNEGIENE SUSANNA 
D. Mulder 
H. S. Mulder—Brons. 

Amsterdam. 8 Juni 1948 
Pietcr de Hoochstraat 74 I. 

H. A. DAS („Ruurd") 
en 

TINEKE VERMEULEN 
geven kennis van hun voornemen in 
het huwelijk te treden op 17 Juni a.s. 
Kerkelijke inzegening om 3.15 uur in 
de Pieterskerk (Eglise Wallonc) door 
de Welecrw. Heer Ds. G. Duitcmcycr, 
Ncd. Herv. Predikant te Hoogvliet. 
Receptie: van 5—6 uur in gebouw 
Trianon, Oudegracht 252, Utrecht. 
Toek. adres: Dricbergsewcg 3 d, Zeist. 
Ondertrouwd: 

H. SCHOUTEN (Jan Laars) 
en 

G. C. HELDER (Gé) 
De Huwelijksvoltrekking zal plaats vin- 
den te Utrecht op Donderdagmiddag 
24 Juni a.s. om 1 uur. 
Utrecht. Mulderstraat 1. 
Alkmaar, Nieuwpoortslaan 89. 

Wie weet iets van een bo- 
ven Venlo op 1—2 Juni 1942 
neergeschoten Bleuheim van 
ie R.A.F.? Inzittenden waren: 

F/O. Redman 
Sgt. Ennd 
Sgt. F. Trimmer 

De nabestaanden verkeren nog 
steeds m onzekerheid. Gaarne 
inlichtingen aan G. M. Folmer, 
Homeruslaan 57, Zeist. 

In doktersgezin, 
geen praktijk aan huis, 

per 1 Juli 
MEISJE 

gevraagd. 
Voor dag en nacht. 

Aanmelden: Mevrouw A. G. Bokelman- 
Geesink, Sophiastraat 32, ZWOLLE. 

Gedemobiliseerd Officier (Oud LO.-er), 
28 jaar b z.a. als 

VERTEGENWOORDIGER, 
liefst in schoenenbranche, doch geen ver- 
eiste. Was als zodanig werkzaam, heeft 
echter wegens lange diensttijd betrekking 
verloren. Wie geeft hem weer een kans. 
in het normale leven terug te keren ? 
Brieven onder nr, 886 aan het bureau 
van dit blad. 

Wie tijd of geld aan de 
Stichting besteedt, 
Voorkomt veel zorg en 
heelt veel leed. 

STICHTING 1940-19411 

★ 
Giro 194045 

Bankiers: HOPE & Co., A dam 

Hoofdpiin, Kiespijn, Zenuwpijn 

SAMAPIRIN 
> helpt altijd 

Ingevolge papiertoe wijzing B.P.P. 
no. 6398 verschijnt deze uitgave 
wekelijks en is de omvang van dit 
nummer 8 pagina's, pagina formaat 
29 x 40. 

Voor de LO. LKP.-film hebben wij nodig: 

Uniformen en Uniformonderdelen van de 
voorm. Duitse Weermacht, Grüne Pol., 
Feldgendarmerie, S.D. enz ; tevens een 
veldzendertje of veldtelefoonapparaat 

Wie kan ons heipen ? S v.p. opsturen aan: 
V S1EFILM, Weteringschans 121, afd. Prod , A dam. 

De Nederl. Bank voor Zuid-Afrika N.V. 

zoekt voor haar Zuid-Afrikaanse bedrijf 

jonge bank-empioyé's, 

leeftijd bij voorkeur 24—28 jaar. 

Uitvoerige sollicitatie-brieven te richten aan 

het Secretariaat der Nederlandsche Bank 

voor Zuid-Afrika N.V., Heerengracht 546, 

Amsterdam-C. 

Gevraagd: 

IPERSONEELCHEF 

TI JDW AARNEMERS 

Bredanaars! 
Komt, alvorens gij een nieuwe functie in de maat- 
schappij aanvaardt, eens praten op onze Personeels- 
afdeling. Alle vakken uit de metaalbranche zijn in 
ons bedrijf vertegenwoordigd. 

DUS VOOR VELEN EEN KANS 

N.V. Dzergieterp en Emailleerlabrieken JE ET NA" 
BREDA 

imimiiiiiiimiiimiiinniiiuiiiiiHiiiiiiniimiimiiiiiMiiHiimiinmiimiiiiiiiMiiiniinmiiiiiiiiitMim 

Metaalwarenfabriek „STAMPWERK" vraagt voor 
haar Stempehnakerij : 

# STEMPELMAKERS 
% GERBEDSCHAFMAKERS en 
# DRAAIERS 

Prettige werkkring, goed loon en goede 
sociale verzorging. 

Aanbiedingen dagelijks van 8-5 uur, Zaterdags van 8-1 uur: 
Bellamystraat 91-93, Amsterdam-W. 

iimiMiMmiiiiimiiiiiiiiiiMimiimiiiniiimiiimimiiiiMiiiiMiiiiiiiiiMniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMniiiiiiiii 

DRUKKERIJ H. J. KOERSEN 6(ZN. 

SINGEL 281 
AMSTERDAM C 
TELEFOON 32239. 

PERIODIEKEN EN 

HANDELSDRUKWERK 

DE GROOTSE ROMANCYCLUS 

VIA DOLOROSA 

2K 

«je* vi4 

De delen zijn; 
Deel 1. Boek zondei titel 
Deel 2. De duisternis der Naamlozen 
Deel 3. Het licht der Wederopstanding 

Totaal ruim 700 pag. 

door EUGENE VAN HERPEN 
In deze boeiende trilogie vinden wij de lijdensweg behandeld van het 
Joodse volk tijdens de bezetting, maar op een zo suggestieve wijze, dat 
deze boeken onder het vele, dat over de bezetting is geschreven, een hoog- 
tepunt vormen en ook na 10, 20 jaar nog onverminderd zullen boeien en 
ontroeren. De boeken bevatten de geschiedenis van een Joods meisje. 
Rijk gèillustreerd door Alfr. Mazure. In drie keurig verzorgde f 4 i T f| 
banden met fraai gekleurde omslagen, totaal t |« I || 
desgewenst betaalbaar met t 2. — ol meer per maand. Geen ' 
kosten voor verzending. Toezending volgt onmiddellijk na ontvangst, van 
f 14.70 of ie term. Remb. 15 ct. extra. Men veim. „Adv. 908". 
BOEKHANDEL H. MELISSEN, PRINSENGR. 627 U, A'DAH C, Postr. 60092 U, Tel. 31791 

OPROEP 

De Commissaris van Politie te 's-Hertogenbosch roept ten be- 
hoeve van zijn afdeling Pol, Recherche personen op, die in 
het tijdvak van omstreeks Mei 1942 t/m Januari 1943 als ge- 
vangenen in het kamp „Amersfoort" hebben verbleven en getui- 
gen zijn geweest van het mishandelen van joden door:; Theo- 
dorus Kuyten. (Dit is o.a. geconstateerd door personen, die 
in de smederij van het kamp werkzaam waren.) 

■fcpw*. 

THEODURUS KUYTEN, geb. 20-4-,18. 

De Commissaris van Politie te 's-Hertogenbosch, 
Nieuwstraat 29, 's-Hertogenbosch. 

/L s 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 

v^. J 

Geett „De Zwerver' aan één van Uw kennlssén 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 

Naam 

Adres 

Plaats Provincie... 

ingang abonnement .. 

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

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

Het kan op twee nianieren! 

DUUR EN OMSLACHTIG 
als U wacht tot de kwitantie 
wordt aangeboden (natuurlijk 
juist op het moment, dat U 
niet thuis bent) verhoogd met 
incassokosten. 

VLOT EN VOORDELIG 
als U het abonnementsgeld over 
het 3de kwartaal .1948 (f 1.50) 
overmaakt per postwissel of op 
postrekening 109588 ten name 
van LO.-LKP. Stichting, A'dam. 
Wij sleUen O niet voor een moeilijke keus! 
Zij, die de vlotte en voordelige wijse kiezen, 
moeten twee zaken goed in gedachten honden: 
1. U moet vóór 1 Juli overmaken, om het aanbieden van een 

kwitantie te voorkomen: % 

2. U bespaart zich verdere moeite gedurende dit jaar,wanneer 
U het resterende abonnementsgeld voor 1948 (f 3.—) in één 
keer overboekt. Dank UI - De Administratie 

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

* ZeepOSt/LuchtpOSlabonnement voor 

(Zeepost f 1.50 - luchtpost f 4.50 per kwartaal.) 
' Abonnementsgeld wordt per glro/postwlsse' of bij aan- 

bieding van een postkwitantie betaald. 
De kwitantie moet worden aangeboden aan: 

) (Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 
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INTERNATIONAAL 
RECHT (II). 

. nze verzetsstrijd was 
)een strijd voor het 

recht. Ook volken- 
rechtelijk gezien, Neder- 
land was onverhoeds aan- 
gevallen en voerde een 
verdedigingsoorlog. Die oorlog werd van de zijde van 
de overweldiger van meet af als een totale oorlog ge- 
voerd. Wij ondervonden dagelijks aan den lijve, wat 
dat zeggen wilde. De verdediging moest dus ook totaal 
worden gevoerd. En dat deden wij. 
Een verdedigingsoorlog tegen een onrechtmatige agres- 
sie is van ouds her als een rechtvaardige oorlog be- 
schouwd. Het onderscheid tussen een rechtvaardige 
oorlog, waaraan een christen mag. Ja soms zelf moet 

deelnemen, en een onrecht- 
vaardige oorlog, waaraan 
deelname voor hem verbo- 
den is, dateert al van vóór 
Augustinus. Maar het is 

vooral deze geleerde patriarch geweest, die een 
scherpe onderscheiding heeft gemaakt tussen recht 
en onrecht in het ontketenen van een oorlog en in 
het voeren daarvan. 
Thomas van Aquino heeft hierop voortgebouwd. 
In de 16e eeuw heeft de Dominicaan Franciscus Vi- 
toria zich opnieuw ernstig met deze vraag bezig ge- 
houden. Later, toen in het begin der 17e eeuw „het 
moderne volkenrecht" ontstond, zijn het vooral de 
Protestantse rechtsgeleerden Albericus Gentilis en 
Hugo de Groot geweest, die aan het onderscheid tus- 
sen rechtvaardige en onrechtvaardige oorlogen een 
juridische basis hebben verleend. In diezelfde tijd 
trachtte de Jezuïet Franciscus Suarez het volkenrecht 
philosophisch te funderen. 
Sindsdien is het strenge onderscheid tussen een ge- 
oorloofde en een ongeoorloofde oorlog al meer op de 
achtergrond geraakt. 
In de practijk heeft men er zich nooit veel van aan- 
getrokken. Oorlogen werden en worden gevoerd op 
vaak lichtvaardige gronden. Nu eens uit machts- 
wellust van een bepaald vorst of staatsman, dan weer 
uit stateniraperialisme, zelden uit een zuiver, edel motief. 
De theorie heeft zich maar al te zeer bij de practijk 
aangepast. Machiavelli had reeds in 1532 openlijk 
geleerd, dat de vorst aan geen regels van recht en 
moraal gebonden was en dat hij er steeds op uit 
moest zijn met alle middelen zijn macht te vergroten. 
Daarmee was de kiem gelegd voor een theorie, die 
in allerlei vorm het vorstenabsolutisme en, na de 
Franse revolutie, het stateniraperialisme zou steu- 
nen. , 
Vooral in Duitsland, maar ook elders, vond deze leer 
gerede ingang. De Duitse philisoof Hegel gaf aan 
deze machtsleer een philosophisch-idealistische grond- 
slag. Macht en recht werden identiek. De staat is 
zichzelf tot norm. Er bestaat geen recht boven de 
staat. Het belang van de staat is de hoogste maat- 
staf voor zijn handelen. Hij, de staat, vertegenwoor- 
digt de hoogste, de absolute macht op aarde. 
Overeenkomsten tussen staten zijn slechts bindend, 
zolang het eigenbelang van de staat dit meebrengt. 
Ziet de staat in, dat de overeenkomst niet langer 
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„DE ZWERVER" 
Weekblad der 

GOIWN. en LO.-LKP.-Stichtlng. 
Uitgave van de 

„Stichting De Zwerver". 
Abonnementsprijs f 1.50 per kwart. 
Luchtpostabonnem. ƒ 4.50 per kwart. 
Advertenties per m.m. ƒ 0.30 (lx 
plaatsing). 
Meer plaatsingen: prijzen op aan- 
vraag. 
Adres Redactie en Administratie: 
Prins Hendrikkade 152 — A'dam-C. 
Telefoon: Redactie: 44566 

Administratie: 41063 
Advertenties: 44102. 

Giro: No. 109588 tn.v. LO.-LKP.- 
Stichting (zelfde adres). 
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VALSE LEER - SLECHTE PRACTIJK 

DOOR Dr. G. H. J. VAN DER MOLEN ;■) 

Van de hand van Dr. G. H. J. van der Mo- 
len („Tante Lien" van de illegale Trouw- 
organisatie), ontvingen wij een serie artikelen 
over; 

INTERNATIONAAL RECHT. 
waarvan het tweede deel thans volgt. Het eer- 
ste deel werd geplaatst in no. 22 van ons blad. 
De volgende artikelen hopen wij in de komen- 
de weken te plaatsen. 

REDACTIE. 

met zijn eigenbelang strookt — welnu, niets weer- 
houdt hem om het tractaat als een „vodje papier" 
naar de prullenmand te verwijzen! 
Volgens deze leer mag de staat kalm iets doen, dat 
voor een individu als laag en gemeen zou worden 
beschouwd, b.v. op roof uitgaan. Terecht heeft een 
bestrijder van deze leer opgemerkt; 
„Wat voor een persoon schandelijk is, wordt nog 
niet tot iets zedelijk-goeds verheven, omdat de staat 
het doet." 0 

Van een vreedzame samenleving der volken, van 
een op recht gebaseerd verkeer der staten, kan 

bij deze leer geen sprake zijn. Het ideaal is niet een 
ordelijke gemeenschap van vrije mensen en volken, 
maar een succesvolle oorlog. Dit werd ook openlijk 
toegegeven. 
Natuurlijk vond deze leer ook in Duitsand wel be- 
strijders. Friedrich Julius Stahl heeft zich scherp te- 
gen de Hegeliaanse opvattingen verzet, maar zijn 
stem bleef als die eens roepende in de woestijn. 
Het nationaal-socialisme trok de gevolgtrekking. 
Macht en nog eens macht — dat was de leus, dat 
was het hoogrte ideaal. Recht? Een verouderd begrip 
der verrotte democratieën, „Recht ist was dem Vol- 
ke froramt". Alleen dat wat het volk, de staat, ten 
goede komt. is recht. Een hogere maatstaf bestaat 
niet. 
Bij zulk een moraal is agressie, de aanval op anderen 
om eigen gebied, eigen macht te vergroten een van- 
zelfsprekende consequentie. 
Het imperialisme kent uit zichzelf geen grenzen. Het 
komt eerst tot staan, wanneer het in bloed en tranen 
wordt gesmoord. 
Wij, die op zo bittere wijze, deze consequentie heb- 
ben moeten ervaren, moeten ons er rekenschap van 
geven, uit welke geest zij is voortgekomen. 
Want ook nu nog is de geest van het brute geweld 
niet dood. Ook nu nog bedreigen ons de gevaren van 
een niets ontziend imperialisme, dat opdringt uit het 
Oosten. Ook nu nog worden de grondslagen van het 
recht miskend, worden slechts de belangen afgewo- 
gen en geeft het eigen staatsbelang de doorslag. 
De zucht naar macht en machtsvergroting is een diep- 
menselijke eigenschap, wanneer daarbij de teugels van 
de moraal worden gevierd, dreigt deze machtshonger 
altijd in wilde begeerte naar zich toe te halen, wat 
anderen toekomt. 
Na de eerste wereldoorlog stond de wereld op een 

keerpunt. De oude idealen der kerkvaders van 
Vitoria en Suarez, van de rechtsgeleerden Gentilis en 
De Groot, kwamen weer boven. Niet macht en ge- 
weld zouden het leven der staten beheersen, maar het 
recht. Het volkenrecht, dat zo lang was verguisd en 
misvormd, kwam weer in ere. De Volkenbond werd 
opgericht, waarbij de staten beloofden hun geschillen 
door arbitrage en rechtsspraak op te lossen of al- 
thans een of ander middel te zoeken, dat een Vreed- 
zame oplossing bood. 
Het scheen dat de leer van Machiavelli was overwon- 
nen door die van De Groot. Hoe bitter was de te'eur- 
stelling. Niet alleen in Duitsland, Italië en Japan, 
maar ook elders bleek nog macht boven recht te 
gaan. Er werd door de Volkenbond veel goed werk 
verricht, waarover boekdelen te vullen zouden zijn, 
maar als rechts- en vredesorganisatie heeft hij ten 
enenmale gefaald. 

Men kan daarvoor vele ooi- 
zaken aanwijzen, maar ia 
wezen ligt de schuld bij de 
volken. Zij hebben de 
staatslieden late. worstelen 
met de ontzaglijke pro- 

blemen, die de eerste wereldoorlog had opgeworpen of 
onopgelost had gelaten. Zij hebben onverschillig ter- 
zijde gestaan en slechts critiek geoefend als het scheef 
ging. 
De volken hebben geen besliste keus gedaan. Zij 
hebben zelfs niet begrepen wat er op het spel stond. 
Zij hebben de verderfelijke machtsleer doen voort- 
woekeren, zonder te beseffen, dat deze maar op één 
enkele wijze bestreden kon worden n.1. door de wel- 
bewuste en krachtige aaneensluiting van allen, die 
het recht als hoogste richtsnoer ook voor de verhou- 
dingen der volken wensen te handhaven. 
Deze keus zou echter consequenties meegebracht heb- 
ben, zij zou offers gekost hebben. Daartoe was men 
niet bereid. Welk land wilde Japan tot de orde roe- 
pen toen het een onrechtmatige aanval op Mandsjoe- 
rije (1931) deed, en wie besloot een troepenmacht 
naar Italië te zenden, dat Abessinië kalmpjesweg 
annexeerde (1936)? En toen Rusland Finland bin- 
nenviel ' (1939) stroomden we over van medelijden 
en stuurden boten vól warme kleren om de Finnen 
tegen de koude te beschermen! Och arme! Wat be- 
kommerden wij er ons om of het recht werd ge- 
schonden, als wij zelf maar rustig konden voortle- 
ven? 
Neen, niet alleen het Duitse, het Italiaanse en het 
Japanse volk staan schuldig. Eveneens staat schul- 
dig elk ander volk, dat weigerde de besliste keus 
voor het recht te doen en dat daardoor het onrecht 
liet voortwoekeren, tot het zelf erdoor werd over- 
weldigd. Toen eerst stelde het zich te weer, maar 
toen was het voor het behoud van de vrede te laat. 

Onze generatie staat opnieuw voor de beslissende 
keus. Recht of macht, orde of chaos? 

Zal de poging tot bet scheppen van een 'rechtsorga- 
nisatie tussen de staten ditmaal opnieuw op een jam- 
merlijk fiasco uitlopen? 
Of zal men terugkeren tot de leer van Augustinus, 
die een oorlog eerst dan gerechtvaardigd acht, wan- 
neer hij een rechtvaardige oorzaak heeft n.1. bestraf- 
fing van het onrecht? 
In moderne taal betekent dat: een gezamenlijke straf- 
actie tegen de staat, die het recht heeft geschonden. 
Men bedenke wel; een strijd met de wapenen is 
steeds een uitvloeisel van een strijd der geesten, zo- 
als een vechtpartij een gevolg is van meningsver- 
schil. In die geestelijke strijd hebben wij partij te 
kiezen voor het recht, ook al zijn er in ons gezel- 
schap anderen, die dit recht miskennen. Dat geeft 
ons geen vrijbrief om ter zijde te gaan staan en de 
zaak op zijn beloop te laten. 
Voor de christen, protestant of rooms-katholiek, vindt 
het recht zijn oorsprong in God. Voor beiden vloeit 
hieruit de dure plicht voort, dit recht te zoeken en 
voor de handhaving ervan pa! te staan. 
Van deze gedachte moet ons volk worden door- 
drongen. 
Dat is onze heilige taak voor vandaag. 
nmiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiniiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiuiHUiiiiiiiiiiiiiiiiniiiHiiii! 

| Een aardig rekensommetje. 
E 6 Sigaren kosten...... ^ 
E 3 ons Snoep kosten  E 
E 1 maal permanent zetten, kost  ^ 
— Hij is weggegaan, ver van huis en vrienden en dus ^ 
■E wieg uit de beschermende omgeving. 
E Vervult dag en nacht zijn plicht. 
S Denkt er niet over deze te verzaken. 
E Edoch  die eindeloos lange uren, met die geest- ^ 
Ei dodende warmte waar de avondkoelte geen verbetering ^ 
E in brengt. Al maanden lang zit hij op deze post en de E 
= inhoud van brieven uit huis is veelal hetzelfde. ..We = 
=- hopen je gezond terug te krijgen". Hij hoopt het ook, ^ 
E maar de verveling is ontzettend. 
E Vult U die ledige uren lezer. De uitkomst van boven- = 
= staand sommetje is dezelfde als het bedrag dat U de = 
= Zwerver kost  per kwartaall E 
= Maakt het mogelijk dat de beste zonen van ons volk. E 
E ook de beste lectuur krijgen die er voor hen te krijgen s 
E is. Geeft ze een Indië-abonnementl E 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiniiiiiiiuiiiiittuiiiiiiitiiiHiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiii 
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SCHREI EDE R 

Mr. Zaayer heeft het besluit genomen het 
S.D.-opperhoofd, Schreieder, vrij te laten. 
Deze procureur-fiscaal houdt van opwin- 

dende gebeurtenissen en dit is er dan weer zo een. En 
hi] weet ze tevens van opwindende illustratie te voor- 
zien. Als één der hoogste aanklagende autoriteiten 
van oorlogsmisdadigers wist hij niet beter te doen, 
dan een topman van het gecomprimeerde oorlogsmis- 
dadigersgilde, de geheime politieke politie, de S.D., 
een pluim op zijn vrijheidshoed mee te geven voor 
zijn werk en hem een knap en correct politie-ambte- 
naar te noemen. 
De heer Zaayer vindt geen gronden voor schuld in 
dezen S.D.-er om hem aan te klagen bij de recht- 
bank. Maar het Internationale Tribunaal in Neuren- 
berg heeft de S.D. tot een misdadige organisatie ver- 
klaard en Schreieder was tot het einde lid daarvan 
Natuurlijk zegt de generale uitspraak van het Tri- 
bunaal nog niet alles over individuele S.D.-ers, maar 
toch wel zoveel, dat op grond daarvan, n.l. van de 
misdadigheid der S.D.-activiteit, een aanklacht van 
het O.M. had kunnen ingediend worden. Dan had 
het bijzonder Gerechtshof nog altijd uit kunnen ma- 
ken of dit tot een schuldig of onschuldig moest be- 
sluiten. 
Onder de gegeven omstandigheden was de procu- 
reur-fiscaal voorbarig. En dit klemt temeer, omdat 
Schreieder blijkens de stukken niet zo'n Joris Goed- 
bloed was, als men wil doen geloven. De pers heeft 
daar één en ander over onthuld en wij repeteren 
slechts. 
Schreieder beeft de verzetter, die de N.S.B.-er Rey- 
don wilde doodschieten, éen revolver bezorgd. Dit 
staat ook volgens de minister vast. Men kan wel be- 
weren, dat de verzetsman ook zonder Schreieder zijn 
plannen zou hebben uitgevoerd, maar dit pleit de 
laatste niet vrij. Voor hem was het een geval van 
misdadige provocatie, teneinde de verzetsman tot 
het schieten te verleiden en hem dan -achteraf te vat- 
ten en te confronteren met de daad. 
Schreieder heeft andermaal het verzet geprovoceerd, 
door een dropping op touw te zetten en de jongens 
erheen te lokken om ze op de daad te vatten. Ook 
dit gaf de minister toe. 
Bekend is overigens, dat Schreieder de „Dauerver- 
nehmung" invoerde, waardoor dan het mishandelen 
bij het verhoor zou kunnen vervallen. Dit zou dan 
pleiten voor hem. Maar er bestaat ook zoiets als 
geestelijke mishandeling en wie iets meer gehoord 
heeft van de marteling van een onderzoek van on- 
telbare uren achtereen, vraagt zich af, wat nu 
eigenlijk de ergste vorm van verhoor is. 
Tenslotte heeft Schreieder een zeer belangrijke rol 
gespeeld bij het doodschieten ,,op de vlucht van 
twee gevangen agenten, der Nederlandse geheime 
Dienst: v. Rietschoten en v. d. Giessen. Men lokte 
hun vlucht uit en schoot ze toen neer. En omdat dit 
nogal enerverend was, stelde Schreieder een fles 
cognac voor zijn boeven ter beschikking. Dit geval 
is bekend geworden door een verklaring van een se- 
cretaresse van zijn bureau. 

Alles met elkaar, zou men zeggen, reden genoeg 
voor de procureur-fiscaal om een aanklacht in te 

dienen. Nu heeft de minister in de kamer opgemerkt, 
dat belanghebbenden alsnog een vervolging zouden 
kunnen doen instellen door een aanklacht in te die- 
nen bij de Bijzondere Raad van Cassatie. Natuurlijk 
kan dit, al is het voor private personen een moei- 
lijke zaak, maar daar gaat 't niet om. 't Gaat om de 
vraag, waarom de procureur-fiscaal met dergelijk ma- 
teriaal fjeen aanklacht indiende. 
Wie denkt aan het leed, dat de misdadige S.D. in de 
gezinnen van duizenden verzetters gebracht heeft op 
misdadige wijze — want de fout school niet bij de 
verzetter, zelfs als die een revolver droeg, maar bij 
de nazi's, die het landoorlogreglement vertrapten en 
zo het verzet tot plicht maakten en hun S.D. tot exe- 
cuteur der misdaad bombardeerden •—, wie aan dit 
leed denkt, zal het gebaar van Mr. Zaayer op z'n 
zachtst gesproken, tactloos en gevaarlijk vinden. 

H. v. R. 

De commandant was een vreselijk onaange- 
naam type, altijd even nors, 
Op zekere dag loopt hij een winkel binnen 
om bondencake voor z'n hond. 
„Hondencake!" is het enige, wat hij tegen de 
winkelier achter de toonbank zegt. 
„Alsjeblieft, mijnheer," antwoordt deze. „Wilt 
u het meenemen of eet u het hier op?" 

Uit: Open dat Luik, Uitg. 
J. N. Voorhoeve, Den Haag. 

ecamau 

De heer Scheps is lid der Tweede Kamer, waar- 
in hij zitting heeft voor de P.v.d.A. De heer 
Scheps is tevens hoofdredacteur van „Op Korte 

Golf" en medewerker aan „Ons Baken", oud ille- 
gale bladen, met twee namen en één inhoud. 
Deze functies kunnen samengaan, want men kan, 
schrijvend voor de oud-verzetters, het terrein der po- 
litiek mijden en zulks is voor beide bladen ook 
steeds het ideaal genoemd. 
Nu schrijft de heer Scheps over „Illegaliteit en ver- 
kiezingen" in deze bladen. Dat geeft op zichzelf 
geen moeilijkheden. Wij hebben dat een vorig maal 
ook gedaan en daarbij opgeroepen tot een waar- 
achtige en hoogstaande verkiezingsstrijd. 
Intussen, het aangehaalde artikel geeft ons aanlei- 
ding tot twee opmerkingen. De eerste betreft een 
verheugende onthulling voor ons en de tweede een 
kleine ontmaskering van ons en vóór de heer Scheps 
en zijn makkers, 

De Zwerver" heeft er altijd op gehamerd, dat 
niet in de eenheid der oud-illegalen het zwaar- 

tepunt moet liggen, maar dat het criterium ligt in 
de vraag, waarvoor men verzet pleegde. En echt 
verzet was, verzet als een vrijheidsstrijd, als een 
strijd voor herstel van de nationale zelfstandigheid 
onder Oranje en zodoende als een strijd voor de 
rechtsstaat. Uit dien hoofde hebben wij ons reeds 
in de bezettingstijd in een beginselverklaring vierkant 
tegenover de communisten geplaatst 
Velen hebben daartoe eerst een harde les moeten 
leren na de bevrijding en zo ook de besturen van 
de B.O.I.W. en van de groep Scheps. Door schade 
en schande wijs geworden, hebben ze Ieren inzien, 
dat ze de eenheid van het kerkhof zochten, indien 
ze eenheid boven principieel meningsverschil voor- 
stonden. 
Het verheugt ons zeer, dat de heer Scheps thans 
duidelijk verklaart, dat niet de eenheid in het ver- 
zet, maar dat ons aloud criterium ook zijn maatstaf 
is geworden. Hij zal ons de voldoening van de goe- 
de invloed onzer artikelen daarop wel niet willen 
ontzeggen. 

Tot zover accoord. Maar nu de tweede opmer- 
king. Het artikel dient, terzake van de vraag, hoe 

men stemmen moet, neutraal te zijn. 
Zo is het devies van de heer Scheps steeds geweest, 
en deze blanke lelie der neutraliteit prijkt ook in dat 
artikel. 
Nu is de heer Scheps een gewiekst schrijver. Hij 
weet, hoe hij een lelie moet kweken en hij weet, hoe 
hij zijn lezer moet noden haar te plukken. Hij doet 
dit zelfs zo, dat men de brandnetels niet merkt en 
zich prikt, voordat men er erg in heeft. 
Warm werd 't ons in het hart, toen de schrijver een 
pluim op de hoed stak van de Gereformeerde jonge- 
lingsverenigingen, die een zo krachtige stelling in het 
verzet waren. Dat is toch aardig. En omdat 't zo 
onredelijk is er maar één te noemen, deelt hij nog een 
onderscheiding uit aan de A.J.C. en dan nog één aan 
de heer Vorrink, zijn politieke leider, die ook zo 
kranig was. 
Na deze uitschieters komt het betoog dan weer in 
vlakke banen: er waren er meer zo, en de politiek 
geschoolden stonden pal in 't verzet enz. 
Nu willen we niet in de beoordeling treden van 
de vraag, of de onderscheidingen door de heer Scheps 
op de goede revers zijn geprikt. 
Maar we willen wel vaststellen dat deze illustraties 
niet voor het betoog, maar dat in zekere zin, het 
betoog ter ondersteuning yan de „illustraties" dien- 
de. En we willen verder opmerken, dat de Gerefor- 
meerden erbij gehaald zijn om de eer van de A.J.C. 
en van J. J. Vorrink een passende en overtuigende 
achtergrond te geven1. We willen opmerken, dat de 
heer Scheps het nodig oordeelde in zijn oud-illegale 
en neutrale bladen zijn rug te zetten onder het ver- 
kiezingspodium van de heer Vorrink en van de 
P.v.d.A. Heel even maar, een enkel zinnetje slechts, 

, maar we zeiden reeds, dat de heer Scheps ge- 
wiekst is. 
Neen wij voelen voor klare taal, B.v.; Vergist U 
niet. stemt Koos Vorrink", was getekend; J. H. 
Scheps. Is accoord bevonden: redactie „Ons Baken 
op korte Golf". v H. v. R. 

o neöeRlanö! let op u saeck, 
.6e ti]6 en stont is öaen 
opöat nu m 6en hoeck met naeck 
u vRi]heyt, öie vooRwaeR 
u ou6eRS heBBen öieR qecocht 
met qoet en Bloet en levens 
want srj went nu qantsch en 
't eenemael qesocht 
lot met te sijn venöReven. 

(Uit Valerius Gedenckilanck) 

VOOR DE 

BOVENSTE 

PLANK ? 

GEORGE, 9-4-3-3", 

door Curt Riess; 

uitg.: H. ten Brink's Uitg. Mij., 
Meppel. 

Dit is het verhaal van de Amerikaan- 
se oorlogscorrespondent Jrmmy Col- 
lins die met een geheime opdracht 
van de Intelligence Service Duitsland 
binnendringt en daar contact op- 
neemt met de illegale groeperingen. 
Hét is een merkwaardig boek, waar- 
van wij niet goed weten wat ervan 
te denken. 
Sommige passages in het boek doen 

ons veronderstellen, dat het geïnspireerd is op werkelijke 
voorvallen (De preek van Ds. Welgemuth in het kerkje 
te Dahlem en het gebeuren met Generaal von Hammer- 
bach), terwijl er andere zijn, die zo ongeloofwaardig 
klinken (de ontmoeting met de Gestapo-man Fritz in 
de kelder, waarin ze na een bombardement zijn opge- 
sloten), dat men wel met enig recht zou mogen vragen 
in hoeverre hier historische gegevens verwerkt zijn en 
waar de fantasie van de schrijver gewerkt heeft. En 
daarover laat de uitgever ons in het onzekere. Mogen 
wij het geheel als historisch juist aanvaarden, dan heeft 
dit boek zeker waarde, is het grotendeels fantasie en 
greep de schrijver alleen maar enkele historisch vast- 
staande feiten om het geloofwaardiger te maken, dan 
is het niet meer dan een spannend romannetje, waarin 
de liefdesgeschiedenis met het Hiderraeisje Ilse voor de 
sensatie moet zorgen. Mogelijk onthult dit boek de ware 
reden van het zware bombardement op Dresden, waar 
onder de „Grosse Garteri" de montage-werkplaats zou 
zijn geweest voor het nieuwe geheime wapen, de V 4. 
Merkwaardig is echter, dat in Dr. Rudolf Semmeler's ge- 
heime dagboek over Goebbeis wel gesproken wordt over 
de reactie van Goebbels over deze bombardementen, 
doch met geen woord gerept wordt over de vernieti- 
ging van een V 4-wapen. Als dit alles fantasie van de 
schrijver is heeft dit boek niet alleen geen waarde, dan 
is het; ook onverantwoord, dat bet uitgegeven werd. 
Het zou ' niet meer of minder dan geschiedvervalsing 
2i!n- 
Daarom achten wij het een. grove nalatigheid, dat niet 
uitdrukkelijk in dit boék werd aangegeven in hoeverre 
het historie is en in hoeverre fantasie. 

A 
M & 

Thuiskomst 

Zo kwam dan vorige week onze broer na jaren uit 
Indië weerom. Niet met vliegend vaandel en slaande trom, 
maar met ,de Waterman' en de autobus. Dat de hele 
familie en zij. die uit hoofde van een echtverbintenis het 
voorrecht genieten tot die familie gerekend te worden, 
aanwezig waren, spreekt wel van zelf. 
Broerlief stapte voor de ouderlijke deur uit. Werd met 
het gebruikelijke ceremonieel van mannenkreten, schouder- 
klappen en vrouwentranen ontvangen. Zoende dc hem 
voorgehouden baby-neefjes en dito-nichtjes. Kreeg Vaders 
gjotc zetel en een kopje warm water, vermits Moeder in 
haar vreugde vergeten had thee in de trekpot te doen. 
Broer ging zitten en poogde op omstreeks vier en twintig 
vragen tegelijk antwoord te geven. Slaagde daarin niet, doch 
wist tenslotte orde en rust te herstellen aan dc hand van 
een tinnetje Gold Flake. 
Toen rookte we en Broer vertelde. Waarbij hem af en toe 
woorden ontglipten, die Vader toen we nog kinderen waren 
beslist niet duldde, maar die thans vergoelijkende glim- 
lachjes oogstten. 
Broer tipte dc as van zijn sigaret al keuvelend naast z n 
stotel en Moeder zei niets. Broer kwam aan t einde van 
z'n Gold Flake midden in het tweede sterke verhaal. 
,.Nou de  dacht, dattict wel zo kon fixen en toen......" 
Met een voor zulk een stoer krijger sieriijk gebaar liet 
hier dc spreker z'n peuk op 't beate amyrna-klced van de 
mooie kamer vallen en plaatste er inet een van ervaring 
getuigde trefzekerheid z'n linker-schoenhak op en 
Het verhaal ging dóór. De kamer ontplofte niét. Moeder 
zwéég. Zag ^haar jongen nóg vriendelijk aan. 
Tot een andere broer, die er helemaal in was en kennelijk 
ergens op 't blocmetjcsbe&ang al een slmpschntter in een 
klapperboom zag zitten, óók z'n laatste drie millimeter 
Virginia-tabak zo maar wegwierp  zelfs de 'sergeant kwam 
toen dadelijk ziebtbaat weer onder dc indruk van Vaders 
gerenommeerde, de zijne ver te bovengaande, welsprekend- 
beid. 
We noemen dit meten met twee maten. En wc verstoutten 
ons dat ook te zeggen. Doch Vader gebood ons te zwijgen. 
Eu broer-soldaat zei „Kassian'. ADRIAAN. 



EJ* én van de merkwaardige dingen, die een ieder 
J—s opvalt, die zijn ogen hier in Indië goed de 
kost geeft, is dat het uiterlijk van onze Neder- 
landse soldaten in Indië zo verandert. En dat in 
betrekkelijk korte tijd — zeg maar in één jaar. Ik 
bedoel speciaal: de gelaatsuitdrukking. 
Wanneer een troepentransportschip zijn lading op 
de wal lost. dan glimlachen wij om de zwetende, 
blozende jongensgezichten, met het eerste bruin van 
de zee op voorhoofd en wangen, waarvan de eige- 
naars zich op de kade opstellen of met trucks ver- 
der worden vervoerd. Het tropenpakfe, in Holland 
of aan boord verschaft, zit meestal afschuwelijk 
slordig, wat ook al zijn oorzaak vindt in de broek- 
zakken als zwemvliezen en de onmogelijke baretten, 
die men ginds op de een of andere wijze kwijt wil 
én die zo onpractisch zijn dat men ze na enkele 
dagen ziet verdwijnen. Met zo'n baret op in truck 
of jeep, bestaat niet. 
Geef mij maar het pelopperpetje, in alle omstandig- 
heden bruikbaar. 
Maar bezie nu dezelfde jonge man eens een jaar 
later. Ik zal geen verhalen vertellen over het open 
staan van de poriën, zodat vooral de haarinplant 
en de baardgroei veel duidelijker zichtbaar zijn. 
Ook niet over de verkleuring van de huid, welke 
al naar, men in het lage land dan wel in het berg- 
land verblijft, een gele of bruine tint krijgt. Het 
gaat mij om de gelaatsuitdrukking. De soldaat in 
Indië verliest in korte tijd het jongensachtige. 
De trekken worden scherper, de lijnen sterker ge- 
markeerd. De ogen krijgen datgene wat men bij 
zeelieden en schippers opmerkt, die gewoon zijn 
in de verte te zien, over vlakten van licht of door 
gordijnen van schemer. De mond vertoont iets wat 
op verbetenheid lijkt. 

J—foe komt dat? Waarom voltrekt zich dit vrij 
■' algemene proces? Ik wil trachten enkele oor- 

zaken fe noemen. 
In de eerste maanden is het vrijwel altijd: wacht- 

HET STEMPEL 

Ds. J. C. KONINGSBERGER. 

kloppen, vier en twintig uur op ■— vier en twintig 
uur af, op bepaalde terreinen en voor bepaalde 
gebouwen. Eigenlijk heeft iedere soldaat hier een 
hekel aan. Het is vermoeiend in de hitte van 
de dag en alarmerend in het geheimzinnige van de 
tropennacht, waarin niets beweegt en alles gelui- 
den voortbrengt. Bovendien zijn de meeste kampe- 
menten primitief. Men mag blij zijn mei een 
stretcher en klamboe en een behoorlijke wasgele- 
genheid. Het eten; rijst met wat toespijs, of Euro- 
pees eten uit blik, smaakt niet. De kok is nog niet 
gewend aan het toebereiden van dit voedsel. Er 
wordt een begin gemaakt met patrouille-lopen om 
te wennen aan lichaamsbeweging in de warmte, 
er wordt enorm gezweet en er kan niet toegegeven 
worden aan de behoefte aan slaap. De gezichten 
versmallen, het lichaamsgewicht neemt af: het moei- 
lijke begin. Dan schuift meestal het bataljon op en 
gaat naar buiten. Met iets van welbehagen laat men 
de stad achter zich. Maar nu komt de grote sprei- 
ding, de zwaardere patrouille en tot voor kort hei 
onzichtbare gevaar. Physiek kost het verblijf bui- 
ten grotere inspanning,- al staat het voordeel hier 
tegenover dat het voedsel beter wordt, er zijn o.a. 
meer vruchten te koop en als men eens bij een Chi- 
nees eten wil zijn de prijzen niet zo belachelijk 
hoog. Maar die patrouillegang door het zware ter- 
rein! Het is niet overdreven, dat velen van zo'n 
tocht doodvermoeid in het kampement thuis komen. 
Hetgeen in den beginne gold als een sport wordt 
spoedig een moeizaam terugkerende plicht. Tot voor 
kort: met risico's gepaard. Die risico's! De steeds 

onzichtbare vijand eist een voortdurende waak- 
zaamheid, ook als men in de truck klimt om bij de 
Staf of elders waar een cantine is. een kerkdienst 
of een ontspanningsavond mee te maken. De eerste 
gewonden of doden vallen, wat nog een hevige in- 
druk maakt, evenals de eerste soldatenbegrafenis- 
sen. Bovendien: nu doet de afstand van huis zich 
gevoelen: uren van eenzaamheid worden doorge- 
worsteld. En; de verzoekingen gaan aanvechten; de 
eenzaamheid, de exuberantie van de natuur, het ko- 
mische rhythme van de tropen en de stem van het 
bloed na zenuwspanning of vermoeidheid doen zich 
gelden. 

"P r is veel innerlijke strijd, als men aan deze 
t—* dringende machten niet wil toegeven, noch de 
weg van de minste weerstand kiest. Geestelijke vra- 
gen rijzen bij hem, die thuis gemakkelijk langs de 
dingen heen leefde. Lang niet altijd is de mens 
daar, aan wie hij deze vragen in een rustig gesprek 
kan toevertrouwen. Met die vragen loopt hij rond, 
dagen, weken. 
Zoals laatst een jongen mij toevertrouwde: als je 
zo in eenzaamheid bent ■— dan gaai et zoveel door 
je heen. Ik versta dat — als je 21 of 22 jaar bent, 
en uit een beschermd ouderlijk huis in deze groene 
oneindigheid geworpen bent, waar de dood en het 
leven beide zó vlak bij zijn en de van huis uit 
overgebrachte maatstaven niet meer schijnen te 
passen. 
Een mens, die hier als een blozende, lachende jon- 
gen komt, is na een jaar tropendienst een man ge- 
worden. Het rijpingsproces wordt hier zeer ver- 
sneld. Men kan dit alles bijna niet uitzeggen, of 
aan anderen vertellen. De grapjas, de blijmoedige 
fantast, vertelt komische, sterk gekleurde verha- 
len. De pessimist, de kankeraar gromt wat, of heeft 
voor niemand en niets een goed woord over. Hier- 
tussen is een grote afstand, waar wij de doorsnee 
mens, de massa terugvinden. 
Zij allen hebben het goede recht op onze belang- 
stelling en zorg, geestelijk en lichamelijk. 

f f f 

Zo heeft dan Pulkiede, de boeman van Putten, twee-en-een- 
half jaar gekregen. Dat is schappelijk. Twee-en-een-half jaar 
maar, omdat hij het tegen zijn zin heeft gedaan. Tegen zijn 
zin  Maar om tot zijn meerderen te zeggen: U kunt ver- 
hippen .met uw beestachtig hri'cl...... dat durfde hij niet. 
Desalniettemin: hij heeft het tegen zijn zin gedaan. Vandaar 
die geringe straf. 
En nu is, naar ik in mijn bescheidenheid vrees, hef hek van 
de dam. 
Mijn burgemeester is burgemeester gebleven tot aan het bit- 
tere einde van 1945. En hij heeft naar de pijpen van Herr 
Mof gedanst. Maar hij heeft dit tegen zijn zin gedaan! Laat 
ons dus deze man thans huldigen met erepalmen! Want hij 
bleef wel en hij zei wel ja en amen tegen de heren van Ger- 
manje, — maar hij deed hef tegen zijn zin. 
De bunkerbouwer, die thans in een wijnrode auto rijdt en 
sigaren van acht-en-twintig cent het stuk rookt, heeft welis- 
waar bankers gebouwd, maar de stakker deed het tegen zijn 
zin. Laten wij hem dus thans voordragen voor een regerings- 
opdracht, waar geld geen rol in speelt. Want hij bouwde wel 
bunkers, maar hij deed het tegen zijn zin, eilieve. 
De hoge ambtenaar aan het departement boog wel als een 
knipmes voor de Duitse machthebbers en hij zorgde vzel. dat 
de bevelen van hef Anti-Semitisch Tuig prompt werden 
doorgegeven, maar hij deed het tegen zijn zin. Kunnen wij 
hem geen Minister maken? 
De dagblad-directeur liet zijn dagblad wel verschijnen en 
hij gaf het nazi-gif wel door, maar hij deed het tegen zijn 
zin. Wat is er tegen om hem drukker en uitgever van de 
Staatscourant te maken? 
Mijn buurman wai wel N.S B.-er, maar dat was op aandrin- 
gen van zijn vrouw. Goed beschouwd was hij tegen zijn zin 
een volgeling van wijlen Mussert. Tegen zijn zin behield hij 
deswege zgn radiotoestel ATegen zijn zin kreeg hij extra holen 
voor het barre winterseizoen. Het is hard, om iemand, die 
tegen zijn zin landverrader was, te straffen. Daarom zou het 
aanbeveling verdienen om mijn buurman door het beheers- 
instituut- een schadeloosstelling te laten uitkeren, zodat hij 
zijn verdere levensdagen rustig en onbezorgd kan doorbren- 
gen, zonder tegenzin. 
Tot er weer een oorlog komt. Dan zal hij opnieuw, zij het 
ook met tegenzin, zijn Vaderland verkopen. 
Zo ver komt het nog wel. Met die uitkering. En misschien 
ook met die oorlog. 
En dat is dan tegen m ij n zin. 

Die zich noemt. 

Een hoop hartelijkheid, een vracht meeleven. sjc 

Niet altijd is het genoegen om als verslaggever een 
dag met dertig vier- tot zesjarige kinderen op stap te 
gaan onverdeeld. Je kan hele boekdelen over de psy- 
chologie van het kind ( die altijd blijken te handelen 
over de psychologie van een kind) hebben verwerkt, je 
mag buurman zijn van een gezin met achttien spruiten, 
je zult een kennis hebben, 
die dagelijks je vertelt van 
haar bevindingen in de be- 
waarschool, toch blijf je je 
in gezelschap van dertig 
Amsterdamse „lieverdjes" 
altijd een beetje onzeker 
voelen, een beetje „wat-be- 
doe]en-ze-nou-weer"-achtig, 
soms zelfs als een kaatsbal 
die een hele dag door 
speelse kinderhandjes op en 
neer, heen en weer is ge- 
gooid om tenslotte bek endc 
bek af, verscholen achter 
een graspol, tot rust te 
komen. Je kan nog zo krampachtig je best doen om 
je voor enkele uren in kniekousjes, een kort broekje 
en schoentjes, maat 24, te wringen, altijd is het resul- 
taat dat of je gezicht voortdurend op „pijn" staat, of 
dat je op een gegeven moment, uit kousjes, broekje en 
schoentjes gebarsten, handen te kort komt om je zie- 
lige grote mensenfiguur te redden. 
Nee, niet altijd is het genoegen om met een dertigtal 
kinderen op stap te gaan onverdeeld, maar Zaterdag 
jj. was het dat beslist wel. Misschien kwam dat door 
de voortreffelijke leiding van de heer Gerbraat van het 
Districtsbureau Amsterdam en zijn vier helpsters, die 
Zich zonder zichtbare moeite wonderwel terug wisten 
te leven in de -— onteerd zij hij, die er kwaad van 
denkt — plas- en zuigperiode van hun vroegste be- 
staan, waardoor zij het volledige vertrouwen van ieder 
kind wisten te winnen; misschien lag het aan de heer- 
lijke vooruitzichten op koddige koeien en glanzende 
paarden, die zich breed uit hadden neergevleid in het 
gedachtenwereldje van de. dol-gelukkige kinderen, zo- 
dat het uitzicht op minder prettige objecten volkomen 
werd belemmerd; misschien was h^t wel dank zij de 
lekkere zuurtjes en de doos met knappende koekjes, 
die op gulle wijze werden rondgedeeld, wie zal 't zeg- 
gen, Een feit is, dat de tocht per autobus van Amster- 
dam naar Hardenberg in een juichende stemming is 
verlopen. 
Wat dan in Hardenberg wel te vinden was, dat daar- 
heen een dertigtal nog niet-schoolgaande Amsterdamse 
jongens en meisjes werden vertransporteerd? 
Een heleboel, ontzaglijk veel zelfs, maar 't laat zich 
zeggen in enkele woorden: een hoop hartelijkheid en 
een vracht meeleven. Wat een paar mensen, die har- 
telijkheid en meeleven in pacht schijnen te hebben, 
daarmee kunnen uitrichten heeft het plaatselijk be- 
stuur van H. royaal gedemonstreerd. 
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„Kunnen jullie daar met je ruime boerderijen en je 
wijde landerijen niet eens voor een maandje een stel- 
letje aan onze zorgen toevertrouwde kinderen overne- 
men?" vroeg Amsterdam enige tijd geleden aan de 
Hardenbergse Stichtingsmensen. 
„Wej sult wel es kiek'n," zeiden de voorzichtige Har- 

denbergenaren en uit het 
bovenstaande hebt U al 
begrepen wat het resul- 
taat was. 
„Dat zal wel heel wat voe- 
ten in de aarde hebben ge- 
had voor en aleer U voor 
alle kinderen pleegouders 
had gevonden", hengelde k 
bij de stoere, zelfbewuste 
voorzitter van het plaatse, 
lijk bestuur. Hij lachte wat 
en liet een lijst zien. „We 
hebben aanzienlijk meer 
plaatsen beschikbaar dan 
Amsterdam ons aan niet- 

schoolgaande kinderen kan leveren", antwoordde hij 
mer zonder trots. 
Terwijl ik hem mijn compliment maakte voor het be- 
haalde succes, dacht ik aan de stroeve wijze, waarop 
de Stichtings-kinder-vacantie-actie tot nu toe is ver- 
lopen. 
„Tweehonderd en vijftig kinderen tot zestien jaar moe- 
ten dit jaar nog een maandje met vacantie naar bui- 
ten," vertelde de heer Gerbraat, „en ik heb pas voor 
honderd onderdak " 
Het gaat hem aan het, hart, want stuk voor stuk is hij 
hen door voortdurend en zorgvuldig contact gaan be- 
schouwen als zijn eigen kinderen. 
„ t Zijn zulke pracht jongens en meisjes, gezond (ze 
worden tevoren medisch gekeurd) en levendig, maar 
ze moeten eens naar het platteland, niet alleen voor de 
melk en de eieren, maar om eens een poosje de ster- 
kende invloed van het buitenleven te ondergaan." 
Lezers, ik heb het al eens eerder gezegd. Ik heb U al 
eens gevraagd hart en huis open te stellen voor deze 
kinderen. Ongeveer twintig families gaven aan deze 
oproep gehoor. De Stichting is daarvoor zeer dank- 
baar, de moeders niet minder. Maar er staan nog 
honderdvijftig namen van hunkerende candidaten in 
het notitieboekje van „Pa" Gerbraat. Weet niemand 
daar nu een plaatsje voor? 
Komt, plattelandbesturen, op U vestigen wij onze hoop. 
Komt, lerers-stichtingsmedewerkers, stuurt deze kolom, 
roodomlijnd, naar de secretaris van het plaatselijk be- 
stuur op, brengt hem de wenselijkheid van deze actie 
onder het oog en zet hem maar onder druk door U zelf 
meteen aan hem op te geven als pleegouder. 
Opgaven aan: Stichting ! 940—1945 t.a.v. dhr. Ger- 
braat, Vondelstraat 11 E, Amsterdam. 

TOON. 



Gedt reven 

Uit leven en strijd van één onzer grootste 
verzetsmannen 

THEODORUS DOBBE („HANS") 
door 

..BOB VAM STEENWIJK". 

Op een gegeven moment liep het in Garderen 
mis. Door een toevallige omstandigheid ont- 

snapte Dobbe op het nippertje aan het gevaar 
voor de tweede maal te worden gearresteerd. In 
een klein huisje, ten zuiden van de verbindings- 
weg Garderen—Putten, in de nabijheid van de 
Bergsham, een grafheuvel uit de tijd van de 
Germanen, was een Joods echtpaar ondergedo- 
ken. De beide echtelieden, die daar een rustige 
wijkplaats hadden gevonden, waren nog altijd 
in het bezit van compromitterende persoonsbe- 
wijzen, want de beruchte J. stond er nog op. Een 
ander P.B. zou hun de gewenste gemoedsrust 
kunnen schenken. De man kwam op een keer 
toevallig in gesprek met de onderwijzer van het 
dorp, die beloofde er moeite voor te zullen doen, 
hun zulk een document te verschaffen. Zelf 
een illegaal werker was hij met Dobbe in ken- 
nis gekomen en nu wendde hij zich tot hem om 
hulp. Dobbe begaf zich persoonlijk naar de Pon- 
dok, zoals het genoemde huisje heette, nam daar 
de benodigde vingerafdrukken, maakte de P.B.'s 
verder in orde en overhandigde ze aan de heer 
des huizes. Deze was dolgelukkig en schonk 
Dobbe ƒ 500.— voor het illegale werk. Toen hij 
de volgende dag de nieuwe P.B.'s in gebruik 
wilde nemen, kon hij ze nergens meer vinden. 
Hij voelde zich bedrogen en holde regelrecht 
naar de gemeenteveldwachter, Van den Brink, 
om een klacht wegens oplichterij in te dienen. 
Deze veldwachter, die kortelings door zijn Duit- 
se chef bevorderd was tot wachtmeester en nu 
verblind was door de glans, die naar hij meende 
van zijn hoge rang afstraalde, was plotseling 
van vaderlander tot Duitse bewonderaar geme- 
tamorfoseerd. Hij belde onmiddellijk burgemees- 
ter Westrik op, die spoorslags van Barneveld 
naar Garderen vertrok, om met twee Duitse 
politiebeambten een onderzoek in te stellen. Een 
inval bij de familie van der Bijl volgde. Het ge- 
lukkige toeval wilde, dat Dobbe juist die morgen 
was vertrokken. Ook van der Bijl zelf was niet 
thuis, omdat hij in het dorp onraad had gero- 
ken en nu uit een verborgen hoekje toekeek, 
wat er gebeurde. De vrouw werd meegenomen 
om verhoord te worden. Toen de politie vertrok- 
ken was, verborg de zoon de compromitterende 
zaken in de hei, achter het huis. 
Terwijl het verhoor van mevrouw van der Bijl 
gaande was, vond het joodse echtpaar de P.B.'s 
terug in een boek, waarin de man ze de vorige 
avond zelf had verstopt, hetgeen hem glad door 
het hoofd was gegaan. Hevig ontsteld, om het 
onheil, dat hij had aangericht, zond hfl zijn vrouw 
naar de politie om mee te delen, dat alles op een 
vergissing berustte. De burgemeester en zijn sa- 
tellieten trokken af, maar het schuiladres voor 
Dobbe was verloren. Toen hij terugkeerde en 
vernam, wat er gebeurd was en dat hij in het 
vervolg in Garderen niet meer veilig was, trok 
hij verbolgen, vergezeld door Kleinveld naar 
Nieuw-Milligen en stak daar de heide, ten 
Noordoosten van het kamp in brand, met de 
bedoeling een aanslag te doen op het kamp van 
Milligen, dat door de Duitsers was bezet. De 
sterke Noordooster veranderde in weinige ogen- 
blikken de uitgestrekte heidevelden in een 
laaiende vuurzee en in snelle vaart naderden de 
vlammen het kamp. Maar ineens veranderde de 
wind iets van richting en werd N.N.O. Daardoor 
kregen de honderden toegesnelde Duitse soldaten 
de gelegenheid een brandgeul te maken, waar- 
door het kamp voor het grootste deel werd ge- 
red. Voordat de vlammenzee in de zuidelijke 
richting door toegesnelde boeren kon worden ge- 
stuit, waren twee villa's met bijbehorend bos 
aan de vlammenzee ten offer gevallen. 
Dobbe vertrok weer naar Scherpenzeel en zag 
Garderen niet meer terug. 

Een tekenend staaltje van Dobbe's soms roeke- 
loze durf mag hier niet onvermeld blijven. 

Een week voor dat het hier boven beschrevene 
plaats greep, reed hij met de zoon van Van der 
Bijl op de fiets door Apeldoorn. In de hoofd- 
straat werd het tweetal door een agent aange- 
houden, omdat de jonge Van der Bijl geen bel op 
zijn fiets had. Hij kwam er nog zonder bekeuring 
af, maar werd aangemaand onmiddellijk te zor- 
gen het verzuim te herstellen. Een paar honderd 
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meter verder was het kringhuis van de N.S.B. 
Voor het gebouw stond een groot aantal fietsen 
in de rekken. Dobbe stapte af, gaf zijn rijwiel 
aan de jonge Van der Bijl, en wandelde naar 
de fietsen toe. Hij diepte een schroevendraaier 
uit zijn zak en schroefde een bel los. Rustig be- 
vestigde hij die vervolgens op het rijwiel van 
zijn metgezel en zei: „Ziezo, jou kunnen ze niet 
weer bekeuren. Het is een schandaal, dat goede 
Nederlanders geen fietsbel kunnen krijgen, ter- 
wijl dat tuig met welvoorziene fietsen rijdt." 

IN FRIESLAND. 
LJ ét aantal onderduikers groeide jnet de dag 
* en de behoefte aan distributiekaarten en 
persoonsbewijzen werd hoe langer hoe nijpen- 
der. De illegaliteit was in die dagen nog on- 
voldoende georganiseerd en geconsolideerd, zo- 
dat voor de verkrijging van deze bescheiden 
nog maar weinig medewerking werd verleend 
door de z.g. legale wereld. 
Daarom werd in overleg met de V.N.-leiding 
besloten over te gaan tot overvallen op ge- 
meentehuizen en distributiekantoren. In de 
Gelderse Vallei was deze nieuwe tactiek reeds 
toegepast; het werd nu tijd het eens in andere 
oorden te proberen. Dobbe besloot naar het 
noorden te trekken om de kwestie met Berg- 
stein te bespreken. Deze had uit hoofde van 
zijn vroegere baan verstand van gemeente-ad- 
ministratie. Op een vraag van Theo, door wie 
de gemeente-administratie werd gecontroleerd, 
antwoordde Bergstein, dat dit geschiedde van 
Den Haag uit, want daar zetelde de hoofd- 
inspectie. Op gezette tijden trokken de hoofd- 
inspecteurs er op uit om de controle te ver- 
richten. Bergstein was nog in het bezit van een 
brief van die hoofdinspectie. Dobbe liet toen 
briefpapier drukken met het originele hoofd en 
tikte een opdracht aan zichzelf. Hij noemde 
zich Mr. van Hoogstraten en zorgde voor een 
P.B. op dezelfde naam. Bergstein werd omge- 
doopt in Mr. Jhr. Denijs Bik. 
Zo „controleerden" ze samen het gemeentehuis 
van Leeuwarderadeel. Met een taxi reden zij 
tot voor de secretatie. Ze gaven hun kaartjes 
af en vroegen de burgemeester te spreken. „We 

Al duurd' de strijd nóg maanden lang. 
Al werd het rondom nóg zo bang. 
Al zagen zij geen uitkomst meer. 
Toch waagden zij hun leven weer. 
Zo trokken z' op en vochten. 
Het Leger der Gezochten. 

moeilijkheid helpen. Wij hebben u t Den Haag 
richtlijnen gekregen, maar we ki men er niet 
uit!" 
Daar stond Dobbe; hij wist van de gehele ge- 
meente-administratie geen fluit. Maar hij red- 
de zich prachtig uit dit moeilijke parket, door 
Mr. Denijs toe te voegen; „Dit is een schitte- 
rende puzzle, die u straks op te lossen krijgt 
bij uw examen voor hoofdinspecteur." En ge- 
lukkig, Denijs wist tot bevrediging van de bur- 
gemeester en tot geruststelling van Dobbe de 
kwestie op te lossen. 
Het laatste kwam de controle van de persoons- 
bewijzen en de zegels aan de beurt. Terwijl de 
jonkheer de beide heren bezighield, gelukte 
het Dobbe enige pakjes in zijn tas te laten ver- 
dwijnen, 
In Iwaarderadeel mislukte het spelletje. Da- 
delijk na het bezoek werd de vermissing ge- 
constateerd. De politie werd hun nagezonden, 
om de heren „inspecteurs" terug te halen. 
Fouillering volgde, maar met onnavolgbare 
flux de bouche wist Dobbe zich en zijn metge- 
zel eruit te kletsen. Door psychologisch over- 
wicht beheerste hij de situatie dermate, dat de 
burgemeester begrip toonde en er verder geen 
werk van maakte. 

DE JACHT OP JOHNNY DE 
DROOG WORDT GEOPEND. 

Een paar dagen later kwam Theo ten huize 
van Willem Santema in Sneek, in kennis 

met Ome Gijs, de alias van Hendrik Rotte, een 
leraar bij het Middelbaar Onderwijs te Gronin- 
gen. Ome Gijs was o.a. gesignaleerd, omdat hij 
op Kerstmis 1941, een arrestant, die ter dood 
veroordeeld was, uit de Groningse gevangenis, 
bet Scholtenhuis, had bevrijd. Rotte moest on- 
derduiken en nu hij met Dobbe had kennisge- 
maakt, ging hij mede naar het jachthuis, waar 
ook Dick aanwezig was. Een paar dagen later 
ging Dobbe door oom Gijs vergezeld, naar Arn- 
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Wij hebben van het parket Leeuwarden opdracht gekregen 
de boel in beslag te nemen. 

zijn uitgezonden om de gemeente-administratie 
te controleren. Ik vind het niet leuk ook bur- 
gemeesters te moeten controleren, maar dat 
is nu eenmaal mijn baan. Is alles in orde?" Ze 
toonden hun papieren, kregen sigaren van de 
burgemeester en deze zeide: „Ik zal de ge- 
meente-secretaris laten halen." 
Toen Mr. Denijs enige kleine fouten consta- 
teerde, vroeg de secretaris timide: „Wees zo 
vriendelijk die niet aan Den Haag te melden; 
Ik sta op de nominatie burgemeester te wor- 
den." Bereidwillig werd door Dobbe de belofte 
gedaan. Op een gegeven moment zei de bur- 
gervader: „U kunt ons misschien uit een grote 

hem, om Johnny de Droog, een uiterst gevaar- 
lijk S.D.-spion op te sporen. Deze duisterling 
was in de lente van 1942 zijn sinister werk als 
V-man begonnen. 
In vroeger dagen had hij zijn land gediend als 
Indisch militair en nadat hij als onder-officier 
was afgezwaaid, had hij zich uiteindelijk in 
Arnhem gevestigd als rijwielhersteller. Als oud- 
onderofficier was deze man oorspronkelijk een 
hater van alles wat Nationaal-Socialist was, 
maar op een kwade dag viel hij in handen van 
de S.D. te Arnhem. De leiding van deze Dienst- 
stelle zag de waarde in van Johnny als V-man. 



Johnny bezweek voor de verlokkelijke aanbie- 
dingen en op 9 April 1942 werd hij losgelaten op 
het verzet. Om de illegaliteit te misleiden, werd 
op dezelfde datum in het Politieblad zijn foto 
gepubliceerd met het verzoek tot opsporing en 
voorgeleiding. 
Het eerste werk van deze schurk was het orga- 
niseren van een verzetsgroep in Voorthuizen, 
die hij van wapenen voorzag. Hij gaf zich uit 
voor kapitein Janssen. Enige maanden later ver- 
raadde hij zijn groep aan de S.D. te Arnhem 
en enkele doodstraffen waren het gevolg. 
Eén, der groepsleden wist te ontkomen en 
werd door Harry in Friesland ondergebracht. 
Door deze Harry kwamen Dobbe en Dick 
met de onderduiker in aanraking Het was Theo 
tot gewoonte geworden om voortvlufchtige 
slachtoffers van de S.D, uit te horen over hun 

nen, dat hy bereid was mede te werken. 
De reis naar het noorden had alzo een aantal 
P.B.'s opgeleverd, maar de quantiteit bleef te 
gering voor de behoefte. Ook de voedselvoor- 
ziening van de onderduikers bleef een precaire 
kwestie. Bovendien was er een order van de 
overkant gekomen, dat er gezorgd moest wor- 
den /oor radio-verbindingen, die niet aange- 
sloten waren op het electriciteitsnet. Het zou 
in de toekomst kunnen gebeuren, dat centra- 
les onklaar raakten en dan moesten de ver- 
bindingen gehandhaafd kunnen blijven door 
middel van accu's. Voor dat alles was veel geld 
nodig. Er bestond nog geen L.O. om de onder- 
duikers te verzorgen; het N.S.F. was er nog 
niet om steun te geven aan de nagelaten be- 
trekkingen der slachtoffers; Vrij Nederland 
leidde een kwijnend bestaan; het Parool kon 
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Ik tcind het niet leuk ook 
burgemeesters te moeten 
controleren. 

belevenissen om zo op de hoogte te geraken 
van de activiteit en de methoden van provoca- 
teurs. Ook deze jongen moest vertellen en zo 
vernamen Theo en Dick voor het eerst van het 
bestaan van Johnny de Droog. Een paar weken 
later kwam Dick persoonlijk met dit individu 
in aanraking. 
Een van de relaties van Harry was de gewe- 
zen commissaris van Politie te Sneek. Deze was 
door de Duitsers uit Sneek verbannen, omdat 
de- Sneker bevolking op 31 Augustus 1941 op 
vrii uitbundige wijze Koninginne-dag had ge- 
vierd. De afgezette commissaris bewoonde 
daarna een villa in Bergen (N.-H.). Hij nodig- 
de Harry op zekere dag uit bij hem te komen, 
omdat hij hem gaarne wilde spreken over een 
belangrijk onderwerp. Harry begaf zich, door 
Dick vergezeld, naar de Noordhollandse bad- 
plaats. Daar vernamen zij, dat de commissaris 
bezoek had gehad van 2 heren, een zekere Brü- 
ne en Jhr. van Dedum. Beide heren waren hun 
contact met de „overkant" kwijt en hadden al- 
lerlei berichten, die noodzakelijk naar Enge- 
land moesten worden overgebracht. De com- 
missaris vroeg daarvoor hulp. Dick beloofde 
de zaak in orde te maken en er werd tijd en 
plaats voor een ontmoeting met beide heren 
bepaald. Die ontmoeting had plaats en enkele 
berichten werden doorgegeven. 
Enige tijd later vertelde Brüne, dat hij nu on- 
middellijk contact had met een gedropte agent. 
De naam Johnny werd genoemd. Dick kreeg 
argwaan, vertelde van het drama van Voort- 
huizen en maande aan tot de uiterste voor- 
zichtigheid. Zijn goede raad werd niet ter har- 
te genomen en nog geen veertien dagen later 
werden Brüne en Van Dedum in Arnhem ge- 
arresteerd. Brüne had intussen Johnny ook in 
contact gebracht met de O.D. in Assen. Deze 
groep werd 2 dagen voor de arrestatie van 
Brüne en Van Dedum door Johnny opgerold. 
Theo en Dick spraken toen af een poging te 
doen om Johnny te liquideren. Ze trokken naar 
Arnhem, doch vonden alleen de vrouw van 
De Droog thuis. Ze dienden zich aan als recher- 
cheurs der Centrale Recherche. Een huiszoe- 
king leverde niets op en onverrichterzake 
moesten ze weer vertrekken. 
Dit was het begin van de strijd tussen Dobbe 
en De Droog. 
Met oom Gijs trok Dobbe nu voor de tweede 
maal naar Arnhem. Bij Johnny's huis in de 
Rijnstraat aangekomen, ging oom Gijs op infor- 
matie uit, maar het bleek, dat Johnny kort te- 
voren was verhuisd, zonder zijn nieuwe adres 
achter te laten en voor de tweede maal moest 
Dobbe zonder succes de terugtocht aanvaarden. 

DE EERSTE BONNENKRAAK: JOHRE. 
In de trein bespraken zij de kwestie van even- 

tuele bonnenkraak en oom Gijs gaf te ken- 

zich ternauwernood bedruipen; de O.D. zat om 
geld verlegen. 
Daarom besloot men de moeilijkheden eens 
rustig met elkaar onder het oog te zien en te 
trachten mogelijkheden te vinden om aan geld 
te komen. Een vergadering werd belegd in 
Meppel. Aanwezig waren daar Henk Vos en 
Wim Speelman als vertegenwoordigers van Vrij 
Nederland, Dick Botterweg, Andree, Evert, Ger- 
rit, Ties, Theo Dobbe, Dick en Henk. 
Na langdurige beraadslagingen werd vastgesteld 
dat het geoorloofd was distributiekantoren te 
kraken in het belang van de ondergedoken jo- 
den en van andere onderduikers. Verder werd 
besloten, dat na het verlenen van de nodige 
steun, het geoorloofd was de rest der distribu- 
tie-bescheiden te verkopen tot financiering van 
het verzet. Namens Vrij Nederland gingen 
Speelman en Hos hier volkomen mede accoord. 
Toen Dobbe en Van Veen korte tijd hierna 
weer in Friesand waren, hoorden ze daar van 
Sytze de Jong, veldwachter te Oudeschoot, van 
onregelmatigheden, die gepleegd waren op het 
distributiekantoor te Joure. Daar lag een kans! 
Een andere veldwachter Nieuwland uit Hee- 
renveen beloofde bij een eventuele overval voor 
uniformpakken te zorgen. Sytze de Jong deed 
de toezegging, dat hij zou waarschuwen, als er 
een nieuwe serie bonkaarten in Joure werd 
bezorgd. De veearts Hofkamp zegde toe voor 
een overval zijn auto in bruikleen te zullen af- 
staan. Hij zou in dat geval in hotel „Verlim- 
men" gaan kegelen, en zijn auto-sleuteltje in 
het contact latert zitten. De auto kon dan quasi 
gestolen worden. 

Juist in deze tijd hadden verschillende arresta- 
ties plaats van de groep Vrij Nederland, o.a. 
werd Eisendijk, de drukker iri Diemen, gegre- 
pen. Om de Duitsers te misleiden was het no- 
dig, dat het volgend nummer van Vrij Neder- 
land zou verschijnen met hetzelfde type letter. 
Dick van Veen vond dat type bij het Groningse 
filiaal van het verduitste Nieuwsblad van het 
Noorden. 

Op 14 October was Van Veen met zijn voor- 
bereidende arbeid klaar en kon hij naar 

Heerenveen vertrekken. In hotel Kuypers vond 
hij een aantal medewerkers van Dobbe, als 
Kleinveld, Bergstein, Rotte, Frekenhorst en 
Van Voorthuizen. Dobbe vertelde hem, dat al- 
les voor de overval in Joure in orde was en 
dat deze dezelfde avond nog zou plaats vin- 
den. Van Veen, die op zich genomen had voor 
Duitse nummerborden te zorgen, moest mede- 
delen, dat hem dit door de drukte voor Vrij 
Nederland niet mogelijk was geweest. 
Allereerst werd in de avond de auto opgehaald, 
die op de afgesproken plaats gereed stond en 
Kleinveld maakte met wat modder de num- 

merborden zwart. Dobbe en Van Veen ver- 
kleedden zich in uniformen der marechaussee; 
Rotte fungeerde als lid van de Sicherheitsdienst; 
de anderen deden dienst als rechercheur. Het 
gehele gezelschap reed naar Joure. Van der 
Heide, de chef van het distributiekantoor was 
niet thuis. Zijn zuster vertelde, dat hij op vi- 
site was. Dobbe, die de leiding had, gaf haar 
het bevel hem te halen, daar zé hem voor 
dienstzaken nodig moesten spreken. Enige 
ogenblikken later kwam hij reeds aanstappen. 
Dobbe sprak hem aan en zeide: „Mijnheer van 
der Heide, vertelt u mij eens even; u bent chef 
van het distributiekantoor nietwaar?" „Ja, 
mijnheer de wachtmeester." „Hoe controleert u 
eigenlijk?" „Nou, mijnheer de wachtmeester, 
ik controleer bijna ieder ogenblik." 
„Dan heeft u de laatste tijd niet goed gecon- 
troleerd, want van de nieuwe uitreiking voor 
a.s. Vrijdag zijn er nu al kaarten in de zwarte 
handel terechtgekomen. Wij hebben van het 
parket Leeuwarden opdracht gekregen de boel 
in beslag te nemen en te verzegelen. U gaat 
een paar dagen mee. We weten, dat u geen 
schuld treft." 
De hele familie, moeder, broers en zuster, werd 
in een kamer gedirigeerd, waar zij door Klein- 
veld werden bewaakt, terwijl de rest van het 
gezelschap naar het distributiekantoor vertrok. 
Van der Heide verduisterde het kantoor en 
deed de lichten op. De hele voorraad distribu- 
tiekaarten werd in de auto geladen. De heer 
Van der Heide hielp ijverig mee. De chef Werd 
weer netjes naar zijn huis teruggebracht en 
kreeg de opdracht zich „ter beschikking te 
houden". „We komen u straks halen, maar 
gaan nu eerst nog enige arrestaties doen." 
Regelrecht koerste de auto nu naar Sytze de 
Jong in Oudeschoot. Daar werden de bonnen 
voorlopig afgeladen; de auto werd weer naar 
haar standplaats in Heerenveen gebracht, de 
fietsen werden opgehaald en het hele gezel- 
schap trapte opnieuw naar Oudeschoot. De hele 
bonnenvoorraad werd achter op. de fietsen ge- 
laden en naar het jachthuis in het Oranjewoud 
vervoerd. Alles werd hier dezelfde avond nog 
gesorteerd: de kaarten voor de lopende pe- 
riode werden uitgeschoten en die voor de ko- 
mende goed ingepakt. 
In het jachthuis verbleven op dat ogenblik ook 
nog andere leden van de verzetsbeweging, o.a. 
Jacob Gerzon en Leendert van der Groep, dfe 
zich bezig hielden met de verspreiding van 
Vrij Nederland in de noordelijke provinciën. 
Kleinveld en Evert van Voorthuizen vertrok- 
ken de volgende morgen met een pak Vrij Ne- 
derland naar Amersfoort. Zij namen geen bon- 
kaarten mede, omdat de hele omgeving onvei- 
lig was geworden. 

Al spoedig werd in het jachthuis bekend, dat 
de overval groot opzien had gebaard. Ger- 

zon, die af en toe het huis verliet, om de nodi- 
ge boodschappen te doen, hoorde op een van 
zijn tochten, dat in verband met de overval 
enige ondergedoken joden waren gearresteerd 
en eveneens de heer Hofkamp, die de auto had 
uitgeleend. Enige uren later werd bekend, dat 
de heer Hofkamp de naam van Sytze de Jong 
had genoemd en dat deze bij de ondervraging 
de naam Nieuwland had losgelaten. De jacht- 
huisbewoners begrepen, dat het tijd werd er 
vandoor te gaan en nieuwe gegevens maakten 
het noodzakelijk het zeer snel te doen. Er bleef 
geen tijd over alles op te ruimen en zo kwam 
het, dat een half uur na het vertrek der gas- 
ten, de politie, die een bezoek aan het jacht- 
huis bracht, er de overtuigende bewijzen vond, 
dat goede Nederlanders daar verblijf hadden 
gehouden. Bergstein, die enigszins romantisch 
was aangelegd, had n.1., toen hij de eerste maal 
enige dagen met Dobbe daar doorbracht, voor 
een naar zijn oordeel passende versiering van 
het huis gezorgd. Een aantal lege drankflessen 
en kruiken, welke hij er aantrof, had hij met 
touwen aan de zolder opgehangen en' die voor- 
werpen voorzien van opschriften als: „O.Z.O."; 
„Nederland zal herrijzen" en dergelijke slo- 
gans meer, die toentertijd bij het vaderlandse 
publiek zeer in trek waren. 
Een nauwkeurige huiszoeking, die volgde, 
bracht evenwel geen bonkaarten aan het licht, 
want die waren voor het vertrek verborgen in 
de schuur van een naburige boerderij. 
Een week later verschenen Dobbe en Van Veen 
in Woudenberg. Dobbe vertelde aan Kleinveld 
en Van Voorthuizen, wat er na hun vertrek 
was gebeurd en waarschuwde hen de uiterste 
voorzichtigheid te betrachten, daar een aantal 
Nederlandse rechercheurs, onder leiding van 
een Duitse S.D.-commissaris Horack, zich met 
de opsporing van de daders bezighield. 
De bonnen bevonden zich intussen nog steeds 
in Friesland. Er werd afgesproken, dat Klein- 
veld en Van Voorthuizen, wier werkterrein 
voornamelijk in het midden des lands lag, zich 
zouden beiasten met het vervoer der bonnen 
naar een veiliger oord. 

(Wordt vervolgd op pagina 6) 
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Een broer van Kleinveld was in het bezit van 
een melkauto, waarmede hij regelmatig melk 
uit de noordelijke provinciën haalde. Deze werd 
in de arm genomen en verklaarde zich bereid 
mee te helpen om de bonnen in veiligheid te 
brengen. Enige dagen later reed hij vergezeld 
door Kleinveld en Van Voorthuizen naar Pee- 
renveen. Zij reden het jachthuis, dat door poli- 
tie was bezet, voorbij en stopten voor de boer- 
derij „Moskou". De chauffeur opende de mo- 
torkap en deed alsof hij iets aan de motor moest 
herstellen. Kleinveld ging een emmertje water 
halen bij de boerderij. Hij toonde de boer de 
helft van een afgescheurd briefje, dat hij van 
Dobbe had gekregen. De boer bezat de andere 
helft. Deze toonde zich zeer verheugd, dat ein- 
delijk die verwenste koffers werden afgehaald. 
Met die beroerde politiemannen zo dicht .bij, 
was het geen lolletje geweest, die rommel in 
huis te hebben. Maar vooruit, het leed was nu 
gauw geleden. Met het emmertje water liep 
hij naar de auto om de chauffeur assistentie 
te verlenen. Kleinveld en Van Voorthuizen 
droegen intussen de koffers naar de wagen en 
gaven ze een plaats achter de melktank. De 
motor was weer in orde, de kap werd gesloten 
en voort ging het, in één run door, over Wol- 
vega en Zwolle naar Amersfoort, waar de kof- 
fers werden afgezet aan het kantoor van de 
advocaten Mr. de Graaff en Mr. Westera; het 
kantoor, waar de pakken Vrij Nederland al- 
tijd werden bezorgd, als ze van de drukker 
kwamen om gedistribueerd te worden onder de 
verspreiders. Met een taxi brachten de man- 
nen van Woudenberg de koffers vervolgens 
naar de boerderij van de ouders van Evert, en 
hier werden ze in het hooi verstopt. De vol- 
gende morgen haalden Dobbe en Van Veen ze 
af. De distribuëring ging vrij snel in haar 
werk. Verschillende instanties verzorgden de 
verdeling onder de onderduikers en slachtof- 
fers in Holland, het Gooi, De Gelderse Vallei, 
Amersfoort en de Veluwe. De overlevenden 
van het eerste O.D.-proces werden geholpen en 
ten slotte vond een aantal zijn weg naar ver- 
scheidene illegale werkers. Zoals afgesproken 
was in Meppel, werd de rest verkocht. 

(Wordt vervolgd). 

EEN DANKBRIEF 
Amersfoort, 4 Juni 1948. 

Gedurende de vacantieweek te Soesterberg van 22.— 
28 Mei, die ons zoveel ontspanning bracht, werd ons 
door de LO-LKP-Stichting een tocht per autobus 
aangeboden. Ik ben blij van deze gelegenheid ge- 
bruik te kunnen maken om hierbij ons aller harte- 
lijke dank aan de LO-LKP te betuigen voor de heer- 
lijke middag, die zij ons bezorgde. 
Het was een middag van rustig genieten, rijdende 
langs zovele mooie plekjes, bij velen van de dames 
onbekend. 
Wij reden over Utrecht langs de Vecht, met die 
mooie oude landhuizen, omgeven door weelderig 
groene parken, vol bloeiende rhododendrons en de 
schilderachtige tuinhuisjes aan het water, die deden 
denken aan genoegelijke theevisites in de oude tijd. 
Wij sloegen de weg in, die van de Vecht dwars door 
de Loosdrechtse plassen voert en waren zo opeens 
midden in dit uitgestrekte waterland, dat zo ruim 
en wijd aandeed na de bossen, waar wij vandaan 
kwamen. 
Wij genoten van een kopje thee en lekkere sprits aan 
het Rashuis, een gezellig restaurant, waar een hout- 
vuurtje brandde, dat op deze kille middag zeer wel- 
kom was. Gelukkig hield het weer zich vrij goed en 
zagen we de plassen in een mooie belichting. 
Van daar uit reden we door de bosrijke omgeving 
van Bussum en Hilversum naar de Lage Vuurse, 
waar we in het zeer oude hotel de meegebrachte bo- 
terhammen met smaak nuttigden en er lekkere koffie 
bij kregen. 
Vele dames hadden nog nooit het paleis Soestdijk 
gezien en daarom werd de weg naar huis daarlangs 
genomen. Verschillende dames stapten uit om hét op 
haar gemak te kunnen bekijken. 
Door Soest en langs het vliegveld Soesterberg werd 
teruggereden naar ons vacantie-oord, het Bondshuis 
van de Protestantse Bond, waar wij tegen acht uur 
dankbaar en voldaan arriveerden. Door het kalme 
tempo, dat de chauffeur hield, hebben wij die mid- 
dag alles zo goed in ons kunnen opnemen en ik ben 
er zeker van, dat velen van ons nog vaak zullen 
terugdenken aan déze mooie tocht. 

S. W. DE VRIES-CATS. 

Het hoofdartikel van Frits de Zwerver in No. 20 
van ons blad, heeft enige pennen in beweging ge- 
bracht. Vooral enkele militairen zijn het met de in- 
houd van dit artikel niet eens'. 
We meenden juist te handelen door in ons blad 
een tweetal dezer brieven op te nemen. Zodoende 
komen ze ook onder ogen van onze correspondent in 
de tropen. 
Wellicht vindt hij hierin aanleiding op dit onder- 
werp terug te komen. 
I.v.m. de plaatsruimte is hier en daar iets gecou- 
peerd. De kern van de gedachten is echter bewaard 
gebleven. RED. 

Geachte Redactie. 

tf r moeten mij, bij het lezen van het artikel van 
A- Pfits de Zwerver in Uw blad van 21 Mei j.l. 
enkele woorden van het hart. 
Dat een man. als Frits de Zwerver een dergelijk ar- 
tikel schrijit, heeft mij ten zeerste verbaasd. Ten 
eerste is Frits de Zwerver ingedeeld bij een Batal- 
jon Duitslandgangers. Ten tweede ligt hij in de 
omgeving van SoerabajaJ dus kan hij onmogelijk 
oordelen over heel Indië. Ten derde is hij er te kort, 
om de grondoorzaak vast te stellen. 
Persoonlijk heb ik twee jaren in de omgeving van 
Semarang verkeerd bij het le Bataljon Regiment 
Stoottroepen en er waren vele dingen, die ieder mens 
en zeker een christen af moet keuren, maar wij mo- 
gen niet alles op één lijn stellen, zoals Frits de 
Zwerver thans doet. 
Bij ons Bataljon en bij andere Bataljons, die ik van 
nabij ken, waren gelukkig vele idealisten en zij die 
naar Indië gingen om op te komen voor recht en 
vrijheid en hei Vaderland te dienen. 

Wij zijn met idealen naar Indië gegaan, maar men 
heeft ons in de hoek getrapt en een stelletje moor- 
denaars de hand boven het hoofd gehouden! Wtj 
moesten maar aanzien, dat de welwillende en goede 
bevolking (wat gelukkig het grootste percentage 
is) in de steek werd gelaten of achtergesteld bij de 
kwaadwillenden. Wij moesten aanzien, dat er tien- 
tallen jongens van ons vielen, die onze kameraden 
waren, terwijl men in Batavia met de moordenaars 
dineerde en handjes gaf. Wij waren en zijn nog voor 
de Indonesiërs, maar niet voor dieven en moordenaars, 
doch voor hen, die het goed met hun volk menen. In 
Nederland konden ze moordenaars tegen ons roe- 
pen en stakingen houden, terwijl bij ons de jongens 
sneuvelden. W'ij voelden ons dikwijls bedrogen. 
Toen het op stemmen aankwam, moesten wij, die 
het het beste oordden konden, zwijgen! 
Waar blijft dan het ideaal, Frits de Zwerver? Dan 
moet men heel vast in de schoenen staan om niet 
tot dwaze dingen te komen. Uit liefde voor dc In- 
donesische bevolking bleven wij onze plicht doen. 

Frits de Zwerver schrijft over de venerische ziekte. 
Die heerst inderdaad heel erg en moet zoveel mo- 
gelijk bestreden worden. Maar waarom wordt er 
dan geen voorlichting gegeven? Toen wij op de Reg. 
school van de Stoottroepen in Weert (Ned.) wa- 
ren, werd ons door een dokter en aalmoezenier hier- 
over verteld. Dit heeft velen er voor bewaard. Maar 
de dienstplichtigen, met wie ik gesproken heb, wa- 
ren hiervan totaal onkundig. Men heeft hen niet 
gewaarschuwd of ook maar iets verteld. Waarom 
mordt dit niet door de veldpredikers en doktoren 
in elk Bataljon gedaan? 
Over de goede lectuur ben ik het met Frits de 
Zwerver eens. Hiermee is het allertreurigst ge- 
steld. 
In hef NIWIN-pakket van 1946 zat een boek, dat 
te slecht was om gelezen te worden. Over het alge-, 
meen zijn de N1WIN-gezelschappen ook niet veel 
waf moraal betreft. Laat men het geld, dat men 
hiervoor besteed, aan betere doeleinden uitgeven, b.v. 
goede en degelijke boeken en nieuwe couranten en 
niet van 3 a 4 maanden oud en tijdschriften van 
1936, waar wij in lezen kunnen, dat het Nafionaal- 
Socialisme in Duitsland in opkomst is! 

Er zou nog veel meer te schrijven zijn, waarover 
ik van mening verschil met Frits de Zwerver. 
Mijn voornaamste bezwaar tegen zijn artikel is 
echter, dal hij in algemene termen schrijft. Laat men 
toch niet gaan generaliseren, als men het geheel 
niet kan overzien. Zoiets mogen we toch zeker niet 
verwachten van Frits de Zwerver, want die wordt 
geloofd, omdat zijn naam een goede klank heeft. 
Breek niet het laatste af wat er nog is, dan voelen 
de goede jongens zich door hun eigen mensen be- 
drogen! n VAN M. 

Mijne Heren, 

J 1 it het. hoofdartikel 'van Frits de Zwerver maak 
L-f ik op, dat hij eerst kort in Indië is. Ik zelf zit er al 

meer dan anderhalf jaar. Ik ben sergeant en als zo- 
danig vertoef ik dag in dag uit tussen „de jongens". 

„Ik dacht hier idealisten te zien", zo zegt Frits, „maar 
hoe ben ik teleurgesteld. De rijke vreugde, die elkeen 
deelachtig wordt, die strijdt voor 'n ideaal, zij ont- 
breekt hier zo goed als geheel." 
Teleurgesteld?! Als dat de eerste maal was, wel dan 
zullen er nog veel meer teleurstellingen voor hem 
volgen. Iedereen krijgt hier z'n „down"-slagen, soms 
persoonlijke, soms in commissie. Latere aflossing dan 
beloofd werd. slechte sigaretten,, 'n afgebroken ver- 
loving, slechte ontspanning, slechte kleding wegens 
't ontbreken, van vervanging, geen reserve onderdelen 
voor auto's, carriers etc., kortom: te veel om op te 
noemen. Beziet U hen zó en kijk dan eens met 
welk een idealistische ijver er gewerkt wordt wanneer 
er „iets op te knappen valt". Hoort U dan eens hun 
lach wanneer er een komische opmerking over n 
tegenslag, over 'n teleurstelling gemaakt wordt. Dat 
is niet de lach die opstijgt bij 't tappen van een gore 
mop. 
t Is moeilijk voor 'n buitenstaander, voor iemand in 
Holland, te begrijpen, hoe groot de moeilijkheden, hoe 
schijnbaar onoverkomelijk de moeilijkheden hier zijn. 
Zet U zich eens op 'n buitenpost, waar de enige 
afleiding de fourage-auto is, die 3 x per week komt, 
waar altijd 't zelfde nummer opstaat en dezelfde 
chauffeur achter het stuur zit. De bezetting is er 
klein, er moet veel wacht geklopt worden. Gaat U 
daar eens 7, 8 maanden zo zitten. Ik kan U verze- 
keren, dat dat geen pretje is. 
En kijkt U dan eens naar 'n patrouille, die met 'n 
hospitaalsoldaat kampongs intrekt, die vaak 20 km 
gaans verderop liggen, om daar de ergste zieken met 
vaak geïmproviseerde middelen te helpen. Bekijkt 
U eens hoe zij zich daarvoor door kali's en over 
smalle sawahdijkjes moeten worstelen, hoe zij vallen 
en weer opstaan, maar toch van geen ophouden we- 
ten, omdat zij de nood in de kampongs kennen, die 
jarenlang door Jappen en Republikeinen verwaar- 
loosd werden. En dan durft Frits de Zwerver te 
zeggen: „Dit zijn geen blijmoedige christenen"? 
Welk groter ideaal kent de ware Christen dan het 
helpen van zijn medemensen? Moeten deze- „jon- 
gens" („mannen" is 't juiste woord) persé iedere 
Zondag vooraan in de kerk zitten, om blijmoedige 
Christenen te zijn? dat is voor hen niet mogelijk, 
want slechts zo nu en dar. .zien zij eens even 'n veld- 
prediker of aalmoezenier. 
Kijkt U eens naar hun kameraadschap, naar hun ,op 
elkaar instellen" en naar hun verdraagzaamheid! 
Zeker, er liggen er met venerische ziekte in de hos- 
pitalen en. er leven jongens onzedig. Toch zult LI tot 
de ontdekking komen, dat hun aantal klein is en 
zeker geen reden mag zijn om te generaliseren en 
te beweren: ,Jk heb nog niemand aangetroffen, 
waarvan ik zeggen kan: ziehier 'n blijmoedig Chris- 
ten".. Dat is m.i. beledigend!! 
Is 'n aantal gevallen van venerische ziekte kenmer- 
kend voor de geest van de Hollandse soldaten in 
Indië? Volkomen onjuist! Loopt 11 eens door dezelf- 
de hospitalen waar die venerische besmetten liggen 
en praat U daar eens met hen, die bij acties e.d, 
gewond werden, die voor altijd verminkt werden, 
nooit meer normaal kunnen lopen, geen handenarbeid 
meer kunnen verrichten enz. enz. Praat men hen en 
U zult moeten bekennen, dat zij hün teleurstelling, 
hün moeilijkheid als 'n ware Christen opnemen en 
ondanks hun grote lijden het leven aandurven en aan- 
kunnen. En daarbij: Liggen er in Holland geen jon- 
gens met venerische ziekte in de hospitalen? Na- 
tuurlijk, maar dat is geen reden om daaruit al te 
leiden welke geest de gemiddelde Hollander bezit. 
Nee, zij pochen er niet op. Zij vertellen IJ niet: Kijk 
eens dat doen wij om 'n blijmoedig Christen te zijn. 
Er wordt niet over gepraat, althans niet om U te 
laten zien, hoe „goed" zij wel zijn. 
Ik heb uit 't artikel van Frits de Zwerver het idéé 
gekregen, dat hij niet tussen de jongens geleefd heeft, 
dat hij alleen aan de buitenkant gekeken hééft. Maar 
kent U iemand door te kijken hoe hij er van bulten 
uitziet? Noemt U iemand, die iedere Zondag voorin 
de kerk zit en voortdurend in de Bijbel zit te lezen, 
direct „een blijmoedig Christen?" Daarvoor is toch 
wel iets anders nodig dan „het glansje van hutten- 
op 71 
k Dank U voor 't lezen van deze „gedachte" en 

zou, wanneer 't enigszins mogelijk is, gaarne n 
antwoord van U hierop ontvangen, hetzij via Uw 
blad. of door 'n brief. 

Hoogachtend. 

W. A. W. 
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J1 

Adrianus Anthonius Klever 
Geboren 31 Jan. 1924 ie Benschop 
gefusilleerd 17 Febr. 1945- te Benschop 

Adrianus Comelis Klever 
Geboren 16 April 1901 ie Benschop 
gefusilleerd 17 Febr. 1943 te Benschop 

Jofiannes Gerardusvan de Ende 
Geboren 2 Jan. 1924 te Monster 
gefusilleerd 17 Pebr. 1945 te Senschop 

Adrianus Pieter van Vliet 
Gebaren 17 Jan. 1920 te Benschop 

n , TA. 1 • D / gefusilleerd 17 Febr. 1945 te Benschop 
Zwarte Dinsdag m Benschop 

Toen brak de dertiende Februari aan, een dag, die in de geschiedenis van 
Benschop een donkere en trieste bladzijde is geworden. Vroeg, heel 
vroeg in de morgen begon het: autobussen, vrachtauto's en luxe wagens, 

beladen met SD, SS en Weermacht raasden door het dorp. Snel en doelbe- 
wust zochten zij hun weg, verraad had hun de adressen van Benschops illegale 
werkers in handen gespeeld. Niet alleen dat van Jan van leperen, diens broer 
en Henk Sattler, niet alleen dat van Theo^ Klever,, maar ook van de anderen. 
De boerderijen, waar onderduikers een 
gastvrij onderdak hadden gevonden; ^ 
de woningen van hen, die behoorden 
tot het grote leger van naamlozen, dat 

alle plaatsen van Nederland zijn 
stille,, verbeten strijd vocht  
Wie zijn beter in staat te beschrijven 
wat die ochtend plaats vond, dan zij, 
die het meemaakten. Twee van hen 
vertelden, wat zij, beleefden. Dit zag * ,   
de eerste: 
^ 'Toen ik die bewuste morgen al die 
soldaten zag, wilde ik me uit de vosten maken, maar het was vergeefs. Ik 
kwam bij P. Klever op het erf en daar liepen ze overal» voor het huis, er 
naast, er achter, bij, de. berg, bij. de schuren,, overal waren moffen. Ik had 
nog geen honderd meter gelopen, toen de kogels me ai om de oren floten. 
Direct Het ik me vallen en keek vanwaar dat schieten kwam. Bij P. Klever 
in de boomgaard stond een soldaat, die zijn geweer op me. aanlegde, terwijl 
hij een ander floot om me te gaan halen. Ik werd in de boerderij van P, 
Klever gebracht, waar op dat moment een huiszoeking plaats vond. Na op 
wapens onderzocht te zijn, moest ik in dè voorkamer plat op de grond gaan 
liggen. In dezelfde kamer waren ook enkele vrouwen. Soldaten liepen af en 
aan, maar ze vonden niets. Ze wilden weten, door wie de bedden beslapen 
waren, maar een der vrouwen ze; hun, dat het doortrekkers waren .geweest, 
die voedsel gingen halen over de IJsel. Op vragen naar zoons en onderdui- 
kers kregen zij een ontkennend antwoord. Tussen de soldaat, die ons be- 
waakte, en de boer ontspon zich een debat over het geloof. De soldaat, ver- 
weet ons, dat wij geen goede Katholieken waren, want, zo zei hij, wij voch- 
ten met de Russen, waarop Klever antwoordde,' dat wij vochten om onszelf 
te zijn en te blijven, niet voor de Russen. Eén andere soldaat kwam binnen 
en vroeg waar dé wapens verborgen waren. Natuurlijk werd hem gezegd, dat 
van wapenbezit geen sprake was; maar hij hield vol, dat ze er wèl moesten 
zijn en dreigde, dat wij allen zouden worden doodgeschoten, als er toch 
wapens gevonden werden,. Ook. werd regelmatig gevraagd naar onderdui- 
kers met de bedreiging, dat straks een paar handgranaten in het huis ze wel 
te voorschijn zouden doen komen. Steeds feller werden de dreigementen, ze 
zouden de boerderij in brand steken, als we niéts wilden zeggen  
Toen vonden ze de radio en korte tijd daarna dé stencilmachine met stapels 
blanco papier en enkele gedrukte exemplaren. 
Het zal ongeveer half tien geweest zijn, toen er weer twee soldaten naar 
boven gingen en enkele ogenblikken later hoorden we het geratel van een 
stengun. Schoten knalden dooreen: ze hadden de schuilplaats gevonden, de 
jongens waren verloren. Alles speelde zich in enkele seconden af. Er kwam 
een soldaat naar beneden met Arie Klever. De soldaat had een schampschot 
in het gezicht. Arie zei: „Theo is stervende, vraag om de pastoor". Hij moest 
naast mij op de grond komen liggen en zelfs onder déze omstandigheden 
sprak hij ons nog moed in met de woorden; „Wees maar niet bang, ze kun- 
nen ons enkel het aardse leven afnemen . 
De Duitsers waren razend geworden. Ze schreeuwden om versterking en 
sloegen een paar ruiten stuk om zo. naar buiten te kunnen komen. Met ge- 
trokken revolver liepen ze door het huis en de minste beweging kon je het 
leven kosten. Niemand mocht het huis uit, ook niét om een pastoor te halen. 
Op voorstel van Arie begonnen wij te bidden, maar toen de soldaten dat 
hoorden begonnen ze te dreigen met geweer en bajonet. Het duurde onge- 
veer een kwartier voor er versterking kwam en. toen durfde niémand naar 
boven. Eindelijk vond één van hen de duivelse methode om één der vrouwen 
als schild voorop te laten lopen. Er was echter niemand meer boven dan de 
stervende Theo. Naarmate de tijd verstreek kwamen er steeds meer officie- 
ren om de toestand op te nemen. Het is bijna ondoenlijk om alles te beschrij- 
ven, wat zich op die trieste morgen heeft afgespeeld. Wij hebben momenten 
meegemaakt, die met geen pen te beschrijven zijn, momenten, die ons in. het 
hart zijn gebrand en die wij nooit vergeten zullen. 
Wij werden geboeid en moesten toen plaats nemen in een autobus, die voor 
het huis stond te wathten. Daarin bevonden zich reeds verschillende perso- 
nen, waaronder A, C. Klever en de knecht A. van Vliet. Wat was er ge- 
beuld? Ook bij A. C. Klever had een vuurgevecht plaats gevonden, dat aan 

Dit is het slot van de historie, van Benschop. In het nummer 
van de vorige week herdachten we vier van de mannen,, 
die op 13 en 17 Februari 1945 hun leven gaven voor de 
vrijheid. Nu herdenken wij de andere vier  

een van onze mensen en aan twee moffen het leven had gekost. Een van de 
andere gevangenen was J. van de Ende, een onderduiker, die tijdens het ge- 
vecht bij P. Klever uit het raam was gesprongen, maar door andere moffen 
was opgevangen. 
Wij werden in de School met de Bijbel gebracht, waar wij allen naast elkaar 
moesten gaan liggen. Toen vonden de verhoren plaats. Arie Klever ont- 
kende, dat hij geschoten had en ik zei, dat ik er pan noch deel aan had. 

Te.gen de avond werden wij naar de 
gevangenis aan het Wolvenplein in 
Utrecht gebracht. Enkele dagen gingen 
voorbij. Op 17 Februari, des middags 
om twaalf uur hoorde ik op de gang 
rocpem „Klever, celnummer 84 naar 
enderen komen. Alles meebrengen. Van 
de Ende, 120 naar onderen komen. 
Alles meebrengen." Daar ik in cel 80 

  zat en Arie in 84 moest hij mijn cel 
passeren en inderdaad hoorde ik hem 
- . ca later op zijn klompen langsko- 

men. Ik vreesde het ergste, 's Zondags miste ik beiden met het luchten. Drie 
dagen later hoorde ik water op 17 Februari in Benschop was gebeurd.... — 
Dit vertelt de tweede: 
-— Op 13 Februari in de vroege morgenuren werd mijn woning door SD en 
Feld gendarmerie omsingeld en werd ik gevangen genomen. Ik werd overge- 
bracht naar een school in Benschop en tijdens mijn tocht daarheen zag ik de 
grootste actie, die ooit in het dorp had. plaats gevonden. 
Overal stonden colonnes moffen aangetreden in volle uitrusting. 
Bij iedere boerderij stopte onze bus en dan sprongen er zes Duitsers uit, die 
onmiddellijk die boerderij oinsingelden. Ik werd als eerste in de school ge- 
bracht. Om acht uur arriveerden nog meer slachtoffers. Om kwart over ne- 
gen kwamen de commanderende Duitse officieren binnen en moest ik als 
eerst aangekomene op de gang gaan staan. Aan het eind hiervan zag ik een 
kamer, waar verschillende jongens op hun rug op de grond lagen. Met ge- 
weerkolven. werd ik naar het kamertje gestompt en gedwongen naast de an- 
deren te gaan liggen. Ik zag, dat sommigen bebloed waren. Allen waren nog 
in hun blauwe kielen en met klompen of laarzen aan de voeten. Even later 
werden nog enkele Jongens; binnengebracht. Vóór ons stond een bank, waar- 
op enkele vrouwen en- een oude man gezeten waren. Ik lag naast Jan van 
leperen en fluisterde hem toe, dat het er slecht voor stond en dat wij wel 
doodgeschoten zouden, worden, maar zijn broer Jas schudde van neen en 
zei: „Het zal wel meevallen." Enige ogenblikken later kwamen er enkele 
moffen binnen, waaronder, een dokter. Deze voelde de pols van" de oude 
heer. Toen zij weer vertrokken, waren, dacht ik bij mezelf: „Dat is een 
mooie kans om een ontvluchtingspoging te wagen." Ik stond op en vertelde 
de oude man, dat ik. hem thuis zou brengen. Ik nam hem onder de arm en 
toen vroeg Jas van leperen mij: „Neem mij mee." Jas aan de ene kant en 
ik aan de andere, zo gingen we het kamertje uit. Mijn bedoeling was, bru- 
taalweg het gangetje uit te lopen naar buiten en dan de benen te nemen. 
Toen we een eindje in de gang waren, werd ons toegeschreeuwd waar we 
naar toe moesten. We werden gedwongen de zieke in een leslokaal te bren- 
gen, waar wij' Hem op een krib moesten leggen. Daar kreeg ik een slag in 
het gezicht. Qm ongeveer vijf uur werden wij: in een vrachtwagen geladen 
en naar het Wolvenplein in Utrecht gebracht. 
Op Zaterdag, 18 Februari hoorde ik van de hoofdbewaker, wat. op 17 Fe- 
bruari in Benschop was gebeurd. Hij, deelde mij nog mede, dat hij bij Jan 
van leperen in de cel was geweest en dat deze hem zijn gouden ring en de 
nummers van enkele psalmen had gegeven voor zijn moeder en zijn ver- 
loofde.   — 
Op 13 Februari sneuvelde Theo Klever, 
Op 17 Februari werden zeven anderen op het erf van een boerderij in 
Benschop neergeschoten. 
Jan en Jas van leperen en H. Sattler, die van 1943 af hun gastvrijheid had 
genoten. 
J. van de Ende en A. van Vliét, de beide onderduikers. 
A. C, Klever en zijn neef Arie, die viel op het erf van zijn eigen woning  
Er zijn tientallen, honderden dorpen als Benschop. Klein en verloren .■i.ggen 
zij in het wijde Hollandse landschap. Maar weinige zijn de plaatsen, waar 
de vijand zo duivels heeft gewoed en waar het leed, dat hij achterliet, zo 
groot is. 
Voor hen, die achterbleven, Katholieken en Protestanten, hoe groot de ver- 
schillen tassen hén ook mogen zijn, is ergens een Troost  
Diep in ons is de wetenschap, dat wat gebeurde, niet vergeten mag worden, 
niet Vergeten zal worden;  
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Een advertentie, 

in een vierkleurige uitgave geplaatst, 

heefteen ViERIfOUDIGE waarde 

ADVERTEERT IN ONS JURILEUMNUMMER! 

"p^ij een bekende fabriek van merk- 
artikelen in de kruideniers-branche is 

een plaats in het rayon Noord-Holland, 
met inbegrip van Amsterdam, beschik- 
baar 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-l, Advertentiebureau Van Maanen, 
O.Z. Voorburgwal 225-227, Amsterdam-C. 

Gevraagd 

bekwame en aankomende 

metaaldraaiers en schavers 

MACHINEFABRIEK FEENSTRA 

JAN HANZENSTRAAT 58-60, AMSTERDAM 

WIE KAN 
INUGKTINGEIX VERSCHAFFEN? 

ARNOLD KE1TH 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 
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 fceide 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. 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". 

Geelt „De Zwerver aan één van Uw kennissen ter in- 
lage en laat hem (haar) onderstaande bon Intjevuld 
zenden aan de administratie van „De Zwerver', Frlns 
Hendrikkade 152, Amsterdam. Degenen, die een proei- 
nummer ontvingen kunnen deze bon voor zichzelf be- 
nutten 
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Adree 

Plaats    Provincie-.. 

ingang abonnement..... 

' Abonnementsgeld wordt per giro / postwissel / ol bl) 
aanbieding van een postkwltantle betaald. 

Gironummer 109588 t.n.v. LO-LKP-Stlchtlng 
*) (Doorbalon wat niet verlangd wordt.) 

Het kan op twee manieren! 

VLOT EN VOORDELIG 
als U het abonnementsgeld over 
het 3de kwartaal 1948 (f 1.50) 
overmaakt per postwissel of op 
postrekening 109588 ten name 
van LO.-LKP. Stichting, A'dam, 

DUUR EN OMSLACHTIG 
als U wacht tot de kwitantie 
wordt aangeboden (natuurlijk 
juist op het moment, dat li 
niet thuis bent) verhoogd met 
incassokosten. 

Wij stellen U niet voor een moeilijke keus ! 
Zij, die de vlotte en voordelige wijze kiezen, 
moeten twee zaken goed in gedachten honden: 
1, U moet vóór 1 Juli overmaken, om het aanbieden van een 

kwitantie te voorkomen: 
2. U bespaart zich verdere moeite gedurende dit jaar.wanneer 

U het resterende abonnementsgeld voor 1948 (f 3.—) in één 
keer overboekt. Dank UI - De Administratie 

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

* ZeepOSt/lilICtltpOSt-abonnement voor 

(Zeepost f 1.50 - luchtpost f 4.50 per kwartaal.) 
* Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel of bij aan- 

bieding van een postkwltantle betaald. 
De kwitantie moet worden aangeboden aan 

") (Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 
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Oagietwijfeld is de ar- 
beid voor de meeste 

mensen de enige bron 
van leven en soms van 
bescheiden welvaart. Zij 
vinden uitsluitend in aun 
arbeidskracht het fundament van hun 
bestaanszekerheid. Daar hun arbeid niet 
alleen individuele maar ook sociale 
waarde bezit, moeten zij zich uit de- 
zelfde bron sociaal zeker of veilig 
kunnen stellen onder alle omstandig- 
heden; d.w.z. hun bestaanszekerheid 
dient niet bedreigd te worden door ziek- 
te, invaliditeit, ouderdom of werkloos- 
heid. Menswaardig is het leven niet als 
de arbeider en zijn gezin in die om- 
standigheden gebrek lijden. In en uit 
de arbeid moet de noodzakelijke garan- 
tie geboren worden voor de bestaans- 
zekerheid, ook in geval van werkloos- 
heid, waarvan de oorzaak niet in hem- 
zelf ligt. Het is in strijd met de mense- 
lijke waardigheid en met het levensrecht, 
als de arbeider op een willekeurig 
ogenblik voor bestaansonzekerheid ge- 
plaatst wordt, waaraan hij niet schuldig 
staat en die hij door eigen kracht niet 
kan overwinnen. 
Dit zou onredelijk, onzedelijk en ent- 
erend zijn! I! 

eder weldenkend Nederlander kwam 
spoedig na de bevrijding tot de con- 

clusie, dat wij in een uiterst lastig tijd- 
perk leven, waarin het geestelijk her- 
stel en de materiële opbouw zich lang- 
zaam en moeilijk voltrekken. Het té 
trage tempo verwekt ieders ontevreden- 
heid met uitzondering van de maat- 
schappelijke hyena's en bloedzuigers 
op de rug van hen, die onder vele 
zorgen en noden gebukt gaan. 
Het economisch leven ontwikkelt zich 
moeilijk. In financiëel opzicht zijn we 
nog ver van het noodzakelijk even- 
wicht. Monetaire vraagstukken zijn 
omgeven door nationale en internatio- 
nale aspecten, gekoppeld aan een dy- 
namische problematiek aan weerszijden 
van het ijzeren gordijn. Het beroep 
op gemeenschappelijke krachtsinspan- 
ning strandt aanhoudend op een ar- 
beidsveld, dat volgezaaid schijnt met 
mijnen van wanbegrip en wantrouwen. 
Voeg bij dit alles nog de politieke ver- 
warring, de zedelijke ontreddering en 
de geestelijke duisternis, dan kan men 
zich indenken, dat velen niet hoopvol 
gestemd zijn. 
Het streven naar een nieuwe gemeen- 
schap stoot voortdurend naast liberalis- 
me en individualisme nog op een he- 
vig woekerend egoïsme. Soberheid, 
spaarzaamheid en het volledig inscha- 
kelen van de arbeidskracht blijven vol- 
gens de algemene opinie onder de ver- 
wachtingen. Maar eerlijkheidshalve moe- 
ten wij hieraan toevoegen, dat vele hoofd- 
en handenarbeiders onmogelijk soberder 
en spaarzamer kunnen leven en dat zij 
uit het aanwenden van hun arbeidskracht 
weinig arbeidsvreugde kunnen putten. 
De regering en de maatschappij voeren 
een titanen-strijd om staatskundig en 
sociaal levensbehoud, zelfstandigheid en 
economische onafhankelijkheid op de 
Europese- en op de wereldmarkt, waar- 
van de welvaart afhankelijk is. Zij vecht 
om deviezen, handelsrelaties en afzetge- 
bieden. In alle toonaarden richt zij zich 
op produceren en exporteren om het tij- 
delijk welzijn van de staatkundige ge- 
meenschap te dienen, dit is; te herstellen 
en te bevorderen. 
In dit opzicht streven wij naar een ster- 

A R B e 1 Ö 

GARANTIE VOOR BESTAANSZEKERHEID 

„DE ZWERVER" 
Prins Hendrikkade 1 52 - A'dam C. 
Tolef. Red. 44566* Adm. 41063 

ke industrialisatie en rationalisatie, hier- 
toe vooral in staat gesteld door de ont- 
zaglijke technische evolutie, waartoe de 
oorlog in onmetelijke mate bijdroeg. 

Met het voortschrijden van de in- 
dustrialisatie en rationalisatie kun- 

nen wij tot op grote hoogte, accoord 

van het Ministerie van Sociale Zaken 
en wordt het in bruikleen gegeven ge- 
reedschap eigendom. Voor het vak van 
zijn keuze kan de candidaat psychotech- 
nisch onderzocht worden. Het advies aan 
hiervoor in aanmerking komende onge- 
schoolde of los-arbeiders zou moeten lui- 
den; Leer een vak! In plaats daarvan 

Tot Adam en Eva, en daardoor tot het hele mensdom, sprak God na de zonde- 
val; „In het zweet van uw aanschijn zult gij uw brood eten." De geschiedenis 
van de arbeid opent met de woorden van God, Die de arbeid wilde en heiligde. 
Eeuw na eeuw schreef de arbeidende mensheid hier een hoofdstuk aan toe. Op 
de bladzijden, die gisteren geschreven werden en vandaag geschreven worden, 
staan brandende pleidooien over het recht op en de plicht tot arbeid; over: de 
menselijke waardigheid en verantwoordelijkheid, de sociale rechtvaardigheid en 
bestaanszekerheid; de sociale, technische en economische medezeggenschap. 

gaan. Maar vanzelf rijst de vraag op; 
Hoe zal deze vooruitgang en dit hele 
ontwikkelingsproces zich verhouden en 
straks laten bepalen t.o.v. de menselijke 
arbeid, de bron van bestaanszekerheid? 
Dit kan en mag nooit ten koste van de 
bestaanszekerheid en de sociale verzor- 
ging gaan. Dit mag geen „waardever- 
mindering" van de arbeid tot gevolg 
hebben, al zullen op een gegeven ogen- 
blik, minder arbeidskrachten nodig zijn, 
dus minder gevraagd en zelfs ontsla- 
gen worden. (Hoe bepalen wij het ont- 
slagrecht en hoe regelen wij het ontslag? 
Wel een typische vraag als wij over 
bestaanszekerheid schrijven. 
Waarom stelt men de vraag niet aldus; 
Welke garanties kunnen wij bieden voor 
de bestaanszekerheid of hoe bepalen wij 
het recht op arbeid?). 
Ondanks optimistische uitlatingen en 
vooruitzichten, voorzien en verwachten 
deskundigen een nieuwe werkloosheid, 
speciaal in fabrieken en grootindustrieën, 
die nu een hoogconjunctuur kennen, juist 
tengevolge van de industrialisatie en ra- 
tionalisatie, die van hoger hand gesti- 
muleerd en gesteund worden. Zonder 
ons voorbarig ongerust te maken, stel- 
len we daarom de vraag; Zullen de 
[abriekspoorten, die nu wijd openstaan 
om arbeiders op te nemen weer als slui- 
zen opengaan om hen op straat te spuien? 
Voorop de ongeschoolden en minder- 
validen, die steeds het eerste door werk- 
loosheid bedreigd worden en er het lang- 
ste onder zuchten, omdat hun bemidde- 
ling moeilijker en trager verloopt, zelfs 
na om- of herscholing, waarvoor vele 
vanwege hun leeftijd en antecedenten 
niet meer in aanmerking komen. 
Terzelfder tijd kampt de wederopbouw 
met een ontstellend tekort aan vaklie- 
den, zoals b.v. metselaars en timmerlie- 
den. Al bieden dë Rijkswerkplaatsen ge- 
legenheid tot vakopleiding, het aantal 
om- en hygeschoolden, dat zij afleve- 
ren, kan onmogelijk aan de behoefte 
voorzien. (Misschien een uitstekend ar- 
gument voor de Wederopbouw-bureaux 
om hun bestaan elastisch te rekken.) 
Nochtans vinden ongeschoolde en voor- 
al geoefende arbeiders hier een unieke 
gelegenheid om hun bestaanszekerheid 
op te voeren. 
Ook hier moet men bij zich-zelf begin- 
nen om de wereld te verbeteren. Na 
ruim zes maanden kunnen zij tewerkge- 
steld worden bij een werkgever, waar 
zij de nodige routine opdoen en dan nog 
in de gelegenheid verkeren om op de 
Rijkswerkplaats een proefstuk te ma- 
ken, dus een theoretische en practische 
toetsing te ondergaan. Slagen zij, dan 
ontvangen zij een officieel getuigschrift 

stromen zij naar fabrieken en bedrijven, 
waar men wel is waar hun arbeidskracht 
goed kan gebruiken, maar waaraan 
binnen afzienbare tijd, minder of geen 
behoefte meer zal bestaan. 
Dat onze arbeiders werken voor „nood- 
zakelijke deviezen" is uitstekend, maar 
zij mogen op de duur niet het slacht- 
offer worden van de deviezenpolitiek, 
die nu industrialisatie en rationalisatie 
te hulp roept. De volksmond zou hen 
spoedig tot deviezen-werklozen dopen. 
Dit aantal zal onrustbarend groter zijn 
dan de 60.822 mannelijke en de 3970 
vrouwelijke ingeschreven arbeidskrach- 
ten, die in Januari werkloos waren ten- 
gevolge van seizoensinvloeden en ge- 
brek aan grondstoffen. De stijging 
met 10.000 personen in genoemde maan- 
den kwam in hoofdzaak voor in stre- 
ken met een sterk agrarisch karakter, in 
de bouwnijverheid, veenderij en visse- 
rij. Het is dubbel treurig het te moe- 
ten zeggen: gebrek aan grondstoffen, 
bij een onbeschrijfelijke woningnood 
met haar nog steeds bestaande kre- 
peergevallen: terwijl toch op vrij grote 
schaal „zwart" ge- en verbouwd wordt. 
Wijs en voorzichtig beleid is hier ge- 
boden naast een vooruitziende blik en 
internationale oriëntering en bestude- 
ring van alle verschijnselen op het ge- 
bied van de arbeid. 
De overheid, de organisaties, de fabrie- 
ken en industrieën zullen nu reeds plan- 
nen moeten opmaken en bestuderen 
om de arbeiders niet opnieuw ten prooi 
te laten vallen aan de werkloosheid. De 
grote ondernemingen, die niet uitslui- 
tend economisch denken en waar een 
oprechte bedrijfsgemeenschap bestaat, 
moeten de leden van haar werkgemeen- 
schap de garantie van bestaanszeker- 
heid bieden. Met instemming halen wij 
in dit verband een woord aan van 
A. B. Klerekoper, waarbij de katholieke 
pers in 1938 aantekende; „Verstandige 
taal van een socialist." Hij zei dan; 
„Ieder volk heeft de zedelijke plicht 
zijn werkloosheid tot het minst moge- 
lijke terug te dringen. Allereerst omdat 
van de uitgaven voor werklozenzorg 
de gemeenschap niet beter wordt, om- 
dat het economisch beschouwd geen 
vruchtdragende uitgaven zijn. 
Maar nog veel meer om het zedelijk 
kwaad en het mensonterend ongeluk, 
dat in niet werken is belichaamd, en 
dat de overheid tot de eerste prijs 
moet zien te voorkomen." 
Het is daarom niet alleen wenselijk uit 
te gaan van een sociologie en economie 
waaraan het natuurrecht ten grondslag 
ligt en zelfs christelijke beginselen: hef 
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is noodzakelijk uit te gaan 
van de christelijke levens- 
leer zelf; de eeuwige waar- 
heid met de beoefening van 
van de tien ge boden; als- 
mede van de christelijke wijs- 

begeerte, die economie en sociologie moet 
doortrekken. De arbeider is geen na- 
tuurproduct of spierencomplex, dat men 
natuurwetenschappelijk bekijkt en lou- 
ter economisch beoordeelt of taxeert 
als een neutraal arbeids- of productie- 
middel. Het is te hopen, dat de roof- 
bouwjaren voorgoed tot het verleden 
behoren. 

\7oor zover het oude fabrieksstelsel 
* nog regeert, dient het onbarmhartig 

aangevallen en verbanen te worden. 
De .grote armlastigheid van eertijds is 
de treurige en harde erfenis van een 
goor fabrieksstelsel uit de dagen, dat 
men de fabrieksschoorstenen bijna aan 
de voet van de kerktoren bouwde en 
de mens, als een versleten lastdier, aan 
de deuren der ingezetenen het kruiste- 
ken liet maken of het Onze Vader pre- 
velen aleer de cent van de particuliere 
liefdadigheid zuur uit de ene in de an- 
dere hand overging, of de pauper zijn 
troosteloze gang ging naar het Bur- 
gerlijk Armbestuur of het hulpbetoon 
van welk bureau ook. Zij bedelden hun 
dagelijks broöd onder het fiat der kerk- 
gangers, niet minder stilzwijgens over 
dan schulddig aan het pauperisme. Ook 
in de sociale en economische orde is 
de arbeider eerst en vooral Christen 
en mens. Allen, die dit ontkenden of 
ontkennen, plegen onrecht, gteven er^ 
gernis en zondigen tegen de liefde. 

Ook na de Franse revolutie van 1848, 
toen het recht op arbeid in alle 

harten leefde, bleef; de exploitatie van 
de ene mens door de andere, want in 
de kapitalistische economie blijft de ar- 
beid koopwaar en in de materialistische 
economie slavernij. Slechts in het licht 
van de bovennatuurlijke en de natuur- 
lijke orde samen zal de arbeid de er- 
kenning vinden, waarop zij recht heeft 
en zal men met alle middelen een 
nieuwe werkloosheid weten te voorko- 
men en te bestrijden. Wij denken hier- 
bij niet aan: stempelen, werkverschaf- 
fing, werkverruiming, zelfs niet aan 
overbruggingssteun en de D.U.W. 
Slechts de middelen, die de bestaans- 
zekerheid veilig stellen en de mense- 
lijke persoonlijkheid en waardigheid 
eerbiedigen, mogen in aanmerking ko- 
men. Hieronder vallen; de werkloos- 
heidsverzekering; de wachtgeldregeling 
mits geen verkapte stcuntrekkerij; te 
zijner tijd een minder-urige arbeids- 
week; bedrijfsgemeenschappcn, die de 
rechten en plichten van de arbeiders en 
het gehele bedrijf behartigen onder alle 
omstandigheden; werkobjecten met een 
wijze van uitvoering, die volkomen op 
één lijn staat met het vrije bedrijf; het 
vestigen van nieuwe industrieën en bij 
bestaande fabrieken, het verwerken van 
aanverwante of nevenproducten. Bi) één 
en ander behoudt de overheid een ad- 
viserende, stimulerende en subsidiërende 
taak als zij de bestaanszekerheid voor- 
staat, waarvan de arbeid de grondslag 
is; de arbeid, die primair heet en aan- 
gewend dient te worden vóór elk ander 
middel. 
Het blijft een onvervreemdbaar recht 
van de mens om door de arbeid zijn 
eeuwig en tijdelijk geluk na te streven. 
Het mysterie van de Verlossing verhief 
de arbeid van een paradijsvloek tot een 
  Paradijszegen. 
Moge het dit voor ons allen zijn of 
worden. 

JAN PATRIOT. 



EEN ZWERFTOCHT DOOR DE 

ZUID-SUHATRAAHSE HOERASSEN 
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Het tekenen van de Renville-overeenkomst legde hei Ned. leger de zware taak op de schouders om in 
de gcdemilit air is eerde zones de rechtsorde te herstellen en de verzorging van de verarmde bevolking met 
kracht ter hand te nemen. 
In de meeste gevallen verschilt het toegewezen gebied weinig met het voormalig actie-terrein. In Z-Suma- 
tra omvat het tevens een enorme moerasvlakte. Deze strekt zich uit van de zuid-grens van de oude residen- 
tie Palembang tot aan de benedenloop van de Moesi. De patrouille's in dit 20.000 km.2 groot moerasgebied 
zijn zwaar. Van één dezer tochten van 4-7 R.I. vertellen we U. 

 J 

Een prauwenvaart door het moeras. 

Dè ganse nacht had de onrust van 't vertrek al 
door het kampement gespookt. Bij de jongens 

heerste de besluiteloze drukte van het laatste 
inpakken, terwijl aan de rivier, bij het flikkerend 
licht van stormlampen de prauwen geladen wer- 
den met voorraden voor de lange tocht. Laat in 
de nacht gleden de bootjes weg uit de kleine 
lichtplek bij de steiger en losten zich op in het 
duister van de Oosterse nacht. 
Zes man in een grote prauw, drie man in een 
kleine, in een ongemakkelijke houding. Ze pro- 
beerden de tekort gekomen slaap nog in te ha- 
len en doezelend lieten ze zich verder pagaaien, 
de bestemming tegemoet. 
Na enkele uren kroop het 
eerste morgenlicht langs de 
hemel omhoog en tekende 
het landschap zich vaag af 
in de vroege schemer. 
De rivier ging over in 
een groot loodkleurig meer 
waar enkele vogels ver- 
schrikt omhoog klapwiek- 
ten. De zon steeg en de 
hitte van de Indische zon 
liet zich behoorlijk gevoe- 
len toen een nauwer vaar- 
water bereikt werd, eigen- 
lijk scheuren in een on- 
metelijk rietland. Van de 
stuurmanskunst van de 
roerganger werd het uiter- 
terste gevraagd en de pa- 
gaaien moesten verwisseld 
v/orden voor de vaarbomen 
omdat er geen ruimte ge- 
noeg was de eersten te ge- 
bruiken. Het was zaak om 
bij elkaar te blijven want 
bij elke bocht kon je ver- 
schillende kanten uit en 
dus elkaar kwijt raken. De 
dag werd eentonig en sloom 
zat men te kaarten of wat 
te zingen. Laat in de mid- 
Jag werd de bosrand 
bereikt en daarmee ook 
breder water. Met de pa- 
gaaien ging het nu weer 
plugger en kwam men in een 
soort bosmeer aan, waar, in 
de half verrotte paalwonin- 
gen, nota bene nog mensen 
woonden. Toen het donker 
inviel voeren we door een 
tunnel van bomen en hoog er boven twinkelden 
de sterren in tropische pracht. 
Des nachts werd er door de wachtpost die op de 
voorplecht zat met een groot vuur voor hem, 
tweemaal alarm gemaakt voor olifanten die aan 
de oever kwamen drinken. Wilde zwijnen snoven 
langs de kant en apen kolonies kwamen nieuws- 
gierig kijken wat er nu toch wel gebeurde. De 
volgende dag was eentonig en een zucht van 
verlichting ontglipte toen in de vroege morgen- 
uren van de derde dag Pagar Dewa bereikt 
werd. 

De Marga Masoedji, verlaten en vervallen. 

T) agar Dewa, de hoofdplaats van de marga 
* Mesoedji, is gelegen aan de grote rivier, 
waaraan deze marga zijn naam ontleent, op de 
plek waar de Doengei Tepok uitmondt in de 
hoofdrivier. 
Hoewel de plaats vroeger welvarend moet zijn 
geweest, wordt haar centrum nu omringd door 
struikgewas en slingerplanten. De pasangrahan, 
het hotelletje voor doortrekkenden is verlaten. 
Waar eens de steiger lag, waarop de Pasirah 
in vol ornaat zijn hoge gasten ontving, steken 
nu enkele half verrotte palen troosteloos boven 
het water uit. 
De wegen zijn drassig en slecht onderhouden en 
op de ladangs, waar de rijstoogst staat,, dwalen 
kudden olifanten rond, die met speels gemak 

door de zwakke bamboe-omheiningen dringen, de 
pondoks (kleine paalwoningen) omver werpen 
en de oogst opvreten en vertrappen. Door de 
gaten in de paggar volgen de zwijnen en vol- 
tooien het werk. De bevolking leeft voornamelijk 
van de Oebi, de wortel, die de Indonesiër eet, 
wanneer hem niets anders meer rest. 
In de laatste vijf jaren zijn dan ook vele men- 
sen vertrokken. Zij pakten hun schamele bezit- 
tingen in hun prauw en zakten de rivier af; — 
wie weet, waar zjj terecht zijn gekomen. 
Het is in Pagar Dewa stil. De bevolking zwerft 
door de bossen om voedsel te zoeken. 
Zo is ook de toestand in de overige negen dor- 
pen van deze marga. De patrouille voer de Me- 
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FT. 77. PADAMARAN (Zd. Sumatra). Met 4 prauwen maakte 
een patrouille van 4-7 R.I. een 14-daagse tocht naar het practisch 
onbereikbare gebied van Pagardewa aan de kali Mesoedji, 
Er werd 53 uur aan een stuk gevaren. 

soedji op en bezocht alle doessoens, overal was 
het beeld hetzelfde: verlaten — vervallen. 

veral werd de komst van de kleine groep Ne- 
derlanders — de eersten sinds zes of zeven ja- 

ren met blijdschap begroet en beschouwd als het 
voorteken van een betere tijd. Op weg naar Pe- 
matang - panggan, de meest afgelegen doessoen 
in het Zuiden, ontmoetten wij een prauw met 
de Pengawa van dat dorp. Hij maakte ijlings 
rechtsomkeert en voer in zijn snelle prauw ons 
vooruit. Toen wij in het dorp aankwamen, ston- 
den de adathoofden aan de steiger om ons te 
ontvangen en op een beschaduwde plek voor de 
woning van het dorpshoofd stond een tafel met 
de „daftars", de registers van bevolking en 
oogst. Gedurende zes jaren zorgvuldig verbor- 
gen voor het oog der overheersers en even zorg- 
vuldig bijgehouden! 
Het dorp legde rekenschap af  
In het dorp, waar het voedselgebrek te lezen 
stond op de gezichten van de mensen werd een 
aanvang gemaakt met de distributie. Er werd 
zout verstrekt en de belofte voor rijst en 
kleding kon reeds gegeven worden. Een mantri- 
verpleger reisde met ons rond en bezocht de 
zieken. Alle Inwoners werden gevaccineerd. 
Een nieuw gebied is aan onze zorgen toever- 
trouwd. 
De opbouw kan weer beginnen! 

WEREjDI 

JHR. DE GEER. 

In plaats van blij te zijn, dat hij ondanks alles als een 
vergeten burger in Nederland kan leven, kan Jhr. de 
Geer maar niet zwijgen. In een brochure, waarin hl] 
zich een slachtoffer van rechtsbederf noemt, verge- 
lijkt hij zichzelf met Johan van Oldenbarneveldt. 
.— Hoe men verder ook over van Oldenbarneveldt 
moge denken, hij was in ieder geval een moedig 
man, die zijn verantwordelijkheid tot het bittere einde 
wist te dragen. De Geer blijkt dat zelfs niet te kun- 
nen. Het persoonlijke heimwee, dat hem indertijd 
naar Nederland dreef, en dat hem het Nederlands 
verzet ongunstig deed beïnvloeden, getuigt van een 
zodanig gebrek aan moed, dat iedere vergelijking met 
van Oldenbarneveldt voor diens nagedachtenis uiter- 
mate beledigend is. 

* 

UITWIJZIGING VAN DUITSERS. 
De Minister van Justitie, die wij, gezien zijn beleid 
inzake de berechting van politieke delinquenten, toch 
waarlijk geen gemis aan gevoelens van barmhartig- 
heid en menselijkheid kunnen verwijten, is de laatste 
weken van diverse zijden lastig gevallen inzake zijn 
beleid bij het uitwijzen van Duitsers. Men acht het 
niet te rijmen met de christelijke naastenliefde om al- 
hier vertoevende Duitsers naar een troosteloos oord 
als het huidige Duitsland terug te zenden. Men acht 
het voorts in ieder geval onverantwoordelijk om deze 
geboren Duitsers, in afwachting van hun uitwijzing 
onder onmenswaardige omstandigheden op te slui- 
ten. Men meent tenslotte, dat Nederland door deze 
uitwijzing toont hoe klein een land kan zijn. 
Deze critiek op het regeringsbeleid inzake de uit- 
wijzing van ongewenste Duitsers gaat kennelijk uit 
van een recht der betrokken Duitsers om in Neder- 
land te vertoeven en te blijven vertoeven. Zij acht 
het onrecht die Duitsers, wier verblijf in Nederland 
ongewenst te achten is, uit te wijzen, tenzij die uit- 
wijzing gepaard gaat met een bewijs van misdra- 
gingen. Zij heeft wel oog voor de belangen der be- 
trokken Duitsers, maar onderschat in ieder geval het 
belang van onze nationale veiligheid. Zij is bevreesd, 
dat bij een uitwijzing van circa 10% der in Neder- 
land verblijvende Duitsers aan enkele dier Duitsers 
onrecht zal geschieden en ziet over het hoofd of 
bagatelliseerd, dat daarbij aan 90% méér dan hun 
recht wordt gegeven. 
Wanneer de uitwijzing van Duitsers inderdaad naar 
strikte regels van recht zou geschieden, zouden niet 
10 maar wellicht 90% uitgewezen moeten worden: 
hun verblijf hier te lande is immers slechts een gunst, 
die verleend wordt zolang dat verblijf gewenst, al- 
thans niet ongewenst is. Wie in deze materie uit- 
gaat van een recht der Duitsers en het regeringsbeleid 
vanuit dit recht meent te mogen becritiseren, gaat 
tenenemale van een onjuist uitgangspunt uit. Wie 
daarentegen uitgaat van een formeel recht tot uit- 
wijzing van alle ongewenste Duitsers en dan in de 
practijk constateert, dat dit recht met zodanige soe- 
pelheid gehanteerd wordt, dat slechts circa 10% 
wordt uitgewezen, kan toch onmogelijk volhouden, 
dat deze uitwijzing toont hoe klein een land kan zijn. 

* 

„RECHTSHERSTEL". 
De illegale drukker A. H. Pasman, die in bezettings- 
tijd o.m. het drukken van het ondergrondse „Pa- 
rool" en van de „Schildpadreeks" verzorgd heeft, en 
die met zijn medewerkers betrokken is geweest in 
het z.g. „Tweede Paroolproces" is dezer dagen door 
het Beheersinstituut ernstig gedupeerd. 
Na de bevrijding had hij in huur de beschikking ge- 
kregen over een gedeelte van het materiaal der 
N.S.B.-drukkerij „Tampon" te Utrecht, waar in be- 
zettingstijd o.m. het weekblad „Storm" en de Vor- 
mingsbladen van de S.S. gedrukt zijn. 
Op 1 Juni 1948 heeft de heer A. Pasman echter be- 
richt ontvangen, dat de huur van het materiaal met 
ingang van 12 Juni is opgezegd. 

# De N.S.E.-drukkers zijn inmiddels door het Utrechtse 
Tribunaal veroordeeld, maar daarbij is van verbeurd- 
verklaring van enig deel van hun vermogen geen 
sprake geweest. 
Formeel is de zaak daarmede dus in orde. 
Dat de eigenaren door de bedrijfszuivering het recht 
is ontnomen om gedurende vele jaren een leidende 
functie in enig grafisch bedrijf te bekleden, speelt 
blijkbaar geen rol. Een stroman kan deze moeilijk- 
heid immers wel oplossen. En de belangen van Pas- 
man doen kennelijk ook niet veel terzake. Daar staan 
immers de rechten van de N.S.B.-drukker tegenover! 
— Aldus pleegt men in 1948 in Nederland „rechts- 
herstel": men herstelt N.S.B.-drukkers in hun rech- 
ten ten koste van door de Duitsers beroofde illegale 
drukkers! 



❖ BEZINT, EER GE BEGINT 
45- 

Wanneer ge ais militair van boord stapt, zo 
uit het verre Indië, dan begint voor velen 
Uwer het gewone, het burgerleven. Tijdens 

en na het militair verlof komt ge voor een heleboel 
beslissingen te staan. 
Beslissingen die niet enkel voor de eerste weken of 
maanden van betekenis kunnen zijn, maar voor ja- 
ren, ja zelfs voor het leven. 
Een rijp overwegen van mogelijkheden en dikwijls 
moeilijkheden, is hard noodzakelijk. 
Kiest zeker niet altijd de weg van de minste weer- 
stand. Ge zult er spijt van hebben en gedane zaken 
nemen geen keer. 

Zodra ge van boord stapt, heerst er 
een prettige stemming: de ontvangst 
is gul en hartelijk. Dat was het feest, 

xiy maar nu; na het bal. De feestrok zal 
dan verwisseld moeten worden voor 

thet gewone pakje, voor hei normale 
leven. Ge zult weer deel uit moeten 
maken van gezin, van de Kerk. fa- 
briek of kantoor en van de club. 
Juist hier komt ge voor de beslissin- 
gen te staan. 
Daarom; Bezint, eer ge begint. 

Zeker» ge wordt maar zo niet aan Uw lot overge- 
laten. De Overheid heeft in de vorm van Demobili- 
satie-voorzieningen een reeks mogelijkheden .gescha- 
pen, om de overgang naar het burgerleven te doen 
slagen. Dit besluit is echter geen feestplan, evenmin 
als het een entreebiljet voor luilekkerland kan zijn. 
Lee t en bestudeert het Besluit Demobilisatie-Voor- 
zieningen nauwkeurig. (Een beknopt overzicht er- 
van vindt ge in; „Salvo" van Januari—Februari 1948 
en het A.M.J.V. Maandblad, 2e Demobilisatie-num- 
mer, terwijl binnenkort „In een notedop" bij de Le- 
gervoorliditingsdienst verschijnt.) 
Neemt alles goed in U op. Overweegt Uw kansen 
en benut ze. Als U eenmaal gedemobiliseerd bent, is 
er wellicht niet meer die mogelijkheid. Bepraat Uw 
toekomst met de huisgenoten, vrienden, kennissen, 
met Uw werkgever of leermeesters. 
Vraagt het oordeel van het Plaatselijk Comité van 
de Nationale Demobilisatie Raad en van het Ge- 
westelijk Kantoor van de Sociale Dienst. 
Ook „De Zwerver" staat U steeds door haar be- 
richtgeving met raad en daad ter zijde. 

De Res. Ie Lt. 
Drs. ]. M. M. HORNIX. 

verbonden aan de Psychologische Dienst van 
de Koninklijke Landmacht, richt zich in neven- 
staande bijdrage mei enkele waardevolle ad- 
viezen lot de terugkerende oorlogsvrijwilligers. 
Hoewel ons blad in handen komt van een groot 
aantal O.V.W.-ers, meent de redactie, de le- 
zers van ons blad niettemin te mogen verzoe- 
ken. dit exemplaar zoveel mogelijk toe te zen- 
den aan de militairen, die binnenkort zullen 

 ^demobiliseren. ^ 

Benut allereerst Uw verlof goed. Ziet rond wat er 
zo al veranderd is in Nederland. Maakt gebruik 

van de Spoorwegen, ge hebt immers vrij gebruik. Be- 
zoekt Uw familieleden, kennissen, maar vergeet ook 
mogelijke werkgevers niet en  bekijkt ook eens 
Uw land. 
Besteedt het geld, dat ge ontvangen hebt goed; na- 
melijk voor het doel waarvoor het gegeven werd, 
voor burgerkleding en eerste behoeften. 
„Verbioscoop" en „vercafé" niet te veel. Zet het 
ook niet om in cadeaux; ge hebt Uw geld hard no- 
dig, evenzo Uw textielpunten. 
Weest niet te haastig, kijkt op Uw gemak uit naar 
een baan, zo ge er geen had. Verandert niet te over- 
haast van beroep of werkgever. Ook hier geldt: 
schoenmaker blijf bij je leest. 
Dit zelfde is er ook ten aanzien van de politiek en 
ten aanzien van meisje en vrienden. 
De politiek is als steeds een moeilijk ding. Ge kunt 
dit zo maar niet een-twee-drie beoordelen en over- 
zien. Laat U door ervaren mensen hieromtrent in- 
lichten en kiest zonodig na rijp beraad. 
Ook de keuze van een meisje of vrouw vergt dik- 
wijls een rijpe overweging. Gaat niet hals over kop 
te werk. Overschrijdt pas de demarcatielijn van het 
huwelijk, wanneer ge elkaar goed kent. 
Laat Uw oude vrienden niet in de steek. Ook niet 
hen, die U verzorgd hebben met alle mogelijke ga- 
ven in Indië. 
Ge dient weer zo gauw mogelijk burger te worden. 

dat is in de eerste plaats een zaak voor U zelf. Ieder- 
een zal daaraan mede willen werken. Maar zij ver- 
wachten ook dat gij dat doet. 
Demobiliseren betekent ook wel in de rij staan. Gij 
hebt voorkeursrechten, maar ondanks dat is het niet 
altijd mogelijk dat ge op Uw wenken bediend wordt. 
Blijft kalm  en rookt een sigaret, met of zonder 
heimwee naar Indië. Bedenkt dat er overal instan- 
ties zijn, die U willen en kunnen bijstaan. Zij zijn er 
voor de demobilisant, gebruikt ze. 
Dit geldt zeker ten aanzien van de huisvesting. Dit 
is en blijft voor een ieder in Nederland een moeilijk 
probleem. Ijzer valt ook hier niet met handen te 
breken. Ge wordt met prioriteit behandeld, dat ligt 
wettelijk vast, eist niet het onmogelijke. Vraagt ook 
hier bijstand. 
O.V.W.-ers bezint, eer ge begint aan het burger- 
leven. 
Er is een mogelijkheid om in militaire dienst te blij- 

ven, doch ook de kansen in het bedrijfsleven zijn 
thans niet slecht. Zorgt dat ge geschoold in een func- 
tie geraakt. Dit houdt voor het militaire leven in; met 
een rang: voor het bedrijfsleven; met een zekere vak- 
bekwaamheid. 
Verzoekt — indien nodig — steeds om geschoold te 
worden. 
Voltooit zonodig Uw studie  en zit ook s avonds 
niet stil, maar volgt een cursus. Ge moet toch een 
behoorlijk loon of salaris kunnen verdienen, anders 
valt de demarcatielijn van het huwelijk moeilijk te 
overschrijden. 
Mogen de hier gegeven wenken, welke allen onge- 
twijfeld bekend zijn, nog eens in herinnering worden 
gebracht, omdat op vele punten de score, gezien de 
opgedane ervaringen, nog tamelijk laag staat. 
Wie lang uit Holland is weg geweest en in Indië 
een vreemd en soms opwindend leven heeft gehad, 
staat hier in het kalme Moederland in het begin wel 
een beetje onwennig te kijken en voelt zich niet di- 
rect thuis. Nederland heeft op een kalme, overdachte 
wijze voor de demobilisanten voorzieningen getrof- 
fen. 
Het verwacht dat gij er gebruik van maakt. Als ge 
U bezint voor ge begint, dan zal de aanpassing niet 
lastig zijn en niet lang duren, zulks tot voordeel van 
Uzelf en van Nederland. 

ZUID-SLEESWI|K, SLACHTOFFER VAN 

Reeds in 1919 heeft men getracht het Sleeswijkse probleem, ontstaan door 
de Duitse annexatie ten tijde van Bismarck, op te lossen. Meer dan een 
eeuw lang is deze kwestie met tussenpozen aan de orde geweest. 
Een tamelijk grote groep wenst aansluiting hij Denemarken, maar Enge- 
land houdt dit tegen en het is de vraag of dit streven nu met succes 
bekroond zal worden. 

De Duitse veroveringszucht begon reeds in de 
dagen van Bismarck. Honderd jaar geleden 
lag in het Noorden van het tegenwoordige 

Duitsland het hertogdom Sleeswijk-Holstein. 
Dit hertogdom vormde een personele unie met 
Denemarken, d.w.z. de Koning van Denemarken 
was tevens hertog van Sleeswijk-Holstein. De 
Pruisische veroveraar, wist het in 1864 echter 
zover te brengen, dat Sleeswijk-Holstein als pro- 
vincie van Pruisen bij Duitsland werd ingelijfd. 
De bewoners van Holstein spraken Duits, doch 
zij die in Sleeswijk woonden waren Denen van 
origine en hadden het Deens als voertaal. 
Na de eerste wereldoorlog kwam de Noordelijke 
helft van Sleeswijk terug aan Denemarken. De 
Zuidelijke helft bleef evenwel aan Duitsland. Een 
groot gedeelte van de mensen, die daar woonden, 
is dit steeds als een onrecht blijven voelen. 

Nu, na de tweede wereldoorlog, dringen zij op- 
nieuw sterk aan op aansluiting bij Denemar- 

ken en eisen een volksstemming. Engeland staat 
hier afwijzend tegenover omdat het meent dat 
hierdoor in de toekomst nieuwe moeilijkheden 
zullen rijzen. 
Zoals reeds opgemerkt spraken de bewoners van 
Sleeswijk, Deens. Doordat het gebied bijna hon- 
derd jaar bfl Duitsland heeft behoord, is het 
langzamerhand een Duits sprekend land gewor- 
den. Wel is er in dit Duits een sterk Deens ac- 
cent te onderkennen. Br is momenteel nog een 
tamelijk grote groep die Fries spreekt. 
Hoewel het grootste deel der bevolking tegen- 
woordig streeft naar afscheiding van Duitsland, 
was men bjj de opkomst van het Hitlerregiem 

tamelijk nazi-gezind. Bij de verkiezingen voor 
de Rijksdag in 1932 en 1933 stemde ruim 50% 
der bevolking nationaal-socialistisch. Dit valt 
niet te verwonderen. De meerderheid der Zuid- 
Sleeswijkse boeren stond er economisch gezien 
slecht voor en ook voor de handel in de stadjes 
zag het er niet rooskleurig uit. Het nationaal- 
socialisme beloofde gouden bergen. 
Nadat de nazi's in 1933 in Duitsland aan de 
macht kwamen, begonnen de Zuid-Sleeswjjkers 
echter langzamerhand in te zien, wat dit regiem 
in feite betekende. 

Een zaak, momenteel van speciaal belang, is 
de toenemende vraag naar de vestiging van 

Deense scholen. Bij de capitulatie in 1945 wa- 
ren er slechts 10 Deense scholen. Op 't ogenblik 
Is dit aantal gestegen tot 55 en er zijn nog 155 
aanvragen voor vestiging in behandeling. Een 
groot gedeelte der bevolking probeert weer Deens 
te leren. Door de gesloten grens kunnen echter 
weinig Deense boeken en kranten ingevoerd 
worden. 
De Britten werken de Zuid-Sleeswijkers in hun 
heroriëntatie op Denemarken zoveel mogelijk te- 
gen. Op bepaalde terreinen heeft de bevolking 
niet dezelfde rechten gekregen als de Duitsers. 
In het stadje Flensborg zouden 2000 kinderen 
van Duitse naar Deense scholen overgaan. De 
gemeenteraad verbood dit. Derhalve proclameer- 
den de ouders als protest tegen dit verbod een 
schoolstaking. Enkele maanden heeft deze sta- 
king geduurd en al die tijd gingen 2000 kinderen 
niet naar school. 

DUITSE AGRESSIE 

Een andere voortdurende ergernis voor de Zuid- 
Sleeswijkers vormen de 300.000 Oost-Prui- 

sische evacué's. Deze evacué's bekleden over het 
algemeen de belangrijkste posten. Van de zes 
voornaamste politie-autoriteiten in dit gebied is 
er slechts één Zuid-Sleeswijker. Voor het lagere 
politie-personeel geldt hetzelfde. Door het grote 
aantal Oost-Pruisen, dat zich in Zuld-Sleeswijk 
bevindt, loopt deze provincie gevaar een com- 
plete structuurverandering van zijn bevolking te 
ondergaan, indien deze mensen zich hier blijvend 
vestigen; vooral daar de bevolkingsaanwas van 
de Oost-Pruisen veel groter is dan van de oor- 
spronkelijke bevolking. 

Denemarken eist verwijdering van de evacué's en 
een volksstemming onder de 350.000 inwoners 
van Zuid-Sleeswijk, waardoor dan beslist zou 
worden of dit gebied in de toekomst tot Duits- 
land, dan wel tot Denemarken zal behoren. Dit 
is ook de mening van het Deense volk, wat bleek 
bij een recent Gallup-onderzoek. 76% van het 
Deense volk antwoordde „ja" op de vraag of de 
Deense regering zou moeten proberen om in het 
vredesverdrag een bepaling ingevoegd te krijgen, 
ten doel hebbende dat de vaste bevolking van 
Zuid-Sleeswijk recht moet hebben om te beslis- 
sen, tot welk land zij wensen te behoren. Slechts 
9% beantwoordde deze vraag met „nee". 15% 
had geen opinie. De personen, die ondervraagd 
werden behoorden tot alle politieke partijen, van 
Conservatief tot Communist. (Van de Commu- 
nisten waren 66% voor een volksstemming, 
Sociaal Democraten 70%, Radicaal Liberalen 
85%, Conservatieven W- en Gematigd Libera- 
len 87%). 
Wel een bewijs dat het vraagstuk leeft in aller 
harten. Zuid-Sleeswijk verlangt naar de moge- 
lijkheid om aan de opbouw te beginnen en zich 
te ontworstelen aan de situatie die door de val 
van het Derde Rijk ontstaan is. Het wil '" eer 
worden wat het vroeger was: een zelfstandige 
eenheid waarin de moffenlaars niet meer heer- 
sen zal. 
Moge het nu daarin slagen! „JELLE" 



Gedreven 

Uit leven en strijd van één onzer grootste 
verzetsmannen 

THEODORUS DOBBE („HANS") 
door 

..BOB VAN STEENWIJK". 

De achtervolging door Horac 
en zyn handlangers. 

Zoals reeds even werd gememoreerd, had het 
felle speuren door de politie in de Joure-zaak 

enig succes geboekt. Nadat de plaatselijke politie 
te Joure de S.D. te 's-Gravenhage van de overval 
op het distributiekantoor op de hoogte had ge- 
steld, werd onmiddellijk op last en onder leiding 
van de S.D.-commissaris Horac, de leider van net 
beruchte Sonderkommando Gruppe V. van de S.D. 
een energieke jacht op Dobbe en zijn medewer- 
kers van de groep V.N. ingezet. 
Horac, die tevens SS officier was, had reeds voor 
zjjn komst in Nederland, een grondige ervaring 
opgedaan op het gebied van illegale strijdmetho- 
den. Van 1932 af was hij lid van de Oostenrijkse 
Nazi-party en de S.A. en na het verbod van zijn 
partij, had hij een actief aandeel gehad in de 
illegale Nazi-beweging, welke door haar verra- 
derspraktijken mede de Anschluss met Duitsland 
tot een feit maakte. Voor zijn verradersdiensten, 
„den lande bewezen", ontving hij na de 
Anschluss de Ostmarkmedaille, terwijl men hem 
benoemde tot Kriminal-Kommissar bij de Leit- 
Btelle van de Kriminal-Polizei te Munchen. Zijn 
diensttijd in de illegale Nazi-gelederen werden als 
echte dienstjaren beschouwd bfl de vaststelling 
van zijn salaris, terwijl hem tevens een groot 
bedrag als schadeloosstelling werd toegekend. 
Geen wonder, dat zijn Oostenrijkse vriend en 
leermeester, Seys Inquart, hem na de bezetting 
van ons land, als volkomen betrouwbaar Nazi- 
medewerker hierheen liet komen en hem aan het 
hoofd stelde van een der afdelingen van de 
Sicherheitsdienst. 
Bij de achtervolging van Dobbe en diens mede- 
werkers heeft Horac op de meest sluw-psycholo- 
gische wijze gebruik gemaakt van de practijken 
m de Nazi-leerschool opgedaan; zo sluw, dat zijn 
satellieten zijn streken soms niet begrepen en 

mm 

Hij verzekerde zich van de medewerking van 
enige leden der toenmalige staatsrecherche, die 
bij Sonderkommando V. werden ingedeeld. De 
rechercheurs Noppen en Flipse, de leider tegen 
wie „Radio Oranje" later waarschuwde, behoor- 
den al spoedig tot zijn meest intieme en toege- 
wijde volgelingen. 
De onder Horac staande bijzondere afdeling was 
in Augustus 1941 opgericht, met medewerking 
van de Nederlandse politie-autoriteiten: J. Gre- 
veling, G. W. Kallenborn, J. W. Valken en de 
toenmalige directeur van het Centraal Distribu- 
tiekantoor, De Hoo, die daartoe besprekingen 
voerden met hooggeplaatste Duitse politie-auto- 
riteiten van de S.D. als Wensky, Dr. Maly, Dr. 
Harster, Horac en Rauter, op wier verzoek men 
zelfs een compleet schematisch plan ontwierp. 
Met de instelling van dit Sonderkommando, had- 
den de Duitsers ten doel de bestrijding van de- 
licten ten aanzien van distributie-bescheiden, 
diefstal, oplichting, vervalsing, kortom met alle 
soortgelijke handelingen, welke de bezettende 
macht konden schaden. 
In hoeverre het nu geoorloofd was, dat Neder- 
landse politie-ambtenaren aan de op- en inrich- 
ting van deze afdeling medewerkten of daarbij 
dienstnamen, zullen dezen met hun eigen gewe- 
ten heben uit te maken. Voor echte vaderlanders 
zweemt dit optreden naar landverraad. Want het 
actief medewerken aan dit Sonderkommando en 
opzettelijke hulpverlening aan de vijand had 
tot gevolg, dat men zich schuldig maakte aan de 
arrestatie en uitlevering aan de vijand van bona- 
fide illegale werkers, wier lot een onvermijdelijke 
plaatsing voor de Duitse vuurpelotons zou zijn. 

Als schilder vermomd, met 
een verfpot in de hand  

enkele der aanvankelijk gearresteerden zijn ver- 
raderlijke toeleg niet doorzagen. Daar kwam nog 
bij, dat Rauter, die Dobbe als een der leidende 
figuren van het verzet en als een der gevaar- 
lijkste tegenstanders van de bezettende macht 
beschouwde, persoonlijk geheime instructies aan 
Horac gaf, geen middel onbeproefd te laten, om 
Dobbe in handen te krijgen. 
Een ware wedloop ontstond tussen de Gruppen 
IV. en V van de S.D. om Theo te arresteren, 
maar de eerzucht dreef Horac, om zich dat suo- 
oes niet door de politieke-afdeling te laten af- 
snoepen. 

De verklaringen, waarmede zij hun geweten 
trachten te sussen, omtrent „het dienen van Ne- 
derlandse belangen, door opsporing en arrestatie 
van personen, die de Nederlandse voedselvoor- 
ziening in gevaar brachten", strookten allerminst 
met de ware bedoelingen van de vijand. 
Het was voor een leder, die in deze een prin- 
cipiële gedragslijn volgde, duidelijk, dat de Ne- 
derlandse bodemopbrengst en voedselproductie 
slechts objecten waren van Germaanse roof en 
uitbuiting in het belang van het Duitse oorlogs- 
potentieel. 
Dat de Duitsers zich niet om de voedselpositie 

En velen vielen om hen heen  
Hun rijen sloten weer in één. 
En steeds opnieuw en onversaagd. 
Werd aan des vijands macht geknaagd. 
Zo trokken z' op en vochten. 
Het leger der Gezochten. 

van ons volk bekommerden, hebben wij maar 
al te ellendig aan den lijve ondervonden. 
Bovendien was het zowel hen, die aan de tot 
standkoming van dit Kommando hun medewer- 
king verleenden, als de daarbij werkzame „Ne- 
derlandse" rechercheurs bekend, dat de door 
hen en hun Duitse chefs toegepaste methoden: 
Schutzhaft, bunkeropsluiting, concentratiekamp- 
straffen, arrestatie van gijzelaars en doodstraf- 
fen, in wezen betekende verkrachting van de Ne- 
derlandse strafnormen en het Nederlandse straf- 
procesrecht. Het was dan ook mede deze afde- 
ling, Gruppe V. der S.D., welke met alle gevolgen 
van dien een niet onbelangrijk deel der concen- 
tratiekampen zou vullen. 

* * * 
Onmiddellijk na de arrestaties van de joden, 

welke door Dobbe aan een onderduikadres 
waren geholpen, de familie Seligman en Polak; 
van de heer Hofkamp en de agenten van politie, 
Sytze de Jong en Nieuwland, begon Horac, die 
zelf de verhoren leidde, met zijn geraffineerd 
spel. De namen van de overvallers werden hem 
genoemd en hij kwam te wéten, dat Dobbe de 
leider was; Dobbe, de ter dood veroordeelde, de 
verzetsman, die al zoveel last aan de bezettende 
overheid had bezorgd; en welke als een der voor- 
naamste verzetsleiders werd beschouwd, een we- 
tenschap, waarover Noppen en Flipse aan de 
S.D. een uitvoerig rapport uitbrachten. Zijn 
arrestatie en liquidering zou volgens de Duitse 
opvattingen aan het verzet een onoverkomelijk 
verlies berokkenen. Horac wilde de man zijn, die 
deze Dobbe zou uitschakelen. 
De gearresteerden, die uit de aard der zaak hun 
eigen aandeel als niet belangrijk voorstelden, 
vonden bij Horac een gewillig oor. De sluwe vo- 
gel deelde hun mede, dat hij de overtuiging be- 
zat, dat zij er eigenlijk gezegd, maar lelijk in- 
gevlogen waren; dat zij, voor zover ze de hel- 
pende hand hadden gereikt, uit idealisme hadden 
gehandeld, hetgeen Horac uitstekend kon begrij- 
pen en vergoelijken. Hij zelf was ook een goed 
vaderlander en een idealist. De werkelijke daders 
echter waren misdadigers; er op uit, om zich- 
zelf te bevoordelen en anderen met de gebakken 
peren te laten zitten. Horac zou hen, de slacht- 
offers ter zijde staan. Zij zouden op vrije voeten 
worden gesteld, maar ze moesten medehelpen, de 
verleiders en misdadigers onschadelijk te maken. 
De gearresteerden luisterden gretig naar het 
gefluit van de gewiekste vogelaar en vlogen in 
het net  
De nodige gegevens waren nu binnen en de jacht 
kon beginnen. Via het bureau in Den Haag, 
waar de duplicaten van de persoonsbewijzen- 
foto's werden bewaard, verkreeg hij de portretten 
van de gezochten, welke werden vermenigvul- 
digd. In het politieblad verscheen een verzoek 
tot aanhouding en voorgeleiding later gevolgd 
door een foto-signalering onder ƒ 10.000 belo- 
ning, en de beide rechercheurs Noppen en Flipse, 
welke aan het Sonderkommando waren toege- 
voegd, speelden welbewust het duistere spelletje 
mee. Zij waren er wel degelijk van op de hoogte, 
dat ze geen dieven en inbrekers najaagden. Hun 
collega T. de Bie legdé na de capitulatie van de 
Edelgermanen, in Augustus '45 de verklaring af, 
dat algemeen „door de rijksrecherche werd ver- 
ondersteld. dat er hier (overval Joure) sprake 
was, van een ondergrondse verzetsbeweging", 
terwijl de inspecteur K. H. Luurssen, die als tolk 
aan het Sonderkommando was toegevoegd, ver- 
klaarde, dat hq persoonlijk na een woordenwis- 
seling met Horac deze toevoegde, „dat hy nim- 
mer in politieke zaken had gewerkt en daaraan 
ook nimmer zyn medewerking zou verlenen". 
„Met my", zo gaat zyn verklaring verder", „wa- 
ren alle rechercheurs uit de ryksrecherche, voor- 
zover ik dit hoorde, uit deze zaak verdwenen, 
met uitzondering van Noppen en Flipse. Deze 
laatsten hebben nadien nog maanden lang met 
Horac in deze zaak gewerkt". 
Over Noppen gaat het rapport verder: „Ik be- 
gryp volkomen, dat hy vandaag veel spyt heeft 
van zyn overdreven dlenstyver in polltiefce aan- 



gelegenheden, doch Iaat hi} flink zijn en de con- 
sequentie daarvan aanvaarden." 
Ten aanzien van Flipse wordt meegedeeld, dat 
hij enige weken na de bevrijding een bezoek bjj 
deze politie-inspecteur bracht, om diens hulp in 
te roepen. Hij deelde mede, „dat hij reeds enkele 
weken met zelfmoordplannen rondliep en er toch 
zo'n spijt van had, zich door die gemene vent 
(Noppen) te hebben laten leiden." 
Toen Noppen en Flipse ijverig speurend het 
jachthuis hadden ontdekt, vonden zij daar de op- 
gehangen flessen met opschriften. Zij vernamen 
tevens, dat een meisje, dat onderduiken moest, 
maar voor wie niet onmiddellijk een onderduik- 
adres was gevonden, daar een nacht in een ka- 
mertje had doorgebracht. Het illustre drietal 
maakte van deze omstandigheden gebruik, om 
de vluchtelingen zwart te maken, tegenover de 
tqdelijk gearresteerden. „Zie je nu wel, ze laten 
jullie de kastanjes uit het vuur halen, terwijl ze 
zelf als Tempelieren leven." 
Deze walgelijke verdachtmakingen werden ge- 
lanceerd door dezelfde heren, die, na elke door 
hen verrichte arrestatie, hun vreugde daarover 
uitleefden in het obscure café „De Gerstenkorrel" 
te Amsterdam, een rendez-vousplaats van S.D.- 
ers met hun handlangers en spionnen, waar 
drank en vrouwen nooit ontbraken. 
En Nieuwland en Sytze de Jong, die dolgraag 
weer in vrijheid wilden gesteld worden, hapten 
welbewust van de koek. die hun werd voorge- 
houden. Zij beloofden, als ze vrijgelaten werden, 
mee te helpen zoeken naar de onverlaten. 

* * ■»! 

Horac wil Dobbe spreken. 
Ongeveer drie weken na de overval werd het 

eerste slachtoffer van de S.D. Frekenhorst te 
Amsterdam gearresteerd. 
Na enige verhoren, persoonlijk geleid door 
Horac, werd Frekenhorst door de laatste mee- 
gedeeld, dat hij hem een nette kerel vond en 
hem een kans wilde geven. Hij zou in vrijheid 
worden gesteld, maar moest dan contact zoeken 
met de andere verdachten uit de zaak Joure. 
"Horac wilde n.1. met hen tot een compromis ko- 
men. Daarvoor moesten zij, eventueel Dobbe al- 
leen als hun vertegenwoordiger, op een door 
Horac vastgesteld tijdstip in hotel Frank te 
Amersfoort verschijnen, ongewapend. Horac zou 
daar dan eveneens ongewapend en onvergezeld 
door anderen, aanwezig zqn. Door inspecteur 
Luurssen en Horac werd Frekenhorst toen naar 
een hotel aan het Damrak gebracht en hier werd 
door hen afscheid van hem genomen. 
Frekenhorst vertrok naar Woudenberg, zocht 
Dobbe op en vertelde hem zqn ervaringen. Horac 
stelde de eis, dat voortaan geen overvallen meer 
mochten plaatsvinden en dat de uitgave van 
„Vrij Nederland" onmiddellijk zou worden ge- 
staakt. Werd aan deze eis geen gevolg gegeven, 
dan zouden alle reeds gearresteerden worden ge- 
fusilleerd, terwijl alle familieleden van de daders 
gevangen gezet zouden worden. Indien aan de 
ander kant Horac's eisen werden ingewilligd, dan 
zouden alle reeds gearresteerde personen uit het 
verband van „Vrij Nederland" vrijgelaten worden 
en zou de jodenvervolging worden gestaakt. 
Hoewel Frekenhorst door de eisen van Horac 
nogal erg geïntimideerd was, werd deze methode 
door Dobbe doorzien als een listig middel om de 
gezochten in handen te kragen. Hij verzocht 
Evert, op het door Horac vastgestelde tijdstip, 
een aan Horac gerichte brief te bezorgen aan 
het hotel in Amersfoort. De uiterste voorzichtig- 
heid werd hem bevolen. Evert ging er heen, als 
schilder vermomd, met een verfpot in de hand. 
Bij het hotel aangekomen, zag hjj daar in de 
buurt een aantal auto's staan, op verdachte wijze 
geparkeerd, terwijl een aantal zeer verdachte 
personen zich in de omtrek ophielden. Hij gaf de 
brief af aan een loopjongen, met de opdracht, 
die aan een kellner van het hotel te overhandi- 
gen. Van Voorthuizen stelde zich toen onmid- 
dellijk met Dobbe in verbinding om hem de 
situatie mee te delen. Deze belde daarop Horac 
op en vertelde hem, dat hij niet zou komen, om- 
dat Horac zich niet aan de afspraak had ge- 
houden. , _ 

(Wordt vervolgd). 

❖ DE SMOES 

Mijn artikel onder de titel: „Jammer, droevig en 
belachelijk" heeft nog andere pennen in be- 

weging gebracht dan die van de heer van S. uit 
Nijmegen, met wie ik reeds in een vorig nummer 
de pen kruiste. De heer F. uit Beverwijk onderlijnt 
In een uitvoerige brief nog eens in grote trekken wat 
ik reeds had geschreven 
over de onvoldoende gees- 
telijke bewapening van vele 
Stichtingsmedewerkers. Hij 
dringt aan op verbreiding 
van de Stichtingsgedachte 
op de ruimst mogelijke 
schaal, vooral ook via de 
pers. Verder meent hij, dat 
de staat op ernstige wijze 
tekort schiet t.a.v. de fi- 
nanciële plichten jegens de 
verzetsslachtoffers, hoewel 
deze tekortkomingen hem 
er niet van weerhouden vol- 
ledige (ook financiële) me- 
dewerking aan de Stichting te geven. De heer S, 
uit Heerlen (en met hem vele anderen) is blijkbaar 
ook voorstander van Staatsverzorging en vindt de 
door mij geponeerde „smoes" kennelijk een smoes 
als hij schrijft: 

het gestelde in het artikel Stichting 1940-—■ 
1945 in Uw nr. 21 van 28 Mei j.1. zal ik gaarne na- 
dere argumenten kennen, m.n. tegen de „smoes ; dat 
men niet betaalt omdat de staat ervoor dient te 
zorgen." 

Ik ben zo vrij om, tussen de regels lezende, te ver- 
onderstellen dat de heer S. het niet met mij eens 

is. Hij vindt het beslist geen smoes als men niet be- 
taalt indien men van mening is, dat de staat ervoor 
dient te zorgen. Ik geloof, dat de heer S. twee din- 
gen door elkaar haalt: werkelijkheid en wensen. Wij 
hebben van de feiten uit te gaan en niet van wens- 
dromen. Die feiten zijn, dat de staat de volledige 
verzorging der verzetsslachtoffers niet op zich neemt, 
maar een gedeelte van die verzorging overlaat aan 
ons initiatief. De staat moet het doen, prachtig, 
maar mogen wij, nu hij het niet doet, ons daarom 
aan onze persoonlijke plichten onttrekken, omdat de 
staat in gebreke blijft? Dat is te gek om los te lo- 
pen. Zolang de staat een andere opvatting omtrent 
de zorg voor verzetsslachtoffers schijnt te huldigen 
dan de oud-verzetters, mogen wij onze plicht niet 
endosseren aan de staat en dus blijft die plicht — 
voor iedere Nederlander — bestaan. Laat ik een 
duidelijk voorbeeld geven. 
Er is in een stadje een reddingsbrigade opgericht tot 
het redden van drenkelingen. Kort daarop valt een 
kind in het water, het staat op het punt te verdrin- 

9 9 

ken terwijl Jansen, geen lid der brigade, er naar staat 
te kijken. Nu zou het van Jansên een misdadige 
smoes zijn als hij redeneerde; We hebben hier een 
reddingsbrigade. Die is nu wel niet aanwezig, maar 
eigenlijk behoort zij hier toch te zijn om dat kind 
te redden, dus blijf ik maar even kijken, hoewel het 

een triest gezicht is en een 
schande voor de brigade." 

Zowaar als Jansen in dit 
geval een smoes verzint 
om zijn gestreken zomer- 
pak in de plooi te hou- 
den, zo waar bedient de 
Nederlander zich van een 
smoes, als hij, omdat de 
staat tekort schiet, zich 
eenzelfde vrijheid permit- 
teert. 

Iets geheel anders is het na- 
tuurlijk als men, betalende, 

de, zegt: „Dit werk behoort de staat te doen." Met 
de gedachte als zodanig kan ik tot op zekere hoogte 
accoord gaan en het is wel verre van mij om die ge- 
dachte op zich zelf een smoes te noemen. Maar zo- 
dra men er een motief aan poogt te ontlenen om alle 
financiële medewerking aan de stichting te ontzeg- 
gen wordt de redenering verdacht spitsvondig. Als 
iemand zegt: ik betaal niet omdat ik geen geld heb, 
dan zeg ik: oké en pak mijn biezen, maar zodra iemand 
schuilevink gaat spelen en zich er af maakt met het 
verzinsel: de staat moet het doen, dan kom ik in 
het geweer, want het is een onredelijk motief. 

u nog even over de staatsgedachte zelf. Zoals 
gezegd; tot op zekere hoogte ben ik het er mee 

eens. Alleen mogen wij niet vergeten, dat de stich- 
ting zich naast financiële zorg ook ■— en niet in de 
laatste plaats — morele steun ten doel stelt. Dat kost 
ook geld. Weer rekening staat? Uitstekend, maar be- 
denk dan daarbij, dat de stichting zich daarmee met 
huid en haar aan de staat verkoopt en geen enkele 
vrijheid over houdt om t.a.v. wettelijke grensgeval- 
len, die zich nu eenmaal onmogelijk in een ambtelijk 
keurs laten persen, bijzondere regelingen in het leven 
te roepen. Ook de opvoeding van kinderen van hen, 
die vielen, vraagt een grote mate van soepelheid en 
vrijheid voor de verzorger, die de staat zich zelf 
niet kan geven, die zich ook niet wettelijk vast laat 
leggen, doch die het particulier orgaan met een warm 
hart zal weten te vinden. 
Daarop ziende kan het zijn voordelen hebben niet 
alles door de staat te laten regelen doch zelf een 
vinger in de pap te houden. 

TOON. 

N; 

Aflassing van de feestelijkheden 
bij het aanstaande 
Regeringsjubileum. 

????? 
Maakt U geen zorgen waarde lezer, deze kop 
dient alleen maar om Uw aandacht te vragen 
voor de 100.000 jongens die hun trouw aan 
het Oranje Huis niet tonen kunnen. Die niet 
kunnen meedelen in de feestvreugde die U en 
wij op een zo hoge prijs stellen. 
Laat ook onze militairen meeleven in de hulde 
die gebracht zal worden. Stelt gij hen daar- 
toe in de gelegenheid door hen nu nog een 
Indië-abonnement op ons blad te geven, dan 
zullen wij zorgen dat zij het jubileumnummer 
op tijd ontvangen! 
Het kost U zo weinig, zij hebben er zoveel 
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SOLDAAT OVERZEE 

Een stafcompie lag aan zo'n rivier (kali — red), 
waar honderden bomen in waren gedeponeerd. De 
riviefheet de Batang Arau en is een droom van pure 
jade, gevat in sprookjesachtige cassetten van bebos- 
te heuvels. Varen op de Batang Arau zou een idylle 
kunnen zijn, maar het was bittere ernst. 
De jongens vonden en leenden boten, die vol scheu- 
ren en gaten zaten. Ze metselden de boten dicht en 
repareerden ze tot aardige sloepen compleet met zeil 

, en riemen. Daarmee gingen ze de rivier op, vijf sol- 
daten onder leiding van een gewezen raillegger. Om 
beurten doken ze in het vier tot vijf meter diepe wa- 
ter en tastten de modderige bodem af; als ze een bom 
gelocaliseerd hadden, bond de duiker een touw om 
de vleugels en hesen ze met vereende krachten de 
gevaarten van zestig kilo naar boven. 
Op deze wijze borgen ze heel wat bommen, maar 
het was een zwaar en tijdrovend bedrijf, dat niet 
zonder gevaren was; daarbij kregen ze last van ogen 
en oren. Daarom leenden ze bij de "Welfare-bibliotheek 
drie boeken van Wllliam Beeke, de vermaarde diep- 
zee-onderzoeker en uitvinder van de diepzeeklok. 
Toen ze die boeken door gelezen hadden, kenden ze 
het vak en maakten uit een oud benzineblik, een 
fietspomp en drie stukken luchtslang een duikerklok, 
die ze verzwaarden met zandzakjes tot een gewicht 
van 30 kilo en waar ze twintig minuten en langer 
mee in zeven meter diep water konden zoeken naar 
bommen. Het apparaat werkte perfect; de contröle- 
meter van de atmosferische druk was de waaier van 
dikke luchtbellen, die opborrelde boven de plaats, 
waar de duiker bezig was. De man, die zwetend aan 
de pomp stond, legde het uit: — Kunte goej' zien; 
aas d'r viel bubbeltjes zijn hettie loeft saat; zien je 
niks dan moete aaledonders hard poempe aanders 
verzuupte. 't Vaal niet mee om 'm in 't lefe te 
houwe  — 
En ze zijn nu aan de laatste bommen bezig. 

Uitgave Smit — Hengelo. 



EENDRACHT! 
❖ 

Jn de laatste boodschap, welke Hare Majesteit 
onze Vorstin, richtte tot haar volk, deed Zij een 
hartstochtelijke roep om eendracht horen. 
Is het de stem eens roepende in de woestijn ge- 
weest? Ik ben er bang voor. 
Door wie is die roep overgenomen? 
Wie heeft haar verstaan? 
Of is zelfs deze roep verloren gegaan in de 
wirwar van geluiden, in de cacophonie van van- 
daag, inplaats dat ze het hoofdmotief vormde in 
de symphonie van Hollands herrijzenis? 

Eendracht. 
Velen verstatin dit woord verkeerd, geven 

het een onjuiste inhoud en staan er dientenge- 
volge sceptisch tegenover. 
Eendracht wil niet zeggen: gelijkschakeiing. 

m «SKBUSS 

Gelichte Redactie, 
Als militair oorlogsinvalide van 1940 en onder- 
gronds werker tijdens de bezetting, drager van 
het oorlogskrvis en Bronzen kruis en een iel te- 
genstander van' het Nationaal Socialisme, maar 
ook strijder voor recht en tegen onrecht, vraag 
ik U enige plaatsruimte. 
Men heeft tot heden nog niet gehoord, dat een 
onderzoek werd ingesteld naar deserteurs uit 
het leger van 1940. Waarom niet? Wie was er 
schuldig aan, dat wij in 1940 geen wapens be- 
zaten om ons behoorlijk te verdedigen? Wie was 
er schuldig aan, dat wij op 9 Mei 1940 geen 
bevel kregen ons gereed te houden voor een 
aanval van Duitsland, of waren de Moerdijk- 
bruggen geen belangrijk punt? Men heeft toch 
zeil na de bevrijding erkend dat men op de 9de 
Mei reeds wist. dat wij aangevallen zouden wor- 
den en wij {bij de Moerdijk brug) wisten niets. 
Wij hadden van 9 op 10 Mei nog een O. en 
O.-avond in de cantine, die om 23.30 uur ein- 
digde. waarna wy rustig op onze strozak gingen 
liggen, niets vermoedend. Omstreeks 3.30 uur 
werden wij gewekt door het geronk van vlieg- 
tuigen. Wij vlogen in ons nachtgewaad naar 
buiten en terzelfdertijd werd er een bom op 
het afweergeschut in de buurt van Moerdijk 
geworpen. 
Terzelfdertijd werden wij op Willemsdorp door 
de Duitse vlirgfuigen aangevallen. Van de 200 
manschappen waren er zo ongeveer een zeven- 
tig gevechtsklaar, waarom ik de leiding nam en 
een gevecht met de vijand begon. Hulde aan de 
dapperen, die hun leven daar gaven en de strijd 
ingingen, zonder één tegenwerping en elke op- 
dracht trouw vervulden, ondanks hun slechte 
wapenuitrusting. De overige manschappen lie- 
pen in nachtgewaad of zonder wapens op het 
terrein rond en werden door de vijand gevangen 
genomen, waarbij ze ons het gevecht nog moei- 
lijker maakten, daar de vijand zich achter hen 
verschanste en wij meerdere malen het vuren 
moesten staken om hun leven te sparen. Dot zou 
niet gebeurd zijn, als wij 's avonds gevechtsklaar 
geweest waren. Ook had men dan de Moerdijk- 
brug gen niet zo gauw overweldigd, zelfs met mei 
onze slechte bewapening. Waarom zoekt men 
niet naar de schuldigen van deze nalatigheid. 
Misschien zou ik. pis het anders gelopen was, 
gesneuveld zijn en rm niet als een verminkte 
rondlopen. Nu heeft men het gevoel, dat zij die 
de leiding hadden, ons laf in de steek lieten. 

Met hoogachting. 
j. G, PARDOEL. 

COMMENTAAR. 
De schrijver roert een probleem aan, dal ons 
niet los mag laten. De soldaten hebben er recht 
op te weten, waarom hun strijd onder zo on- 
punstige voorwaarden verliep. Het komt ons 
voor, dat hiervoor niet een eenvoudige oorzaak 
is op te geven, maar dat veie factoren bijdroe- 
gen tot de bedenkelijlce situatie van Mei 11M0. 
'Schuld is er naar vele zijden en niet in de laat- 
ste plaats moet zij gezocht worden bij ons 
volk. Laksheid, gemakzucht, gebrek aan ernst 
en belangstelling, dwaze omtwapenfagsideeën 
hebben volk, regering en legerleiding in die 
tijd parten gespeeld. De eer van ons volk is 
gered in bet verzet, maar de sluier over Mei 
1940 dient toch geheel weggenomen te worden. 
Intussen menen wij, dat in dit verband een over- 
dreven betekenis aan de factor „verraad" wordt 
toegekend. 

RED. 

Het is niet zo, dat we dèn pas eendrachtig zijn, 
wanneer we allen hetzelfde denken. 
We behoeven niet eerst allen tot één kerk te be- 
horen, of tot een politieke partij voor we een- 
drachtig zijn. 
Het is niet nodig, dat we eerst in alle mogelijke 
wijsgerige, religieuze, maatschappelijke, sociale 
en economische beginselen gelijk gericht zijn. 
Als dat waar was, zou er inderdaad reden zijn 
tot scepticisme, ja tot erger. 
Als eerst de jammerlijke verdeeldheid op ker- 
kelijk terrein zou moeten worden opgeheven; 
als eerst alle economen hetzelfde moesten den- 
ken; als eerst alle psychologen en paedagogen 
het eens moesten zijn en er één wijsgerig denken 
moest ontstaan voor we aan eendracht konden 
beginnen, dan was de zaak inderdaad hopeloos. 
Zo is het echter niet. 
Dracht is de oude stam van dragen. 
Eendracht is dragen als één. 
Samen dragen, allen voor één. 
Eendracht is zelfverloochening, is je zelf op het 
tweede plan zetten; je eigen moeiten en zorgen, 
je eigen streven en belangen eens loslaten om de 
ander te helpen dragen. Je schouders eens zet- 
ten onder een andermans last, onder de last, die 
ons allen drukt. Het is het woord uit onze oude 
Bijbel: 

Draagt elkanders lasten en vervult alzo 
de wet van Christus. 

Eendracht is een antipode van egoisme, van het 
egocentrische, van het als-ik-het-maar-heb! 
Eendracht staat lijnrecht tegenover het indivi- 
duaiisme, de vloek van de 19e en 20ste eeuw. 

Die eendracht hebben we ten tijde van het ver- 
zet gekend. Ja, ten dele althans, zoals alles 

hier beneden ten dele is. 
Wie achter de schermen van het verzet heeft ge- 
zien tijdens of na de oorlog, weet maar al te 
goed, dat het ook toen maar ten dele was. 
Ja, toen ook waren er de naijver, de concurrentie, 
het stellen van de vraag: wie de meeste was! 
En na de bevrijding, toen de verzetsbeweging 
voor het forum van het publiek kwam, is het 
eerst goed begonnen. Wat een onderlinge jalou- 
zie, wat een concurrentie in gewichtigheid en 
gewichtig doen; wat een verhalen over illegale 
prestaties, waarin het woordje ,4k" openlijk en 
meer bedektelijk het hoofdmotief was. 
Wat een baantjesjagerij en ellebogenwerk, vaak 
ten koste van anderen. Hoe gemeen vaak is er en 
wordt er nog geroddeld over hen, die wat meer 
op de voorgrond zijn getreden, louter en alleen, 
omdat men zelf op die voorgrond meende recht te 
hebben. 
Het is pijnlijk om te constateren en nog pijnlijker 
om te zeggen, maar de eendracht is onder de 
verzetsmensen hopeloos zoek. En als één deel 
van het Nederlandse volk de woorden van onze 
Vorstin ter harte moet nemen, dan is het zeker 
de groep der oud-verzetslieden. 
ZÜ hebben de eendracht gekend. Niet in vol- 
maakte vorm (het zij zo), maar ze was er. 
Geestelijke naast leek, ambtenaar naast arbei- 
der, vrouw naast man droegen alien samen de 
last van het verzet. Als één man! Eendrachtig! 
Hoe is ook dit goud verdonkerd! 
Vandaag ziet ieder alleen zichzelf, denkt aan 
zichzelf, werkt voor zichzelf. 

Er is in onze Zwerver druk geschreven over 
het vóór en tegen van de bundeling der ille- 

galiteit. Het is mijn bedoeling niet dit probleem 
opnieuw aan de orde te stellen, maar als we met 
deze bundeling hadden kunnen demonstreren 
wat eendracht is, dan zou ik nu geneigd zijn om 
te zeggen, hadden we het maar gedaan. 
Of zou het een fiasco zijn geworden? 
Ik vrees. 
Waarom? 
Omdat-die grote, flinke, moedige, resolute, prin- 
cipiële verzetsmensen na de bevrijding van die 
kleine, zielige, egoïstische mensenkinderen ble- 
ken te zijn, behept met al die nare onhebbelijk- 
heden en zondige zelfwaarderingen, waardoor de 
mens een caricatuur is geworden van wat God 
bedoelde, dat hij zou zijn. 
Neen, onzer Vorstinne oproep tot eendracht was 
waarlijk niet misplaatst, noch overbodig. 
Die eendracht kan bestaan zonder gelijkschake- 
ling, zonder gelijk- of éénvormigheid. 
Zoals in een werkplaats mensen van verschil- 
lende levensopvattingen van verschillende aan- 
leg en karaktereigenschappen eendrachtig wer- 
ken aan het tot standkomen van een bepaald 
groot werkstuk, zo kan het ook in de samenle- 
ving. 
Als alle kerken eens naar hun beUjdenis gingen 
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VOOR DE 

BOVENSTE 

PLANK ? 

DE MOFFEN IN DE LUREN! 
door honderd „dumme Hollander", 

Laat een vreemde U prijzen 
en niet Uw mond; 

een onbekende en niet Uw 
lippen. 

Spreuken 26 vers 2, 

en boek. samengesteld 
door een dokter, die ge- 

durende de bezettingsjaren 
kans heeft gezien om wel- 
geteld 109 met name genoem- 
de mensen zo ziek te krijgen, 
dat ze voor de arbeidsinzet 
in Duitsland voorgoed wer- 
den afgekeurd. 
Alleen in het licht hiervan is 

het te verstaan als de dokter in het voorwoord 
schrijft. 
„Een woord van uitbundige lof aan een doctor, 
die heel vaak bewust heeft medegewerkt om jonge 
mannen, die naar Duitsland moesten, een ziekte 
te bezorgen. 
Verder moet ik collega Ramselaar hartelijk dan- 
ken, die bij veldwachter Raes de buik opende en 
zonder meer sloot, zodat een maagoperatie kon 
worden gesimuleerd." 
In het licht hiervan is het ook te verstaan, dat 
honderd pseudo-maagzweer-Iijders, suikerzieken, 
niersteenlijders (,,Op een dag onderzocht ik de 
urine van een oude vrouw. Het mensje leed aan 
een ernstige nierkwaal. Sedertdien nam ik een 
beetje van haar urine en bracht dat in de blaas 
van de af te keuren jongens.") en wat voor „sium- 
perds" meer, die allemaal hun eigen verhaal ver- 
tellen, vele woorden van dank uitspreken ter at- 
tentie van de schrijvende dokter, niet omdat hij 
hen de gruwelijkste kwalen (althans de sympto- 
men ervan) bezorgde. 
Stuk voor stuk zijn het verhalen zonder welke 
pretentie dan ook, verteld op de manier van 
iemand, die, met zijn benen op tafel, kom koffie 
in de hand, zijn om het houtvuur geschaarde toe- 
hoorders laat genieten van zijn gewaagde en 
„sterke" belevenissen. 
De enigste, die pretenties voert — het spijt ons 
zeer het tc moeten vaststellen — is de dokter 
zelf. Hij stelde het boek samen en werkte de ver- 
halen. ingediend door een bakker, een smid of 
een boerenarbeider, om tot leesbare stof. Zo zeer 
is hij blijkbaar overtuigd geweest van zijn eigen 
verdienste, dat hij het nodig heeft geoordeeld op 
bijna elk van de 308 bladzijden ganse volzinnen 
van uitbundige en overdreven lof aan de dokter 
(dus aan zichzelf) te wijden; volzinnen, kenne- 
lijk aan eigen geest ontsproten, die, hoe vetter 
gedrukt te sterker stinken naar eigen roem. Geen 
gelegenheid heeft hij ongebruikt gelaten om aan 
te tonen welk een groot verzetter, wat een grie- 
zellg-gevaarlijke saboteur hij toch eigenlijk is 
geweest. 
De ongetwijfeld grote waarde van het werk, in 
de oorlogsjaren door deze dokter verricht, ver- 
liest helaas aan inhoud door het „werk", na de 
oorlog gewrocht. 
Had de dokter de laatste twintig regels van elk 
verhaal zonder meer weggelaten, het boek zou 
ons enkele prettige uren hebben bezorgd. 
Thans is het ons een bron van ergerris geweest! 

TOON. 

leven, wat zou er dan een geestelijke macht ont- 
staan. 
Als alle politieke partgen eens niet waren be- 
gonnen met eigen partgbelang te zoeken, noch 
met het lanceren van wederzijdse verwijten en 
verdachtmakingen, maar gezamenlijk hadden ge- 
werkt aan de opbouw van ons vaderland, zou- 
den we dan niet veel verder zijn geweest? 
Als iedere Nederlander in welke positie hij ook 
werkt eens afleerde eerst aan zichzelf te denken 
en dan pas aan een ander, zou onze Nederlandse 
samenleving er niet anders uitzien? 
Als ten slotte leder oud-verzetsman zich eens 
losmaakte van de gedachten aan teleurstellingen, 
achteruitzetting, vernedering, naijver en onder- 
ling gekrakeel, zou hg dan niet meer benaderen 
onze oude idealen, benevens de gedachte, welke 
lag in de oproep van onze wijze Landsvrouwe? 
En zo niet, gedenkt het apostolisch woord; „In- 
dien gij elkander bflt en vereet, ziet toe, dat gij 
van elkander niet verteerd wordt." 

K. VAN LOON. 
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in memoRiam 

Sietse Hendrik Willem Bergsma (Siert) 
Commies ter secretarie. 
Geboren 10 September 1901 te Uithuizermeeden. 
Overleden 8 April 1945 te Norg. 

Bene Roelf Westerdijk (Bé) 
Landbouwer. 
Geboren 15 Juni 1909 te Leens. 
Overleden Voorjaar 1945 te Norg. 

Geestelijk en practisch verzet werd gevraagd. Deze beide verzetsvormen von- 
den we verenigd in onze vriend Bergsma. Hij bezat een zeer sterk onder- 

scheidingsvermogen op het gebied van de uitgedachte Duitse kuiperijen als 
Winterhulp, Ausweise enz. Bij hem thuis werden meestal de nieuwe afkondi- 
gingen en verordeningen onder de loupe genomen om ze aan de kaak te stellen, 
waarop natuurlijk tegen-propaganda volgde. 
Menige politie- en administratief ambtenaar kwam bij hem raad vragen, welke 
houding in bepaalde situaties aan te nemen. 
Reeds in 1942 stelde hij zijn huis open voor onderduikers. Aanvankelijk 1 jon- 
geman, door de SD opgejaagd: heel kort volgden vijf anderen. De practijk van 
het illegale werk kwam zo steeds meer beslag op hem leggen. Als le ambtenaar 
ter secretarie nam hij een sleutelpositie in. Belangrijke diensten heeft hij de 
organisatie bewezen door zijn nauw contact met het bevolkingsregister en ook 
de distributiedienst wist hij voor de organisatie dienstbaar 
te maken. Veel wat in de gemeentelijke N.S.B.-kcuken 
werd gebrouwen kwam ons door hem ter ore, Waarmede wij . 
dan weer onze winst konden doen. 
Toen na de invasie nog grotere activiteit van het bin- 
nenlands verzet werd gevraagd trok ook hij zich niet terug, 
maar trad als verbindingsman op tussen de O.D.-organi- 
satie en één harer zendinstallaties, die in de buurt van ons 
dorp was ondergebracht. Dit is voor hem het einde gewor- 
den van zijn aardse taak. De boerderij van Westerdijk, 

waar de installatie was gevestigd, werd omsingeld. In het 
vuurgevecht, dat volgde, hebben onze jongens tegen de over 
macht het onderspit moeten delven. Eén der daar aanwezige 
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Gcrrit Bakker 
(Piet Stavast) 
Geb. 30 Jan. 1921 te Leeuwarden 
Overleden April 1945 te Norg. 

L_j et noemen van zijn naam roept een scherp beeld voor de 
"• ^ geest bij allen die hem gekend hebben. Impulsiet, levens- 
lustig, vol humor, maar tevens een doorzetter en grondig 
werker. Een goede vriend, een trouwe kameraad. 
Des te tragischer schijnt zijn dood, omdat hij door een „toe- 
vallige" samenloop van omstandigheden in het verzetswerk 
in het Noorden betrokken werd. 
Schijnt, want hij deed dit werk ook uit zijn geloofsovertui- 
ging, die hij schaars, maar op onverwachte ogenblikken harts- 
tochtelijk kon uiten. 
Toen de proefzendingen van de O.D.-zender G2 niet naar 
wens slaagden, werd hem eind Augustus 1944 verzocht, een 
nieuwe ontvanger te bouwen, daar hij op het apparatenlabo- 
ratorium van Philips werkte. 
In verband met de snelle opmars der geallieerde legers, werk- 
te hij er de nacht van Zondag op Maandag voor Dolle Ding- 
dag aan door, vertrok 's Maandags met het toestel onder 
de arm naar het Noorden en kon Dinsdags niet meer naar 
Eindhoven terug. 
Hij bleef toen aan de zendpost verbonden, tot deze bij het 
S.D.-succes van eind September voorlopig op non-actief werd 
gesteld. Het was uiterst moeilijk een nieuwe plaats voor de 
zender te vinden, daar zelfs „hotels voor onderduikers" dit 
te gevaarlijk vonden. 
Half October bleek Westerdijk direct bereid als gastheer op 
te treden. Westerdijk, de man met zijn vast geloof, in zijn 
omgeving een grote kracht in het geestelijk verzet, is ook 
voor de Jongens van de zender G2 tot grote steun geweest. 
Hier werkte Gerrit verder, tot op 6 Februari, twee maanden 
voor de bevrijding het einde kwam. Door zijn grote muzika- 
liteit en maatgevoel leerde hij in enkele weken (!) perfect 
seinen. De meest verminkte berichten haalde hij door uren- 
lang geduldig te combineren, uit de code. Handig als hij was, 
wist hij allerlei moeilijkheden steeds op te lossen. Het was 
een genoegen hem koppig aan het werk te zien tot iets in de 
bus was. 
Doordat de S.D. achter de golflengte kwam, kon ze door 
peilingen de plaats van de zender bepalen. Een overval volg- 
de, waarbij Gerrit gewond werd en gegrepen. Ook hij werd 
na de bevrijding gevonden in het massagraf te Norg. 

onderduikers vond daarbij de dood, terwijl anderen,waaronder ook Westerdijk, 
werden gewond en door de Duitsers gearresteerd. 
Aanvankelijk dook Siert (Bergsma) onder om na enige tijd weer terug te ko- 
men. Niet lang daarna echter arresteerde de SD hem. Een ontvluchtingspoging 
mocht niet baten en hij werd naar Groningen vervoerd. 
Principieel strijder is hij geweest. Eén naam beheerste zijn leven. Zijn vrouw, 
die alleen achterbleef, ontdekte in een van hem terugontvangen overhemd, 
zeer kunstig uitgedund de naam „Jezus". Deze zo ongewoon geschreven be- 
lijdenis is ook het enige geweest wat zij tijdens zijn gevangenschap van hem 
vernam. In de vroege morgen van 8 April 1945 is hij in de bossen van Norg 
gefusilleerd. 
Toen na de bevrijding diverse massagraven werden ontdekt, gingen enkele leden 
van onze groep op weg om onze gevallen kameraden op te zoeken. Het spoor 

leidde naar Norg, waar inderdaad het lijk van onze 
vriend Bergsma werd gevonden, terwijl daar ook 
werd aangetroffen dat van onze vriend Westerdijk. 
Deze nasporingen werden zeer vergemakkelijkt door 
het actieve optreden van de Norger politie, die vrij- 
wel onmiddellijk na de executie de lijken had gebor- 
gen en zodanig had geregistreerd, dat herkenning zeer 
goed mogelijk was. 
Zo zijn Bergsma en Westerdijk .gevallen als over- 
tuigde strijders voor de geestelijke en burgerlijke vrij- 
heden van ons volk. 

Jij die de vrijheid zocht, 

streed in een goede strijd: 

God heeft je vrijgekocht. 

Hij wil geen dienstbaarheid. 

Zal bij een goed begfin 

ook niet het eind goed zijn? 

Treed tot de vrijheid in! 

Lach om de zonneschijn!:  

Achter ons zinkt de muur. 

ver is het peloton, 

en als een stem roept: vuur! 

zien wij alleen de zon. 

De zon der eeuwigheid 

omstraalt ons zo vol licht, 

dat wij, voorgoed bevrijd, 

aadmen met ogen dicht. 

De lucht is hier zo warm, 

dat wij, als vallend graan 

gevangen in Gods arm. 

liggen en slapen gaan. 

Uit: Celbrief van Muus Jacobse. 

COR en GES. 

Pieter van Dijk 
Geboren 26 April 1917 
te Hilversum. 
Overleden 6 Februari 1945 
te Uithuizermeeden. 

De banden van vriendschap tussen Pieter van Dijk 
en Bene Roelf Westerdijk bestonden reeds ge- 

ruime tijd en waren mede ten gevolge van droeve 
omstandigheden van innige en hechte aard. 
Toen in Maart 1943 voor Pieter de tijd om 
onder te duiken aanbrak vond hij bij Westerdijk 
gastvrijheid. 
In de zomer van 1944 werd de situatie voor onder- 
duikers in die omgeving gevaarlijk en Piet verhuisde 
naar Zuidhorn. 
Ook hier beperkte hij zijn bezigheid niet tot „onder- 
duiken zonder meer", maar was hij actief werkzaam 
bij elke zich voordoende gelegenheid om de vijand 
afbreuk te doen. 
In Januari 1945 werd de grond hem hier te warm 
onder de voeten en werd de standplaats bij Wester- 
dijk weer betrokken. 
Dat het hier intussen een gevaarlijke plaats was ge- 
worden — de tweede zender.groep van de O.D.-B.S. 
was hier gestationneerd — was van Dijk zich ten 
volle bewust. Het weerhield hem echter niet met 
volle energie mede te werken aan de codering en 
de-codering der berichten, wat juist een kolfje naar 
zijn hand was, en waarin bi) zeer veel vaardigheid 
bezat. 
Tot op 6 Februari 1945 de tragiek zich voltrok. 
De boerderij werd omsingeld door de S.D., die de 
plaats van de zender door peiling bepaald had, en 
het kwam tot een gevecht. 
Aanvankelijk wist hij te ontkomen, maar de overmacht 
in aantal en bewapening was te groot om stand te 
kunnen houden. 
In de eendenkooi, 2 km. van de boerderij, werd hij 
neergeschoten, na zijn revolver op zijn belagers te 
hebben leeggeschoten. 
Zo stierf hij op bijna 28-jariae leeftijd, om als schijn- 
baar verliezende strijder te delen in eeuwige triom- 
phen. 

NOORDHOF. 



Weest zuinig op de 0. V.W.-ers 

OOK HET ONDERSTAAND ARTIKEL IS ONTLEEND AAN ONZE 
SPECIALE EDITIE IN VERBAND MET DEMOBILISATIE. DIE GRATIS 
VERSTREKT WORDT AAN ONZE TERUGKERENDE MILITAIREN. 

He is in de geschiedenis vaker voorgekomen, dat onder bijzonder zware en 
moeilijke omstandigheden in een volk een spontane selectie plaats vond naar 

het karakter van de mensen. Op het moment, dat karakter, veel meer dan op- 
leiding en milieu, de leiders bepaalt, komen de standvastigen, de onomkoop- 
baren, de eerlijk-gevoeligen, de dragers van de banier naar voren en wijzen het 
volk de weg, welke bewandeld moet worden. 
Het staat onomstotelijk vast, dat tijdens de bezettingsjaren in Nederland zulk 
een spontane selectie heeft plaatsgevonden en nu zal ik de laatste zijn om te 
 beweren, dat alle leden van het verzetsleger beter waren dan de 

J rest van het volk. Daarvoor hebben te veel andere motieven en 
rffn invloeden een rol gespeeld, doch een grote kern was inderdaad 

wel door deze spontane selectie gevormd. En hiervan is een groot 
deel als O.V.W.-er naar Indië vertrokken. 

fMoge men er ooit aan getwijfeld hebben, dat in deze O.V.W.-een- 
heden werkelijk het grootste deel van de karaktervolle kerels van 
ons volk was verenigd, dan behoeft men slechts de geschiedenis 
van deze eenheden na te gaan. Het is niet mijn bedoeling hier in 
den brede te gaan uitwijden over alles, wat deze mannen hebben 

' 'gepresteerd en doorgemaakt; hoe zij vaak van alle hulp en bij- 
stand verstoken koppig en moedig hebben doorgezet; hoe zij zich over alle 
teleurstellingen hebben weten heen te werken vanaf het gebrek aan behoor- 
lijke wapens tot het intrekken van de zoveelste belofte toe; hoe zij hun taak 
in dit voor hen vreemde verre land op onverbeterlijke wijze hebben vervuld 
door de uitspraak van Kippling: „And never the twain shall meet" tot een 
leugen te maken. 
Zoals ik zeg, genoeg daarover. Dit alles is voorbij, maar op één ding dient de 
nadruk gelegd te worden: Als dit alles iets bewezen heeft, dan is het, dat de 
O.V.W.-er inderdaad karakter heeft en hiervan dient het Nederlandse volk 
doordrongen te worden, want het moment is gekomen, dat zü terugkeren in 
de burgermaatschappij. Wat nu van het Nederlandse volk gevraagd wordt, is 
om hun de plaats te geven, die hun toekomt, niet uit dankbaarheid voor dat- 
gene, wat velen van hen gedaan hebben tijdens het verzet tegen de vijand; 
niet als beloning voor hun prestaties in Nederlands-Indië, maar uit welbegre- 
pen eigenbelang van het volk zelf, want hoe graag men in Holland ook spreekt 
over „onze jongens overzee", men zal spoedig tot de ontdekking komen, dat 
men hier te maken heeft met mannen, kerels, die weten wat zij willen; kerels, 
die graag hun beste krachten willen geven; kerels, die niet méér vragen dan 
te mogen meehelpen aan de opbouw van Nederland; kerels, die een hun opge- 
dragen taak goed zullen vervullen, omdat het karaktervaste mannen zijn. 
Daarom, Nederland, weest zuinig op Uw O.V.W.-ers, niet door ze in een don- 
zen bedje te leggen en te vertroetelen, maar door ze te laten werken. 

„PETER ZUID." 
(Lt.-Kol. J. J. F. BORGHOUTS). 

Omscholing 

Herscholing 

Nieuwe cursus 

Motorenfabriek 

Thomassen - de Steeg 

zoekt Mannen van 21-40 jaar 

om deze wederom in korte tijd volgens de modernste methoden op te leiden tot : 

a. Machinaal metaalbewerker 

b. Bankwerker 

en daarna te werk te stellen in haar bedrijf. 
Betaling volgens de C.A.O. Metaalnijverheid, ook gedurende de opleiding. 

Aanmelden schriftelijk of mondeling bij de Afd. Personeelszaken vóór 26 Juni 1948 

B.z.a. goed Chauffeur 
19 jaar ervaring, kan met alle 
wagens rijden, bekend met re- 
paratie. 9 jaar werkzaam ge- 
weest als in- en verkoper van 
granen. Ook genegen om an- 
dere artikelen te verkopen. 
Welke firma kan mij aan werk 
helpen? 
Br. onder nr. 913 a.h. bureau 
van dit blad. 

Wie kan oad-illegale werksi 

helpen aan geld 

om te studeren? Terugbetaling 
evt. met rente Refer. aanwezig. 
Br. nr. 917 a/h bureau v/dblad. 

Wie tijd ot geld aan de 
Stichting besteedt. 
Voorkomt veel zorg en 
heelt veel leed. 

STICIIIIII6 1940-1345 

Giro 194045 
Bankiers: HOPE &. Co., Adam 

4- 
iVlEKA WIE KAN 

INUCHTllNGEN VERSCHAFFEN? 

ANNE DE JONG, nr. 900 
geb. 30-4-1906 te Joure (Fr.) 
Wonende te Groningen, Hobbemastraat 
21 a. Gevangen genomen 6 Febr. 1945, op- 
gesloten in het Huis van Bewaring te Gro- 
ningen tot 17 Maart 1945. Daarna vervoerd 
naar Neuengamme tot 1 April 1945. Op 7 
April 1945 gezien in Hamburg in groot 
transport dat in onbekende richting ver- 
trok. 
Nadere inlichtingen te zenden aan J. H. 
van Wering, Helperbrink 44 B of Mevr. 
J. de Jong-Camminga, Hobbemastraat 21a, 
Groningen. 

"•s 

In het gezin van de schrijver ANNE DE VRIES 
kan een flinke, liefst ervaren 

DIENSTBODE OF 

HULP IN DE HUISHOUDING 

worden opgenomen, die van het buitenleven houdt. 
Was buitenshuis. 
Werkvrouw aanwezig. 
Goed loon- 

Brieven aan: Mevrouw JV. G. DE VRIES- 
WERMESKERKEN, Hooghalen (Dr.). 

DRUKKERIJ H. J. KOERSEN & ZN. j-p JUIST EN TJj 

1' 'I AMSTERDAM C 
SINGEL, 281 - TELEFOON 32239 

* 

FERIQDIEKEK EN 

HINDELSDRtlXWERK 

LAATSTE AANBIEDING!! 

Enige ingebonden iaargangen van ons blad. 
Wij 
hebben 
nog in 
voorraad 

Med. blad. 1945 
De Zwerver 1946 
De Zwerver 1947 

— I 16. — per stuk 
i 19.50 id. 
i 20.— id. 

Bestellingen: Aan ons Bureau, Pr. Hendrikkade 152, A'dam C. 
Verzending; FRANCO HUIS 

Oranje * Rood » Wit * Blauw 

Een advertentie, 

in een vierkleurige uitgave geplaatst, 

heeft een vimmi waarde 

ADVERTEERT IN ONS JUBILEUMNUMMER! 

Grezonde huid 
vrij van allerlei onzuiverheden. 
Purol doet wonderen. Doos 30 ct. 

Ingevo lge papiertoe wijzing B.P.t 
no. 6398 verschijnt deze uitgave 
wekelijks en Is de omvang van dit 
nummer 8 pagina's, pagina tormaat 
29 x 40. 

Geelt „De /.werver aan eén van Uw tvennissen tex in 
zage en iaat hem (haar) onderstaande bon ingevuld 
zenden aan de administratie van „De Zwerver' Prins 
Hendrikkade 152, Amsterdam. Degenen, die een proet- 
nummer ontvingen kunnen deze bon voor zichzelf be- 

Naam 

Adres 

Plaats    

ingang abonnement. 

... Provincie- 

Abonnementsgeld wordt pex giro , postwissel ' ot bij 
aanbieding van een poitkwltantle betaald 

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

Het kan op twee manieren! 

VLOT EN VOORDELIG 
als U het abonnementsgeld over 
het 3de kwartaal 1948 (f 1.50) 
overmaakt per postwissel of op 
postrekening 109588 ten name 
van LO.-LKP, Stichting. A'dam 

DUUR EN OMSLACHTIG 
als U wacht tot de kwitantie 
wordt aangeboden (natuurlijk 
juist op het moment, dat U 
niet thuis bent) verhoogd met 
incassokosten. 

Wij stellen U niet voor een moeilijke keus! 
Zij, die de vlotte en voordelige wijse kiezen, 
moeien twee zaken goed in gedachten honden; 
1. U moet vóór 1 Juli overmaken, om het aanbieden van een 

kwitantie te voorkomen; 
3. U bespaart zich verdere moeite gedurende dit jaar,wanneer 

U het resterende abonnementsgeld voor 1948 (f 3.—) in één 
keer overboekt. Dank UI - De Administratie 

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

* ZeepOSt/LuchtpOStaboan.m.nt voor 

(Zeepost f 1.50 - luchtpost I 4.50 per kwartaal.) 
' Abonnementsgeld wordt per giro postwisse' of bij aan- 
bieding van een postkwitantie betaald 
Oe kwitantie moet worden aangeboden aan 

) (Doorhalen wat niet verlangd wordt) 


