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W! 
ranneer hier te lande wordt gesproken van ons 
parlement, bedoelen we de Staten-Generaal. 

Er zijn vele staatsrechtelijke instellingen, die een be- 
paalde naam zijn blijven dragen, doch waarvan de 
taak in den loop der jaren telkens verandering heeft 
ondergaan. Nochtans bleef aan zulke instellingen soms 
een soortgelijke functie toegekend. 
Als voorbeeld zou kunnen worden genoemd de Vorst. 
Boeken zijn volgeschreven over de wijziging, allengs 
gekomen in de positie van de Vorst, doch hij bleef 
steeds de drager van het hoogste gezag in het land. 
Iets anders verging het de Raad van State. Het col- 
lege, dat die naam droeg, had meestal een advise- 
rend karakter, doch er zijn tijden geweest, waarin het 
een besturende taak heeft gehad. 

afhankelijk werd. In die standen nu ligt de oorsprong 
van de moderne volksvertegenwoordiging, zoals wij 
die thans kennen. 
De standen in Nederland, voor zover bijeen in ver- 
tegenwoordigende lichamen, heten, naar Frans voor- 
beeld: staten. Zij waren tweeërlei; 
1. Staten-Provinciaal, ' m.a.w.: de standvertegen- 

woordiging in de provincies; en 
2. Staten-Generaal, de standvertegenwoordiging van 

de provincies. 
De Vorst dagvaardde de Staten en kwam met zijn 
bede. De toestand ontwikkelde zich aldus, dat de 
Staten, in ruil voor het geld. dat zij de Vorst ver- 
schaften, gunsten en voorrechten afdwongen. Hierin 

In 1884 noemde een Fransman de Nederlandse Staten-Generaal de beste volksver- 
tegenwoordiging der wereld. Wie nauwkeurig acht slaat op hetgeen andere volken op 
dit stuk te zien geven mag gerustelijk, ook thans nog, met alle waardering voor de instituten 
elders, dit oordeel onderschrijven.   

Hoe was het met de Staten-Generaal? 
Om zich een juist begrip daaromtrent te vormen, 

is het gewenst terug te blikken in de landshistorie. 
Zulk een terugblik leert, dat sedert onheuglijke tijden 
onze geschiedenis een Staten-Generaal heeft gekend, 
en dat — trots alle verschil in taak — daaraan steeds 
een bepaalde analoge betekenis is toebedeeld. Telkens 
toch, wanneer er in onze historie van de Staten- 
Generaal sprake is, zien we in dat lichaam de repre- 
sentante van volksinvloed. De Staten-Generaal ver- 
tegenwoordigden zeer geruime tijd het volk naast 
de Vorst. Zij doen dit ook thans. 

In de oude tijden berust het opperste gezag bij de 
Vorst. In een bepaalde periode der geschiedenis 

echter beleven we, dat die Vorst bij de vervulling 
van zijn taak krijgt te doen met de Staten-Generaal. 
Zo kon in 1933 een bekend Nederlands staatsman 
getuigen: „ zou Nederland zich gesteld zien voor 
een toestand, waarin de echte volksinvloed op de 
Regering werd teruggebracht tot niets — zoals in het 
toenmalige Duitsland het geval was, — dan zou 
ten onzent zijn verbroken een traditie, die teruggaat 
tot de Bourgondische tijd. In deze tijd namelijk 
hebben wij de oorsprong van de gedachte der Sta- 
ten-Generaal te zoeken." 

Het is dikwijls van groot belang, dat we ons goed 
rekenschap geven van de inhoud van het woord, 
waarin een instituut tot uitdrukking komt. Laat ons 
hiermede beginnen. Wat betekent etymologisch 
Staten-Generaal? 
Bezien we dit woord, of beter: deze woorden, dan 
treft aanstonds de plaatsing van het bijvoeglijk naam- 
woord: „Generaal" achter het zelfstandig naam- 
woord: „Staten". Zulk een plaatsing wijst op Fran- 
se oorsprong. Wij hebben dan ook te doen met een 
instelling van Franse herkomst. Het woord stamt uit 
de Bourgondische tijd, de vijftiende eeuw. 
In de tweede plaats rijst de vraag: wat betekent eigen- 
lijk „Staten"? Ook dit woord is de Nederlandse ver- 
taling van een Frans woord, uit dezelfde tijd date- 
rende, namelijk „Etats". In 1428 gebruikt Philips van 
Bourgondië dat woord in een staatsstuk, namelijk de 
zg. Zoen van Delft, een verdrag, gesloten tussen hem 
en Jacoba van Beieren. 
„Etats" wil zeggen: standen. De Duitse uitdrukking 
is duidelijker: zij luidt: stenden. 
Standen waren in die dagen: adel, geestelijkheid en 
steden, d.w.z.: de burgerij. Die standen vertegen- 
woordigden het volk. Oorspronkelijk raadpleegde de 
Vorst slechts zijn edelen. 
Om echter zijn taak op de juiste wijze te kunnen 
vervullen, het gemene welzijn te bevorderen, de on- 
afhankelijkheid van het gebied, waarover zich zijn 
gezag uitstrekte, te verdedigen, behoefde hij finan- 
ciële middelen. Deze kon hij niet alleen putten uit 
zijn grondbezit en daarom moest hij steeds meer een 
beroep doen op bredere kringen van het volk dan zijn 
eigen omgeving. Het volk nu, waarop dat beroep 
moest worden gedaan, was indertijd georganiseerd 
in standen, van wie de Vorst economisch steeds meer 

ligt de oorsprong van de privileges. Wij moeten deze 
gang van zaken goed vasthouden, want een van de 
belangrijkste rechten van de tegenwoordige Staten- 
Generaal, het zg. begrotingsrecht, gaat in wezen terug 
tot de tijd van de beden. 
Uit die begintijd houden we over de gedachte: 
Vorst en Staten, elk op eigen plaats en met eigen 
rechten. 
In Frankrijk is het aldus gebleven tot 1614, toen de 
Staten-Generaal niet meer werden bijeengeroepen en 
de Vorst de alleenheerschappij verkreeg, totdat in 
1789 de Franse revolutie hieraan een einde maakte. 
In Engeland was de ontwikkeling geheel anders. Daar 
werd de macht van" het volk, vertegenwoordigd in het 
Parlement, steeds groter en schrompelde de macht 
van de Vorst steeds meer ineen, al bleef het dua- 
lisme: vorst-volk er gehandhaafd. 
Historische ontwikkeling in Nederland. 
Ons land geeft een geheel eigen ontwikkeling te 

zien. In 1581 „verlaten" de Staten de Vorst, 
zeggen hem zijn gezag op, en dan blijven — ruw 
gezien — de Staten over. 
Wij krijgen dan de volgende siutatie: 
Zeven provinciën, elk geregeerd door haar Staten- 
Provinciaal en de gemene landszaken voornamelijk 
behartigd door de Staten-Generaal in Den Haag. 
Deze Staten-Generaal bestaan uit de afgevaardigden 
van de Staten-Provinciaal, wier lasthebbers ze zijn. 
In ons land ontbreekt dus langen tijd het vorstelijk 
element. De Stadhouder is slechts ambtenaar van de 
Staten. Volksinvloed èn gezag zijn gerepresenteerd 
in de Staten. 
Dan komt de Franse Tijd, en daarmede de eenheids- , 
staat, de Bataafse Republiek. Eén land en één volk, 
dat zich zelf moest gaan regeren naar Franse richt- 
snoeren en theorieën. De naam van Staten-Generaal 
verdwijnt tijdelijk uit onze geschiedenis. 
De rechtstreekse inlijving bij Frankrijk, drie jaren 
lang, brengt een vacuum. Daarna komt Hogendorp, 
de oude Regent, met zijn plan voor een nieuwe 
Staat. Hij zoekt een vergelijk tussen oud en nieuw. 
De eenheidsstaat wenst hij te zien behouden, daar- 
nevens volksinvloed in een herrezen Staten-Generaal; 
voorts een souverein vorst. 
Het oude dualisme: vorst-volk wordt dus hersteld. 
De volksvertegenwoordiging, weer Staten-Generaal 
geheten, zouden echter worden gekozen door de pro- 
vinciale staten, echter: als vrije vertegenwoordigers 
des volks en handelende niet als lasthebbers der 
provinciën. 
Het vorstelijk gezag werd gebonden aan een consti- 
tutie. Zo wilde de Vorst zelf het. In de constitutie 
vinden we de rechten der Staten-Generaal vastge- 
legd. 
O, zo schuchter was het begin. Het kwam neer op 
medewerking aan de wetgeving en op een zeer be- 
perkt begrotingsrecht. Dat was 1814. 
Het jaar daarna bracht de vereniging met de Zui- 
delijke Nederlanden en daarmede de splitsing der 
Staten-Generaal in twee Kamers. Naar Brits voor- 
beeld, op de wens der Belgen. 

Het leek ons dienstig onze lezers iets naders 
te doen weten over dit onderwerp. 
Het doet ons daarom genoegen U hierbij, in 
het kader van de artikelenreeks betreffende 
onze staatsinrichting, een uiteenzetting van de 
hand van een deskundige te kunnen geven. 

REDACTIE. 

Werkzaamheden. 
Het beeld, dat de Staten-Generaal in de eerste 

vijf en twintig jaren van volksinvloed geven, is 
weinig bemoedigend. Hun werkzaamheid beperkte 
zich voornamelijk tot medewerking aan de totstand- 
koming van die regelingen, waarvoor de Grondwet 
een wet, dus samenwerking van Koning en Staten- 
Generaal, eiste. De rechtsvorming berustte voor 't ove- 
rige bij de Koning, Wiens regering werd geken- 
schetst als een besluitenregering, d.w.z. dat zeer be- 
langrijke maatregelen werden getroffen bij Konink- 
lijk besluit. De Ministers waren in de eerste plaats 
dienaren des Konings. Willem I kon in overwegende 
mate indirect invloed oefeneb op de samenstelling van 
de Tweede Kamer en had de benoeming van de leden 
der Eerste Kamer, het college van revisie, zelfs ge- 
heel in handen. 
In 1840 begint het te dagen, doch pas in 1848 zal er, 
door de grondwetsherziening, toen tot stand gebracht, 
sprake zijn van een werkelijke volksinvloed. De 
Tweede Kamer wordt rechtstreeks gekozen, de Eerste 
door de Provinciale Staten. De Ministers worden voor 
hun beleid verantwoordelijk aan de Staten-Generaal. 
De Tweede Kamer krijgt het recht, veranderingen 
aan te brengen in de wetsvoorstellen, door de Ko- 
ning ingediend. Zij krijgt daarenboven het recht, zelf 
voorstellen van wet te doen. De eenjaarlijkse begro- 
ting wordt ingevoerd. Aan de Tweede Kamer wordt 
het recht van enquête toegestaan. 
Doch dit alles is van geringe betekenis, tenzij de 
Staten-Generaal .metterdaad van die rechten gebruik 
.gaan maken, tenzij zij zich opwerken tot een werke- 
lijke volksvertegenwoordiging. De grondwetsherzie- 
ning van 1848 bood daartoe de mogelijkheid. Deze 
mogelijkheid is allengs werkelijkheid geworden. De 
parlementaire geschiedenis getuigt van een steeds 
effectievere volksinvloed op de wetgeving èn op 
het regeringsbeleid. 
Met behoud van het dualisme: vorst-volk, slaagden 
de Staten-Generaal er langzamerhand in, een over- 
wegende invloed op het landsbewind te verkrijgen. 
Deze kwam tot uiting bij: 
lo. de rechtsvorming, d.i. de deelneming aan de 

wetgeving, waarbij werd gebroken met het stel- 
sel der besluitenregering; en 

2o. de controle op het regeringsbeleid. 
, e functie der Staten-Generaal is samen te vatten 
in deze beide bevoegdheden. De Staten-Generaal 

hebben zich ontwikkeld tot een wezenlijke volksver- 
tegenwoordiging, zodat in 1935 de toenmalige voor- 
zitter van de Tweede Kamer met recht kon getuigen, 
dat de Kamers de plaats waren, waar het volk tot 
de Regering, en waar de Regering tot het volk sprak. 
Vóór 1940 werd bij herhaling op het werk der Ka- 
mers critiek geoefend. Die critiek is, vooral door het- 
geen de bezettingstijd heeft geleerd, thans tot de 
juiste proporties teruggebracht. Algemeen wordt het 
belang van een vrije, onafhankelijke volksvertegen- 
woordiging ingezien. Toegegeven zij, dat de taak 
van de Staat sedert 1848 zozeer is toegenomen, dat 
de rechtsvorming nauwelijks geheel in handen van 
de Staten-Generaal kan worden gesteld. Doch daar- 
nevens worde er tegen gewaakt, dat nimmer worde 
teruggekeerd tot de oude besluitenregering en dat de 
wijze, waarop de rechtsvorming wordt gedecentra- 
liseerd, niet ontsnappe aan de controle der Staten- 
Generaal. En, komt zulk een decentralisatie tot stand, 
dan geschiede dit bij een wet, tot stand gebracht door 
Koning èn Staten-Generaal. 
Het is een zegen, dat dit thans algemeen goed is. 
De critiek, vóór 1940 zo vaak op het werk der Ka- 
mers geoefend, heeft geleerd, dat de taak der Staten- 
Generaal goed moet worden onderscheiden van die 
der Regering, dat de Staten-Generaal zich dienen te 
beperken tot hun waarlijk reeds voldoende zware 

(Vervolg pag. 6). 
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TOEN IN MEI 

DE STORMKLOK LUIDDE 

Op Donderdag 29 April 1943 maakte Christiansen bekend, dat de leden 
van het voormalige Nederlandse leger in krijgsgevangenschap moesten 
worden teruggevoerd. Die verordening ontketende het eerste massale 
verzet sinds de Februaristaking in 1941, een verzet, dat in de ge- 
schiedenis bewaard zal blijven onder de naam: Meistaking en dat. meer 
nog dan de Februaristaking van twee jaar daarvoor, van zulk een 
grote betekenis voor het georganiseerde verzet is geweest. 

T_Iet was in de dagen toen Rauter en Christiansen hun fluwelen handschoen 
* ■* afwierpen en hun ijzeren vuist zich in een verstikkende greep om ons volk 
legde; studenten, Arbeidsinzet, militairen  
In een dorp in Friesland leest de plaatselijk leider van de LO. in zijn krant 
de bekendmaking van Christiansen en hij weet wat hem te doen staat. Dezelfde 
huivering, die hem even doortrekt, vaart ook door die boer in Groningen aan 
zijn radio, door die mijnwerker in Limburg, door allen, die plotseling weten, 
dat het hart niet langer dragen kan. En Christiansen zal tot zijn schrik ervaren, 
dat hij met deze druppel geen emmer kalm en zacht doet overlopen, met deze 
vonk geen smeulende brand ontsteekt, maar dat hij dit lont in een boordevol 
kruitvat laat vallen! Dat ervaart ook de man in Friesland, die nog diezelfde 
avond de provinciale leiding in Leeuwarden opzoekt en vraagt wat te doen. 
„Kalm blijven" is het advies, maar de Friezen zijn al losgebroken! Dat be- 
merkt de mijnwerker, die zich voorneemt, deze laatste trap van de mof niet 
onbeantwoord te laten. Als hij met zijn kameraden zal gaan praten, komt hij 
tot de ontdekking, dat de gehele ploeg al niet meer naar beneden wil  
De geest van de dichter ontwaakte in heel het volk; 

Breekt uit en blaast de dove sintels aan, 
die zijn verdoken onder rokend puin; 
vaart storm-gelijk over de lage tuin, 
die Holland heet; slaat dood'lijk toe en snel 
opdat het kwaad schrikk'lijk zal ondergaan, 
o hart, mijn hart, o bloedrode rebel. 

/"•hristiansen maakt bekend  
^"De vrije Nederlander luidt de stormklok! 
In het Noorden woedt de staking het hevigst. 
Geen boer zal meer melk leveren, geen man zal meer werken. 
De melkwagens, die nog rijden, worden aangehouden en de straat kleurt zich 
wit. Het water in de sloten krijgt een wit-grauwe kleur van de honderden liters 
melk, die vergoten worden. De boeren leveren emmers-vol aan hen, die het 
komen halen. Maar geen melkwagen zal meer rijden! 
Grote groepen mannen zwerven rond om de enkeling, die nog op het land 
werkt, eraf te ranselen. Geen man zal meer werken! In Nieuwe Pekela be- 
stormt een menigte het gemeentehuis en haalt de NSB-burgemeester uit zijn 
werkkamer. Het portret van Mussert wordt hem op het hoofd stukgeslagen. 
Zodat de lijst als een groteske ambtsketen om zijn hals komt te hangen. 
Zijn NSB-speldje moet hij eigenhandig in het Pekelerdiep werpen en dan gaat 
hij er zelf achter aan. In Minnertsga fietsen tweehonderd mannen rond: al 
wie nog werkt krijgt een pak slaag. En in het hele land zijn de fabrieken 
en kantoren leeg  

■RA aar dan barst de groene furie los. 
Overvalwagens gieren langs de wegen. 

In Eindhoven worden op het terrein van Philips vijf mannen gefusilleerd. In 
Hengelo worden zestig gijzelaars opgepakt. In Oudega lopen twee mannen 
over het land. Eén zegt — en zijn stem is hees van ontroering —; „Weet je, 
dat het ons het le\ien kost." De ander denkt, dat het nog wel zal meevallen: 
zij kunnen immers vluchten. Maar de eerste zegt: „Reken daar maar niet op, 
wees bereid je leven te geven; dat zijn we ook verschuldigd aan de mannen, 
die zich in 1940 voor ons waagden." Hij heeft zijn leven moeten geven. Zijn 
vrouw werd voor hem gepakt. Toen hij zich ging melden vroeg hij of hij nog 
één nacht bij zijn kinderen mocht slapen. Het werd niet toegestaan. De vol- 
gende dag werd hij gefusilleerd  
In Bergum jagen de groenen naar een boerderij en vragen de boer, of hij 
geen melk meer levert. „Neen en ik zal het ook niet meer doen." Hij valt 
naast de melkbussen op zijn eigen erf  
Boven de lage landen hangt de rode gloed van de boerderijen, die in vlammen 
opgaan. In IJmuiden wordt de stationschef neergeschoten. In Limburg worden 
Zeven mannen gefusilleerd. In Doezum wordt een man onder de koeien van- 
daan gehaald en neergeschoten. In Trimunt worden zestien mannen vermoord. 
De jongste is nog geen veertien jaar  
Een jong meisje loopt aan de arm van haar moeder. Om acht uur gaat de 
spertijd in. Als de klok acht uur slaat, ratelt een machinegeweer; het meisje 
wordt dodelijk getroffen  

Maar het bloed van deze martelaren was het zaad van een nieuwe vrij- 
heid. Honderden vochten in die eerste oorlogsjaren verbeten hun een- 

zame strijd; duizenden, tienduizenden sloten zich in de Meimaand van het 
jaar 1943 bij hen aan. Zo zij niet actief vochten, was toch in hen de haat 
tegen de nationaal-socialistische dictatuur wakker geworden. Twee, drie, vier 
dagen duurde de Meistaking. 
Toen was het afgelopen, verdronken in het bloed van honderden vermoorden. 
Maar achter hen was een leger opgestaan, dat zijn zware en moeilijke mars 
begon. Een mars, die nog jaren zou duren, maar onweerstaanbaar leidde naar 
de totale bevrijding. 

KEES, 

i 

VERSCHEURDE CHRISTENHEID 

OF EENDRACHTIG SAMENGAAN! 

Broederlijke samenwerking van Katholiek en Protestant 
was een der schoonste verschijnselen van onze illegale tijd. 

Er overvalt mij dikwijls, wanneer ik 
aan de dagen van oorlog en bezet- 

ting terugdenk, een machtig heimwee. 
Niet naar het geweld, de terreur, de on- 
vrijheid, de rechtsverkrachting en de 
nood van die dagen: niet naar ons ille- 
gaal leven van toen, waarin wij, óm ons 
Vaderland en óm ons Volk, daden moes- 
ten stellen, die ons, mensen van gezag 
en orde, vaak tegen de borst stuitten: 
maar naar het blijde verschijnsel van de 
innige verstandhouding en samenwer- 
king, welke zich toen tussen Katholiek 
en Protestant in den lande algemeen en 
in de illegaliteit in het bijzonder mani- 
   festeerde. Dan denk ik terug 
Iaan het gemeenschappelijke ver- 

zet tegen de ontkerstenings- 
  pogingen van een ideologische 

vijand, die zijn onheilsleer te vuur en te 
zwaard trachtte te verbreiden; dan be- 
vind ik me weer temidden van de kring 
van mijne Katholieke en Protestantse 
medestrijders, wanneer wij gezamenlijk 
baden aan de graven van onze gevallen 
helden, of in innig gebed de handen 
vouwden om Gods kracht en bijstand af 
te smeken in ogenblikken van vertwij- 
feling en ontmoediging, bij zoveel on- 
recht en staande voor zulk een berg van 
moeilijkheden. Dan herinner ik me weer 
de eenvoudige gebeden van Joh. Post 
voor een overval; of zijn dankgebed als 
God allen weer gespaard had. 
Nog zie ik ze voor mij, de compagnons 
in God: Pater Bleys (f) en Frits de 
Zwerver en ik herinner mij de gesprek- 
ken met velen onzer, die altijd weer ein- 
digden in deze verzuchting; mogen wij 
altijd zo tezamen blijven, wanneer deze 
nacht van verschrikking eenmaal voorbij 
zal zijn en wij aan de heropbouw van 
onze Vaderlandse gemeenschap tijgen 
kunnen. 
Nóg leeft onder velen onzer, oud ille- 
gale werkers, dit verlangen. Nog voelen 
velen onzer om zich heen de band ge- 
slagen van de gemeenschap in Christus. 
Maar toch  waar blijven onze prac- 
tische besluiten? Nauwelijks verdween 
de druk, die als een Alpenlast bijzonder 
op het Christelijke volksdeel neerkwam, 
of we voelden ons weer uit elkander 
drijven. Ons volk ging zich weer terug- 
trekken achter de wallen van eigen le- 
vensvisies, om zich te vermeien in de 
voortreffelijkheid van eigen inzichten en 
eigen oplossingen van de grote proble- 
men onzer dagen. Zo dreigt de heerlijke 
verstandhouding uit de oorlogsdagen 
nog slechts een schone herinnering te 
worden. 

Meent niet, lezers, dat, wanneer ik hier 
van verstandhouding en samenwerking 
spreek, ik daarbij op het oog zou hebben 
een samengaan, dat afstand zou moeten 
doen van eigen godsdienstige opvattin- 
gen en inzichten. Evenmin denk ik aan 
een samengaan op basis van een soort 
grootste gemene deler van de verschil- 
lende overtuigingen, noch aan verdoe- 
zeling daarvan. Nog nooit is uit een der- 
gelijk compromissenspel iets goeds ge- 
boren. Maar waar ik wel naar haak is: 

dat allen, die in Christus geloven, 
geloven in een persoonlijke God, 
Die ons verlost heeft; dat allen, die 
zich beleiders weten van de geopen- 
baarde Christus, tezamen zulk een 
hechte geestelijke gemeenschap zul- 
len vormen, dat zij als een phalanx 
zullen staan tegenover de millioenen 
anderen, die, bewust of onbewust, 
zich tegen Christus en het Christen- 
dom verheffen. 

Ik haak naar zulk een Christelijk een- 
heidsfront, naar zulk een verhouding 
tussen Katholiek en Protestant, omdat 
wij tot de apocalyptische tijden genaderd 
zijn, waarin Christusontkenning en 
Christusbelijdenis tegenover elkaar ko- 
men te staan in de eindstrijd; omdat nu 
bewaarheid gaat worden, waarvan de 
gehele Christenheid in de voorbije tien- 
tallen jaren sinds de vestiging en de 
wereldvlucht van het Communisme over- 
tuigd geweest is, n.1. dat het in diepste 
wezen gaat om Christendom of Commu- 

nisme, de christelijke of materialistische 
wereldbeschouwing. De komende jaren 
zullen ons de beslissing in deze gigan- 
tische strijd nabij brengen. 
De doodsvijand, die elkeen, die zich tot 
Christus bekeert—hetzij hij katholiek of 
protestant is ■— tegenover zich weet, is 
het Communisme. De Christen kent het 
antwoord op de vraag naar het waar- 
om van zijn aards bestaan; om God hier 
en in alle eeuwigheid te dienen. Hij weet 
zich door God geschapen en voor een 
bovennatuurlijke eindbestemming uitver- 
koren. Het Communisme daarentegen 
ontkent het bestaan van God en een 
Hiernamaals en riet de mens slechts als 
een stuk natuurlijke materie. Zijn mate- 
rialistische levensleer is de ware leer en 
elke afwijking daarvan een gevaarlijk 
exces, dat roet alle middelen moet be- 
streden worden. Vandaar, geen gods- 
dienst, geen godsdienstige opvoeding, 
geen christelijke gebruiken. Deze mate- 
rialistische filosofie, die overal ter we- 
reld haar bevorderaars heeft en doorge- 
drongen is in de universiteiten en labo- 
ratoria van de Oude en de Nieuwe We- 
reld, heeft in Moscou de duistere macht 
gevonden, die haar met fanatiek despo- 
tisch geweld uitdraagt over de gehele 
aardbol. Waar Christendom regeert is 
voor Communisme geen plaats, waar het 
communisme de macht verkrijgt, daar 
wordt het christendom vernietigd. 
Wanneer men zich dit benauwde „do ut 
des" nuchter voor ogen plaatst en men 
realiseert zich dan even, dat Moskou 
reeds regeert over het grootste deel van 
Europa en over een vierde van de 
aardbol, dat het dagelijks verder voor- 
waarts sluipt en steeds meer naar het 
Westen opdringt, dan moet d i t elke 
Christen duidelijk zijn, dat het Christen- 
dom zich niet verder meer moet verlie- 
zen in onderlinge disputen, maar, dat op 
basis van wat allen gemeen hebben, een 
eenheidsfront tegen de gemeenschappe- 
lijke vijand moet worden gevormd. 
Kunnen nu Katholieken en Protestanten 
tezamen zulk een geestelijk eenheidsfront 
wel vormen? 
Ja, en nogmaals: Ja! In wezen: omdat 
zij op gemeenschappelijke basis staan. 
In feite; omdat onze ex-illegale tijd zulks 
heeft bewezen' en omdat er op de hui- 
dige dag de meest indrukwekkende voor- 
beelden van zijn, hoe Katholieken en 
Protestanten in de gebieden van Europa, 
waar zij voor een onmiddellijk gevaar 
ener Communistische overweldiging staan 
of reeds onder het juk der bolsjewisten 
zuchten, bijna als vanzelfsprekend in 
elkanders armen worden gedreven. 

C. H. 

DE ZWERVER 
VERSCHIJNT NIET MEER! 

Veronderstel, dat wij dit alarmeren- 
de bericht moesten publiceren! 
Wij vleien ons met de hoop, dat U 
het niet prettig zou vinden. 
Per slot van rekening is ,JDe Zwer- 

■zer" een van Uw beste huisvrienden 
geworden, die U regelmatig iedere 
week bezoekt. Maar aan de andere 
kant hebt U nu al een paar jaar kun- 
nen genieten van gedegen hoofdar- 
tikelen, zotte kraakjes en boeiende 
verhalen. U hebt dus al heel wat 
voor op de jongens in Indië. Velen 
van hen hebben nog nooit een 
„Zwerver" gezien en wat erger is: 
zij zien geen enkele krant. 
Als U moest zeggen; „De Zwerver 
verschijnt niet meer", dan zou dat 
een verwijt aan ons zijn. Als Uw 
zoon, broer, verloofde of vriend in 
Indië zegt: „De Zwerver verschijnt 
tög niet", dan geldt dat verwijt 
U. Want U verzuimde zijn adres en 
hei geld voor een Indië-abonnement 
aan onze administratie te zenden. En 
daarom verschijnt voor hèn geen 
„Zwerver". 
Herstel dat verzuim, doe het nog 
heden! 
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Een nuchter niet-militairistisch volk, zoals het Nederlandse gelukkig is, weet dat het niet kan 
bestaan van de ,,soldaterij". Alleen een roofzuchtig of imperialistisch volk kan zich zoiets inbeelden. 
Een belangrijke vraag is dan ook: is cr plaats in dei maatschappij voor de terugkerende soldaat 1 

EB IS PLAATS VOOB DE VAKMAN! 
Ouders, echtgenoten en verloofden doen goed 

aan hun „jongens" in Indië te schrijven, dat 
zij zo mogelijk daar al beginnen moeten met 
voorbereidende vakstudie. Nu het wat rustiger 
is geworden voor de militairen in Indië, is dit 
voor mannen, die aan willen pakken, veelal 
mogelijk. Het is ons bekend, dat vóór het bestand 
er ook verschillenden met succes studeerden in 
Indië, hoewel het toen ontzaglijk moeilijk was. 
Dat vakstudie nodig is bewijzen de berichten 
van de zijde van de Gewestelijke Arbeidsbureaux. 
„De vakman heeft een voorsprong", luidt tegen- 
woordig het parool. En terecht. In de eerste 
plaats is het — nationaal gezien — van belang 
er ter dege rekening mee te houden, dat Neder- 
land op weg is naar veel grotere industrialisatie. 
Dat is noodzakelijk, anders kunnen niet tien mil- 
lioen mensen op een klein stukje grond blijven 
leven. Het is in de tweede plaats ook van groot 
belang voor de soldaat zelf, dat hij een vak on- 
der de knie heeft. Het blijkt steeds duidelijkef, 
dat onder de ingeschreven werkzoekenden de 
ongeschoolden al nauwelijks meer werk vinden. 
Bovendien wordt er bij de vaststelling van de 
lonen gezegd: de vakarbeider is een extra vak- 
loon waardig! 

EB IS EEN PBIMA 
VAKOPLEIDING MOGELIJK. 
In de winter van 1944 op 1945 werd er in de 

„Rijkswerkplaats voor vakontwikkeling" te 
Eindhoven druk geëxperimenteerd. Terwijl een 
groot deel van ons volk nog in de boeien van 
de onderdrukkers vastzat, kon daar reeds weer 
gebouwd worden voor de toekomst. De vraag 
was: hoe krijgen we na de bevrijding snel een 
groot aantal goede vakarbeiders? 
Mannen uit de bedrijven, onderwijskringen en 
psychologen sloegen de handen in elkaar. En niet 
zonder succes. De heren Van Susante, G. Trines 
en Van Rhee ontwikkelden een systeem, dat nu 
overal in de „Rijkswerkplaatsen voor vakont- 
wikkeling" wordt toegepast en „Systeem Eind- 
hoven" heet. Prof. Rutten uit Nijmegen ver- 
leende, vooral wat de arbeids-technische voor- 
oefeningen betreft, zijn wetenschappelijke mede- 
werking. Nog steeds wordt het aantal Rijkswerk-: 
plaatsen, die ressorteren onder het Ministerie 
van Sociale Zaken, uitgebreid. De gedemobiliseer- 
den krijgen er samen met anderen voor allerlei 
vakken een goede basis-opleiding, die niet te lang 
duurt, maar voldoende geeft voor de practijk. 
En het gezin van de gedemobiliseerde wordt in 
deze opleidingstijd ook niet vergeten. Door een 
overbruggingsuitkering kan hij zich onbezorgd 
aan de studie wijden. Ook de „verplaatsingskos- 
ten" worden eventueel vergoed. Het „Systeem 
Eindhoven" werkt zo uitstekend, dat het al deze 
onkosten wettigt. 

WAT WILLEN ONZE MANNEN? 
Uit onderstaande gegevens, ontleend aan het maandblad 
,,Sociale Voorlichting" van dc ..Stichting van de arbeid", 
blijkt duidelijk welke kant dc militairen op willen: 
Bij de onderdelen: 
Voorkeur voor: 
Oud beroep, directe plaatsing 
Oud beroep heeft geen plaatsing 
Nieuw beroep    
Studie vbltooien of beginnen . 
Niet zonder meer te zeggen 
Beroepsmilitair in Indië . . • 
Beroepsmilitair in Nederland 
Marine     
Politie in Nederland . . * 
Douane ... - . . • * 
Ned. Spoorwegen . ' . . 
Diverse Overheidsdiensten . 
Eigen bedrijf zonder steun . 
Eigen bedrijf met steun Overheid 
Koopvaardij  
Burgerbctrekking in Indië . 
Emigratie ....... 

Ml 1-3 7R.S. 2-14 1-5 1-9 Tot. 

57 
58 
70 
28 

131 
6 

197 
" 17 

18 
5 

17 
16 
6 

25 

138 140 
112 80 
74 60 
20 34 

130 79 
1 15 

56 47 
2 - 

14 32 
17 19 

107 107 
140 114 
105 88 

12 33 
90 64 

18 
7 16 
9 24 
9 24 
8 

46 20 

2 6 
1 81 
7 - 

32 9 
28 24 

115 664 
124 628 
118 515 

21 149 
57 551 

7 37 
35 417 

1 10 
17 121 
12 118 

67 9 
5 
1 

18 
5 3' 

67 190 
8 8 

74 
66 
43 

2-14 ia het Zeeuwse Bataljon — 1-9 is het Friese Bataljon — 
7 R.S. komt meer uit het Zuiden — 1-5, 1-11 en 1-3 hoofd- 
zakelijk uit het midden van ons land. 
Men verwacht, dat van de ruim 20.000 demobilisanten in 
1948 er ca. 13.000 een plaats In het bedrijfsleven wensen en 
pl.m. 4.000 aan scholing of herscholing zullen willen deel- 
nemen. 
Behalve deze vakscholfng bestaat ook de mogclifkhcfd van 
een renteloos voorschot voor studie van ten hoogste ƒ 1400.—. 

     HOE.    —- 
VERLIEP DE DEMOBILISATIE \ 

IN 1947? 
In 1947 werden 7210 gedemobiliseerden j 
afkomstig uit Kon. Marine, Kon. Land- \ 
macht en Kon. Ned. Ind. Leger ingeschre- 
ven bij de verschillende arbeidsbureaux. 
Per 1 Januari 1948 waren 
6268 van hen weer in de burgermaatschap- [ 
pjj opgenomen. : 
Er waren 675 man op 1 Januari 1948 in- ■ 
geschreven als „werkzoekende militairen", j 
die zich pas een maand van tevoren, of j 
nog korter geleden, hadden aangemeld. 
Aangenomen mag worden, dat het groot- | 
ste aantal van hen nu een plaats in het ; 
bedrijfsleven heeft gevonden. j 
Voorts waren er 182 man die een scho- 
lingscursus op een „Rijkswerkplaats voor 
vakontwikkeling" volgden. 
Bij 85 man (slechts ruim 1%!) leverde de 
plaatsing om uiteenlopende redenen, waar- 
onder persoonlijke, moeilijkheden op. Door 
de arbeidsbureaux kon dit gunstige resul- 
taat mede worden bereikt door de grote 
medewerking van het bedrijfsleven. 

BEDBIJFSSCHOLING. 

d: 
voor de oorlog voorzagen de bedrijven voor 

 'een belangrijk deel in hun behoefte aan ge- 
schoolde vaklieden door een opleiding in het be- 
drijf zelf volgens het wettelijk leerlingstelsel. In 
verschillende bedrijven is men na de oorlog 
begonnen ook oudere arbeiders te scholen. Even- 
als op de Rijkswerkplaatsen ontvangt de man 
dan gedurende zijn scholing loon, dat echter door 
het bedrijf wordt betaald. 
Een goed voorbeeld van deze opleiding van vol- 
wassen arbeiders in het bedrijf biedt die van de 
Stichting „Bemetel". Deze schoolt o.a. voor: 
Bankwerker, Frezer, Vromer, Modelmaker, 
Koperslager, enz. 
Bij allerlei grote bedrijven zijn dergelijke oplei- 
dingen, die van % tot drie jaar duren. Het diplo- 
ma is door het gehele land geldig. 
Tevoren wordt tussen de werknemer en het be- 
drijf een scholingsovereenkomst gesloten ten 
overstaan van de Stichting „Bemetel", die de 
naleving van het contract controleert. 
Deze opleiding komt de bedrijven op hoge kosten 
te staan. Voor een groot deel worden die kosten 
gevormd door het loon. Onder leiding van de 
Werkcommissie Scholing Gedemobiliseerden heeft 
een aantal Bedrijfsgroepen zich bereid verklaard 
ook gedemobiliseerden volgens dit systeem te 
scholen, mits een voldoende tegemoetkoming in 
de kosten te verwachten was. Thans is bepaald, 
dat 'de gedemobiliseerde die in een onderneming 
is geplaatst om geschoold te worden, voor reke- 
ning van het Ministerie van Oorlog (Marine) 
gedurende ten hoogste een jaar een trainingstoe- 
slag op het loon kan krijgen, zodanig dat loon 
en trainingstoeslag tezamen niet uitgaan boven 
hetgeen de man als geoefend arbeider zou kun- 
nen verdienen; een regeling, die zeer bevredigend 
mag worden genoemd. 

WAABTOE BOEPT DE 
MAATSCHAPPIJ? 
Er zijn veel mensen, die de techniek in het 

maatschappelijk leven geen goed hart toe- 
dragen. Zij kennen niets van de muziek achter 
de zoemende machines. Dat komt vooral omdat 
we in Nederland geen duidelijk ontplooiings-ideaal 
hebben én te lang de sociale omstandigheden voor 
de arbeiders beneden peil bleven in de opkomen- 
de industrie. Het laatste nu wordt steeds beter 
en het eerste is er wel. Tracht het ontplooiings- 
ideaal te zien. Overtuig je kameraden ervan 
terwille van henzelf en ons volk. Evengoed als 
orde en rust in Indië welvaart kan betekenen 

■ voor het volk daar èn hier, zo zal ook de weef- 
machine in Twente en de Medicamentenfabriek 
weer elders de mensheid van Oost en West moe- 
ten dienen. Niet alléén het leger en de vloot ken- 
nen het ideaal van „dienen" in de diepe zin van 

het woord, óók de maatschappij biedt daartoe de 
mogelijkheid en het land roept om zulke wer- 
kers, van hoog tot laag! 

MEN BENUTTE DE 
BIJKE EBVABINGEN! 

Gaat men niet menen, dat de terugkerende 
militairen door de milieuverandering niet 

kunnen wennen in fabriek en bedrijf. Het spreekt 
vanzelf, dat onze soldaten zich moeten omscha- 
kelen voor het burgerleven. Maar juist in het 
aanpassen aan gewijzigde omstandigheden is de 
soldaat gedurende zijn diensttijd voortdurend 
getraind. 
Men is misschien hier en daar geneigd te den- 
ken, dat de militairen uit de tropen tot een apart 
type zijn vergroeid. O.i. is een min of meer on- 
juiste voorlichting in de dagbladen hiervan de 
oorzaak. 
Men vergist zich echter terdege, wanneer men 
veronderstelt, dat hierin ook maar een kem van 
waarheid schuilt. 
Niets is minder waar dan dat. Het tegendeel is 
zelfs het geval. De ervaringen in het leger en in 
de tropen hebben geestelijk en practisch onze 
mannen gerijpt. 
Talloze „jongens" zijn — als we het zo mogen 
zeggen — als groentjes naar Indië weggegaan, 
zonder veel practische ervaring. Zij komen nu 
echter terug als volwassenen, die een zodanige 
rijke ervaring hebben opgedaan, dat vele ach- 
tergeblevenen er jaloers op kunnen zijn. 
Het spreekt vanzelf, dat zij niet allemaal in een 
bepaald beroep zijn gespecialiseerd. Doch dit is 
geen maatstaf. De hierboven beschreven moge- 
lijkheden tot bijzondere scholing, bieden voldoen- 
de waarborg, dat deze mannen, voorzover ze 
geen bepaalde vakbekwaamheid bézitten, bin- 
nenkort voldoende geschoold kunnen zijn. 
Hun algemene ervaring is echter groot. En ook 
de technische kennis, die zij zich in het leger 
hebben verworven, moet men niet onderschatten. 
In een modem uitgerust leger worden op het 
gebied van technische vakbekwaamheid ook hoge 
eisen gesteld. Deze kennis kan in de burger- 
maatschappij in vele beroepen uitstekend worden 
benut. 
Wij zijn in veel gevallen' geneigd te geloven, dat 
verschillende categorieën militairen zelfs een 
zekere voorsprong in kennis en ervaring hebben, 
boven hen, die deze ondervinding hebben gemist. 

Het bewijs hiervan werd in vele gevallen reeds 
geleverd door de tot nu toe gedemobiliseerden. 
Zij beseffen ook de noodzaak van deelname aan 
de scholing in de Rijkswerkplaatsen voor Vak- 
ontwikkeling. 

ANDREE. 

Ot 

tijdens de bezetting ergens in ons land een Joden- 
familie werd gearresteerd: 
op een gegeven ogenblik werd doorgegeven, dat zij 
daar en daar een doos met gouden tientjes hadden 
begraven: 
op een avond twee mannen naar de aangegeven plek 
zijn gegaan en na een verwoede graafparöj dc doos 
hebben gevonden; 
zij toen met die grote doos, die met een touw stevig 
was dichtgebonden, naar een derde zijn gegaan om 
haar te openen; 
zij bij het openen van de schatkist, bij de vreugde- 
volle gedachte, dat de Moffen dit in ieder geval nüet 
in handen zouden krijgen, tot de ontstellende ont- 
dekking kwamen, dat de buit bestond uit  zeven 
Wosjes garen. 



Drie gevangenen ontvluchten in Novemberstorm... 

Opnieuw verraden, en lafhartig vermoord. 

Bij het proces tegen de sinistere verrader Anton van der Waals kwam slechts zeer terloops het mystc- 
tieuze England-Spiel ter sprake. Niettemin kreeg de „Kriminal-Direktor" Joseph Schreieder de gelegen- 
heid om te verklaren dat „alle parachutisten moedige mensen waren" en de president van het B. G„ Mr 
]. van Vollenhoven, wijdde enige diepgevoelde woorden aan de nagedachtenis der geheime agenten, die 
reeds bij hun landing in Duitse handen vielen. Van welk kaliber deze mannen waren en hoe zij bedrogen 
en gevangen werden, wordt uitvoerig beschreven in hei binnenkort verschijnende boek „Tussen Verra- 
ders en Spionnen" (Uitg. Kaptein te Pijnacker), waaraan wij, met toestemming van de uitgevers, dit ver- 
haal ontlenen. 

VIJL VAN 20 CENTIMETER BAANDE 
DE WEG NAAR DE BEVRIJDING. 
C inds op 21 April 1943 te omstreeks middernacht 
^ zes agenten tegelijk zijn geparachuteerd — en 
in Duitse handen zijn gevallen — zijn er 56 agenten 
als gevangenen van de SD. in het seminarie te Haa- 
ren opgesloten. Het zijn er 58 geweest, maar Ubbink 
en Dourlein hebben weten te ontsnappen. (Zie ons 
verhaal in No. 16 van „De Zwerver". — Red.). 
Het leven in de vreemdsoortige SD.-gevangenis is 
dragelijk. De Duitsers tonen voor de dapperheid dezer 
mannen en voor hun vrouwelijke collega Trix Ter- 
windt een zeker respect te hebben. Als Himraler op 
een zomerdag Nederland bezoekt, stelt Schreieder 
een paar agenten aan hem voor en de gewetenloze 
hoogste Gestapo-chef stemt er opnieuw in toe, de 
gevangenen in leven te laten. 
Geen van de gearresteerden leeft in het seminarie 
onder eigen naam. Geen hunner heeft ook maar enig 
contact met de buitenwereld. Een paar maal hebben 
twee vrouwelijke gevangenen kans gezien om met 
kleren briefjes naar buiten te smokkelen, maar het is 
spoedig ontdekt en er zijn afdoende maatregelen te- 
gen herhaling genomen. En na de vlucht van Dour- 
lein en Ubbink is de waakzaamheid der Duitsers nog 
vergroot. Het seminarie van Haaren ligt afgesloten 
van de wereld. En binnen het seminarie is de gang, 
waar de parachutisten in extra-bewaakte cellen zijn 
opgesloten. Op de deur van iedere cel is een È. 
geverfd. De E. van England-Spiel  Zij, die in 
deze cellen zitten, zijn levende doden. Zelfs hun naam 
bestaat niet meer. 
In een dier cellen zitten drie mannen bij elkaar. Daar 
is de jonge luitenant ter zee Aat van der Giessen, de 
zoon van de directeur ener scheepswerf te Krimpen 
a, d. IJssel. Hij is met de marine naar Engeland 
gegaan, toen Nederland in Mei 1940 voor het Duitse 
geweld moest zwichten. Hij kwam als parachutist 
terug en werd door de SD. opgewacht. 
In dezelfde cel zit de heer Anton Wegner uit Den 
Haag, een getrouwd man, die in de nacht van 23 
Juli 1942 als geheim agent gedropped is. Ook over 
zijn komst waren de Duitsers per radio ingelicht. Hij 
was hun gevangene op het ogenblik dat hij zijn para- 
chute losmaakte. 
De derde celgenoot is Jan Jacob van Rietschoten uit 
Rotterdam, een 22-jarig student van de Technische 
Hogeschool te Delft. Hij is nog jong, deze Van Riet- 
schoten, maar hij heeft reeds machtige avonturen 
beleefd. In September 1941 is hij, samen met zijn 
vriend A. Maarssen uit Maastricht, in een kano de 
Noordzee opgevaren, koers Engeland! Vier-en-zestig 
uren hebben de jongens gepeddeld. Toen doemde de 
Engelse kust voor hen op. Ten Noorden van Har- 

JAN JACOB VAN RIETSCHOTEN 
.... held zonder Vrees.... 

 s 
wich landden ze op een modderig strand, liepen het • 
land in en vonden tenslotte een Engelse wachtpost. 

— Waar komen jullie vandaan?, vroegen de stom- 
verbaasde Britten. 

— Per kano uit Nederland, hebben ze geantwoord. 
En Jan Jacob heeft er aan toegevoegd: Jullie mogen 
je kust wel wat beter verdedigen; wij hebben op 
eigen houtje een geslaagde invasie ten uitvoer gelegd. 

— That's right!, zeiden de Engelsen, maar jullie 
vergeet één ding. 

— En wat is dat dan? 
— Dat je van de kust af tot hiertoe door een mij- 

nenveld hebt gelopen. Je mag van geluk spreken! 
Het is eenvoudig een wonder, dat je hier allebei 
levend bent aangekomen! 
Jan Jacob van Rietschoten en zijn vriend zijn bij de 
Nederlandse autoriteiten in Londen terechtgekomen. 
Maarssen werd ingedeeld bij een kustcommando; hij 
kwam terug in Nederland, werd door de Duitsers ge- 
pakt en stierf in het concentratiekamp Amersfoort. 
Van Rietschoten werd opgeleid voor geheim agent 
en kwam in Juni 1942 als parachutist naar Neder- 
land, waar de SD. — die per radio van zijn komst 
verwittigd was — hem terstond na de daling deed 
opvangen. 
Drie man in een cel — ieder met zijn eigen geschie- 
denis: ieder met zijn eigen gedachten, maar alle drie 
bezeten van het verlangen naar de vrijheid. Honderd 
maal hebben ze al gesproken over ontvluchten en 
sinds Ubbink en Dourlein er tussenuit zijn getrokken 
wordt de gedachte aan de vrijheid tót een obsessie. 

In de avond van 19 Octobef 1943 beginnen zij met 
de uitvoering van hun vluchtplannen. Van Riet- 

schoten heeft in de voering van zijn colbertjasje uit 
Engeland een vijltje meegebracht dat 20 c.M. lang 
en 1 c.M. breed is. Het is bij de arrestatie aan de 
aandacht der SD.-ers ontsnapt en de parachutist heeft 
het bewaard als het kostbaarste bezit zijns levens. Dat 
kleine vijltje is het enige voorwerp, waarmee zij zich 
een weg naar de vrijheid kunnen banen. Twintig cen- 
timeter staal tegen dikke muren, tralies, zoeklichten 
en machinegeweren  het is een onderneming, die 
van de aanvang af tot mislukking schijnt voorbe- 
stemd. 
Maar deze gevangenen hebben hersens — en zij weten 
die te gebruiken. Als alles stil is geworden, op die 
avond van de negentiende October, klimt Aat van 
der Giessen op het bovenste van de drie celbedden 
en vijlt in het plafond van hun gevangenishokje een 
langwerpig gat van zes centimeter. Als hij daarmee 
klaar is, reikt Van Rietschoten hem een tube tand- 
pasta toe. Met tandpasta wordt de scheur dichtge- 
maakt. Niets wijst er op, dat iemand in deze cel een 
vijl heeft gehanteerd. 
De volgende avond gebeurt hetzelfde: het gat van 
zes centimeter wordt tot twaalf centimeter vergroot. 
En wéér volgt het dichtsmeren met tandpasta. De 
derde avond is de bewaking te sterk; er is teveel 
drukte op de gang. De drie mannen blijven op hun 
krib liggen. Maar de vierde avond zaagt de vijl weer 
zacht door het hout van het plafond; 18 centimeter 
is de opening, als de tube tandpasta opnieuw wordt 
gebruikt om de sporen van het werk aan speurende 
ogen te onttrekken. 
Na twee weken hebben ze de helft van een vierkant 
gat gezaagd; maar dan is de tandpasta op en moeten 
ze een paar dagen wachten alvorens het gevaarlijke 
karwei kan worden voortgezet. 
Aan het einde van de derde week zijn ze zóver, dat 
in het plafond een vierkant gat is gezaagd, waarvan 
nog slechts aan twee hoeken een paar centimeter ■ 
behoeven te worden bijgevijld, om de opening volledig 
te maken. 

Dan beginnen- zij aan de laatste toebereidselen van 
hun vlucht. Met het vijltje zagen ze een tafelpoot zó- 
ver door, dat ze het hout straks met een enkele ruk 
zullen kunnen losmaken. Van de matrassenonderleg- 
gers breien ze een lang, sterk touw. Op Zaterdag- \ 
avond 20 November zijn zij gereed om het grote, 
spannende avontuur te wagen; het avontuur met de 
grote inzet: vrijheid of dood. Want ze maken zich 
geen illusies: als zij worden gesnapt hebben ze geen 
twaalf uur meer te leven  
De avond van de twintigste November is echter on- 
gunstig voor een vlucht. Het licht van de sterke 
zoeklichten is reeds vroeg aangeflitst en het blijft de 
gehele nacht schijnen; in de gangen is druk heen-en- 
weer geloop. De kansen op ontdekking zijn te groot. 
Wachten maar weer  
De volgende avond zijn de mogelijkheden niet veel 
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groter. Met tot het uiterste gespannen zenuwen luis- 
teren de drie gevangenen naar de geluiden in het 
seminarie. En opnieuw nemen ze het zware besluit, 
te wachten. De kansen op ontdekking stijgen ieder 
uur — en het vereist een bijna bovenmenselijke zelf- 
beheersing, ook deze nacht de vluchtpoging weer uit 
te stellen. Maar ze overwinnen zichzelf — wachten 
maar weer. 

Des Maandagsavonds 22 November 1943 giert de 
storm over Brabant; de regen stroomt uit de 

hemel. Het is geen weer om een hond naar buiten 
te sturen. 
In de gevangenis gaat het leven zijn gewone gang. 
Tegen het uur, waarop de stilte moet intreden, ge- 
ven alle agenten hun bovenkleding en hun schoenen 
aan de ganglopers af. Schreieder neemt geen risico's 
meer: hij heeft verordend, dat geen enkele agent 
's nachts iets anders in de cel mag hebben dan onder- 
kleding. Hoogstens is, nu het wat kouder wordt, een 
pull-over toegestaan. 
Tegen tien uur verstommen de geluiden in de ge- 
vangenis. Slechts de stap van een bewaker, die van 
tijd tot tijd de ronde doet, verstoort de stilte. En 
buiten loeit de storm en zwiepen de regenvlagen 
langs de muren van het seminarie. 
— We gaan beginnen, zegt Aat van der Giessen 
tot zijn beide kameraden. Nu of nooit! 
Weer zaagt de kleine vijl door het hout: de laatste 
centimeters..^... Boven op het derde bed zit Wegner 
en vijlt en vijlt. Daar breken de laatste vezels en de 
drie mannen staan met een vierkant stuk van het 
plafond in hun handen! Het dak is open — de cel 
heeft een uitgang! De vrijheid, die om geen geld te 
koop is, wenkt in de bulderende stormvlagen, die 
over Brabants vlakten gieren. 
Drie mannen, met een afgezaagde tafelpoot en een 
stuk touw uit beddegoed, staan klaar. De een na 
de ander verdwijnt op de zolder, die boven de cellen 
ligt. Omzichtig wordt een raam geopend, de tafel- 
poot wordt dwars tegen het raamkozijn geplaatst, het 
touw wordt omlaaggeworpen en daar gaat Aat 
van der Giessen, daar gaat Toontje Wegner, daar 
gaat Van Rietschoten. En ze hebben geluk! De zoek- 
lichten branden niet; het is aardedonker; de wacht is 
weggescholen op een droog plaatsje. 
Niemand ziet de vreemde gestalten in hun wonder- 
lijke kleding, die daar op sokken door de modder 
lopen — langs het gazon, tussen het prikkeldraad 
door, de brede heg over. En dan in de vrijheid, in de 
stromende, zwiepende regen, die hen in een ogenblik 
tot op de huid doordrenkt. 
Laat de wind gieren, laat de storm bulderen, laat de 
regen gieten met stromen uit God's vrije hemel; het 
is gelukt! 
Drie mannen gaan in de vrijheid. En er slaat een 
jubel in hun hart. Want zij weten niet, dat dit won- 
dere geluk slechts het preludium is van een afgrij- 
selijke ramp. 

    VERVOLGVERHAAL • 
Door enige moeilijkheden in verband met de afgelopen feest- 
dagen, was het ons niet mogelijk in dit nummer met het 
aangekondigde vervolgverhaal van Hans Dobbe een aanvang 
te maken. In de plaats hiervan bieden wij onze lezers deze 
week nog een verhaal, waaruit de tragische gevolgen van 
het beruchte England-Spiel blijken. 
Het staat nu wel vaat, dat met de publicatie van de 
levensgeschiedenis van Hans Dobbe in het komende num- 
mer een aanvang kan worden gemaakt. REDACTIE. 



Duitsers seinden naar Londen: „Wij danken U voor het ons geschonken vertrouwen' 

Dl 
)e oudste van de drie vluchtelingen, de Hage- 
naar Anton Wegner, gaat in de vrijheid zijn 

eigen weg. Dat is zo afgesproken. Hij wordt voort- 
geholpen tot hij in Maastricht is bij Mr Drooglever 
Fortuyn. Diens huis wordt hem tot een schuilplaats, 
waar hij veel te verhalen heeft en altijd een aandach- 
tig oor vindt. Hoe kan het ook anders? — de zoon 
van deze Maastrichtse advocaat is óók parachutist 
geweest, is óók gevangen geworden en zit in precies 
zulk een cel te Haaren, als waaruit Toontje Wegner 
en zijn beide kameraden wisten te ontvluchten. 
Wegner heeft het goed in Maastricht, maar hij wil 
verder. Hij wil terug naar Engeland, om te waar- 
schuwen, om te protesteren, om aan te tonen dat 
alles fout en dat alles kapot is. Hij wordt naar Bel- 
gië gebracht. Hij komt tot Luik. Daar grijpen de 
Duitsers hem op een gepenetreerde passeurlijn en 
brengen hem naar de gevangenis in Assen. Later 
zullen ze hem vermoorden in een Duits hongerkamp. 
Dat is het einde van het korte vrijheidsavontuur dat 
de parachutist Wegner beleefde. Hij had een maand 
lang gevuld om een gat te krijgen in het dak van 
de cel, die enge kooi van levend-doden. Maar de 
vrijheid nam hem niet meer op. Want hij was, met 
al zijn kameraden, de dood gewijd. 

w: 
rild is de jacht der Duitsers geweèst, toen op 

de ochtend van de 23ste Nov. 1943 de vlucht 
der uitbrekers: Aat van der Giessen, Jan Jacob van 
Rietschoten en Wegner werd ontdekt. Als dolle hon- 
den hebben de gewapende SD. ers langs de Brabant- 
se wegen gerend. De bevolking in de omgeving van 
Haaren heeft nimmer de Duitsers zó geagiteerd ge- 
zien. Overal zoeken ze, óveral speuren ze. Oude 
moedertjes worden teruggestuurd als ze naar de kerk 
willen, spelende kinderen worden naar huis gejaagd. 
Er moet gezocht worden, gezocht naar drie ontsnapte 
geheime agenten. De Duitsers hebben het druk. 
Schreieder, Giskes, May, Rautcr, Frank, alles wat 
naam heeft in de mensenjagerij, snauwt die morgen 
en scheldt de verdere dag. Want de vluchtelingen 
worden niet gegrepen. Rauter buldert in de telefoon, 
Giskes spreekt met Berlijn, Schreieder plukt aan zijn 
weinige haren en Ernst May trekt zijn bovenlip 
nog dreigender op dan gewoonlijk. 
Maar Verspeek, een eenvoudige jongen van het 
goede, Brabantse land, heeft de vluchtenden gevon- 
den, die zich schuil hielden als gejaagde hazen in 
het veld. Hij heeft niet veel gevraagd, deze een- 
voudige Verspeek. Maar hij heeft genoeg begrepen. 
Hij heeft eten gehaald. En kleren. En schoenen. En 
hij heeft ter ure van de schemer de rechte weg ge- 
wezen, die naar „de IJzeren Man" voert, waar Jan 
Jacob een huis weet te staan, waar vrienden wonen. 
Oat huis staat er nog en dat huis staat open voor de 
kranige kerels. De familie Van Leeuwen neemt het 
grote risico, dat aan deze gastvrijheid verbonden is, 
met graagte op zich, want „Adriaan en Olivier', zo- 
als Van Rietschoten en Van der Giessen zich noemen, 
moeten toch onderdak hebben? De vluchtelingen we- 
ten het beter; zij nemen hun intrek in het tuinhuisje, 
waar ze leven als vorsten-met-vacantie. 
Al te lang mag dat echter niet duren. Dan ver- 
trekken ze naar Rotterdam, waar ze onder nieuwe 
schuilnamen (als parachutisten hebben ze Aat van 
Krimpen en Jan Jacob van Rossum geheten) in Kra- 
lingen onderduiken. Maar in Kralingen wonen nogal 
wat vrienden en bekenden en die kunnen in deze 
omstandigheden meer gevaar dan plezier opleveren. 
Daarom verhuizen de jongens naar Rotterdam-West. 
Ze zijn slechts een half uur fietsen van hun families 
verwijderd, maar ze houden ook nü het woord, dat 
ze in Londen gaven: ze bezoeken hun ouders niet. 
Het gevaar u te groot, voor nenzelf en voor hun familie. 
Als ze in contact komen met de Rotterdamse illegale 
werker Simon Bersma schijnt de grote uitkomst zeer 
nabij. Want Simon weet aan een zender te komen! 
Contact met Engeland! Direct Londen waarschuwen, 
direct vragen om instructies, direct verzoeken om 
teruggehaald te worden! Ze seinen en seinen en sei- 
nen opnieuw. Hallo Engeland! Luister dan ' * hier 
zijn twee ontsnapte gevangenen, hier zijn uw agenten 
Aat van der Giessen en Jan Jacob van Rietschoten. 
Zij zijn in nood en zoeken uw raad, uw hulp en steun. 
Maar Londen heeft niet geantwoord. En ook dat 
is een stukje historie uit het boek met de zwarte bladz. 
Want omdat Londen taal noch teken geeft op al 
hun telegrammen moeten ze zelf maar proberen weg 
te komen. De illegale werker Jan Nauta brengt hen 
in contact met King Kong", de kolossale, mas- 
sieve Lindemans, die hun valse papieren geeft voor 
Zeeland. Van Zeeland uit zullen ze naar Engeland 
worden geholpen: „King Kong weet de weg. Maar 
deze Lindemans is een afschuwelijke verrader; als 
de jongens in de trein naar Bergen op Zoom zitten, 
reist de SD.-chef Hermann Bauer met een paar van 
zijn mannen mee. Hij is gewaarschuwd door „King 
Kong"! — en hij slaat toe vóór de trein uit Bergen 
op Zoom vertrekt. 
Aat van der Giessen en Jan Jacob van Rietschoten 
zijn opnieuw gevangenen van de SD., aleer ze eigen- 
lijk goed beseffen wat er gebeurd is. 
In de onmiddellijke nabijheid van het Haarense semi- 
narie, waarheen ze worden vervoerd, komen bij Van 
der Giessen al de opgekropte woede en heel de bit- 
tere teleurstelling over het nieuwe verraad naar bo- 
ven. Hij pakt een van de SD.-ers beet, slaat hem waar 
hij de kerel raken kan, grijpt hem in de borst en 
duwt hem bijna over de brugleuning de gracht in. 

Op dat moment schiet een andere Duitser toe en slaat 
de dappere marineman zó hard met een revolver op 
het hoofd, dat hij, half versuft, moet loslaten. 
Dan voeren de Duitsers de beide agenten weer 
triomfantelijk een cel binnen — zo n cel, waarin ze 
een maand lang gevijld hebben, tot het plafond hun 
een uitweg bood, een heirbaan naar de Vrijheid. 
In zo n cel worden ze nu ontkleed. De Duitsers vin- 
den veel spionnagemateriaal. Aat van der Giessen 
heeft een vijl in zijn schoenzool. En als het jasje 
van Jan Jacob van Rietschoten wordt losgetornd, 
komt er óók een vijl tevoorschijn. Och, dat is één 
keer goed gegaan. Eén keer heeft een vijl de weg 
naar buiten gebaand. Maar zoiets gebeurt nooit een 
tweede keer  
Zonder vijl worden de jongens in aparte cellen op- 
gesloten. Zonder vijl — en zonder hoop. 
Er is in die tussentijd veel veranderd. Het England- 

Spiel heeft zijn einde gevonden. Eindelijk en ten 
leste. Na twintig maanden van de ergst denkbare 
dingen. Na ravages van ongekende omvang in de 
rijen van het Nederlandse verzet. Na ernstige con- 
flicten tussen verschillende instanties in Engeland. 
Na ingrijpen van het oorlogskabinet, dat zich ont- 
stelt toont over de berichten uit Nederland, Spanje 
en Zwitserland. 
Twintig maanden lang is het spel gespeeld  
Een voor een vallen thans de zenders uit. Giskes 
en Schreieder willen voor een waardig slot zorgen. 
En zij seinen, als laatste telegram van het England- 
Spiel de volgende boodschap naar Londen: 
Aan de N.V. Blunt en Opvolgers. 

Aangezien U de relatie verbroken hebt, past het 
ons U te danken voor het ons geschonken ver- 
trouwen. Mocht U een uitstapje willen maken 
naar Nederland, dan garanderen wij U dezelfde 
prettige ontvangst ais aan uw vertegenwoordi- 
gers ten deel viel. Wij hopen in de toekomst nog 
prettig zaken te doen. Ónze firma houdt zich 
beleefd aanbevolen. 

Op 27 November 1943 laat Rauter alle agenten (op 
een* paar uitzonderingen na) uit het seminarie te Haa- 
ren halen. Zij worden gemaskerd in auto's geladen 
en naar de strafgevangenis in Assen overgebracht. 
Vandaar worden ze later, als de Duitse nederlaag 
onherroepelijk vaststaat, naar het kamp Mauthausen 
vervoerd, waar vuurpeloton en massagraf wachten 
voor vijfenveertig der beste zonen van ons volk. 
Maar als voor hen de geweren knallen in Maut- 
hausen, slapen Aat van der Giessen en Jan Jacob 
van Rietschoten reeds lang hun eeuwige slaap. 
Op een ochtend, kort na hun tweede arrestatie is 
in Haaren het bevel ontyangen dat ze moesten 
worden doodgeschoten. Ernst May heeft het hun 
's avonds verteld en hij heeft een handje-vol sigaret- 
ten op het tafeltje in de cel van het Haarense semi- 
narie gelegd. Later zijn de Duitsers gekomen, die het 
afschuwelijke werk hadden uit te voeren. De beide 
jongens werden aan elkaar geboeid. Door een klein 
troepje gewapende SD.-ers werden ze te voet op 
de rijksweg naar Helvoirt geleid. Een kilometer bui- 
ten Haaren zijn ze vermoord. 

Er is een voortreffelijk geschriftje door '40-'45 in 
omloop gebracht. Zo voortreffelijk vinden wij het, 
dat verspreiding op de grootst mogelijke schaal niet 
genoeg kan worden aanbevolen. Helaas kon het tot 
nu toe slechts in beperkte kring onder de aandacht 
worden gebracht. Wij betreuren dit en het leek ons 
gewenst naar de mate onzer mogelijkheid mede te 
werken aan de verbreiding van de in dit vlug schrift jc 
ontwikkelde gedachten. Dit vooral ook met het oog 
op de voor de deur staande landelijke 40- 45-actie. 
Hieronder nemen wij een gedeelte over. 

IK ZORG VOOR JE VROUW EN KINDEREN  
Hij heeft het gezegd tegen „Piet", die Jan heette, en 
tegen Jan, die „Gerard" werd genoemd, en tegen an- 
deren. We hebben het allemaal gezegd. Tegen elkaar. 
Als we bang waren, dat het zou „mis gaan. „Ik zorg 
voor je vrouw en kinderen . En je wist, dat je sprak 
uit naam van het héle Nederlandse volk. Het was een 
belofte, in die bezettingsjaren, die gemakkelijk kon wor- 
den nagekomen. Iedereen was het immers eens met het 
verzetswerk?! 
Iederéén droeg toch met liefde die belofte. Hoe langer 
de bezetting duurde, hoe groter het aantal in te lossen 
beloften werd. Voor de meesten kwam de bevrijding 
met vreugde, vpor velen liet zij een leegte, voor anderen 
 de taak om die belofte „Ik zorg voor je vrouw en 
kinderen" gestand te doen. Het zou gemakkelijk zijn, 
want het was uit naam van het hele Nederlandse volk, 
dat de bevrijding mocht beleven, belóófd! 
BELOOFD  EN GELOOFD! 
Allen die in het verzet tegen de Duitsers zijn omgeko- 
men of er schade door ondervonden, hebben op die be- 
lofte gebouwd. Zij wisten, dat hun nabestaanden in 
het bevrijde land zouden leven, alsof zij zélf voor hen 
zorgden. Dat was beloofd en zij allen hebben het ge- 
lóófd! 
Het zijn er velen, zéér velen. Zelfs zóvclen, dat er 
andere wegen gekozen moeten worden om onze belofte 
niet te breken. Nooit heeft een Nederlander zich voor- 
gesteld tijdens het verzet, dat wij moesten vragen om 
inlossing der beloften. Het zou toch wel spontaan en 
royaal gaan  Doch er moet wél gevraagd worden, 
ondanks de zes millioen, die de Nederlandse Staat (ge- 
lukkig) uittrekt voor 1948. 
HELP 4500 GEZINNEN 1 
Financiële onmacht, onbegrijpelijke onverschilligheid en 
onverwachte vergeetachtigheid brengen ons thans als 
noodzaak een beroep op ü te doen. 
Geef ons de uitkering voor die 4500 gezinnen! In de 
vorm van een gift, of *—- nóg liever! *—- door een vaste 
contributie! 
En als it dat doet, zal het grootste ideaal van de Stich- 
ting 1940^1945 zijn vervuld; 
in alle stilte en zonder collecten zorgt dan de goede 
Nederlander voor hen, die slachtoffer werden van hun 
vrijwillige bijdrage tot het verzet. 

O.V.W.-ers in actie 
Het is voor hen, die nog enigszins huiverend staan tegenover de O.V.W.-ers wel de moeite waard 
iets ie vernemen, waardoor deze prachtkerels in een ietwat zuiverder daglicht worden gesteld. 
Bewijzen kunnen desgevraagd worden overlegd  Getuigen zijn er bij de vleet. Men moet ze 
zoeken hij de „Stoters" (de Stoottroepen) op Zuid-Sumatra. 

Jet was door één van die toevallige omstandigheden, dat we kennis maakten met zo n wondere „Stoter , 
'die luistert naar de naam Van Dam. Een doo g wone jongen, een doodgewone korporaal, maar met een 

liefde voor het volk, waaronder hij thans leeft. u . 
Moe en hongerig waren we toen. we hem ergens in een afgelegen doesoen tegen kwamen. Het eerste wat 
men in zulke omstandigheden pleegt te doen is, zoeken naar wat eten en voor de nacht een slaapplaats 
„De rijsttafel staat al te wachten, en een tempatje is wel te versieren; maakt U verder geen zorgen , aldus 
Van Dam. Wie schetst onze verbazing, toen we even later in een kamponghuis aan een njkvoor^iene dis zaten? De inlandse gastheer nog een 

jonge vent -—- deed alles om het ons zo 
goed mogelijk naar de zin te maken. Tot 
onze schande moeten we zeggen: we heb- 
ben niet gegéten, maar gevr ..... 
Misschien is het niet kies geweest, maar we 
konden de verleiding niet weerstaan om 
even te informeren, waaraan we al dit heer- 
lijks te danken hadden. De gastheer ant- 
woordde eenvoudig: „U bent een vriend 
van toean Van Dam, en die heeft zoveel 
voor ons gedaan." 
Wat later wandelden we rond. Enthou- 
siast wees onze begeleider ons op de voor- 
uitgang en de verbeteringen, die de laatste 
tijd waren aangebracht. Merkwaardig hoe- 
veel mensen Van Dam groetten, en hoeveel 
hij er van naam en bij toenaam kende. 
Eén keer liet de Stoter ons een ogenblik 
in de steek om een praatje aan te knopen 
met een oude man, die er erg bedrukt uit 
zag. „Banjak soesah, toean", vingen we op. 

Naarmate het gesprek vorderde — verbazend zoals die vent het dialect beheerste — klaarde het gezicht van 
de man op. Hij kon gerust zijn. Toean Van Dam zou wel zorgen, dat de huiselijke vrede — want daar man- 
keerde iets aan — zou terugkeren. , , , , , , , 
Nog één voorbeeld: een van de jongens uit de docsoen speelt — alweer als dank voor verleende hulp in 
moeilijke omstandigheden — voor bediende van deze merkwaardige Stoter. Iedere dag vragen de mensen uit 
de omgeving de kleren van toean Van Dam te mogen wassen. De bediende zorgt wel dat de vuile pakeans tt 
komen en telkens hangt de was weer aan een andere lijn  

Ml 
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IN DEN STRIJD OM ONS 
VOLKSBESTAAN, samenge- 
steld door D. C. A. Bout; uitg.; 
Ad. M. C. Stok. Zuid-Holl. Uit- 
gevers Mij, Den Haag. 

Vit boek bedoelt een beeld te 
geven van al het leed en de 

ellende, door de onderdrukker in 
de afgelopen bezettingsjaren over 
land en volk gebracht. Vooral 
het leed der geëvacueerden en 
slachtoffers der grote slavenjach- 
ten nemen daarbij een voorname 
plaats in. Zwolle, het knooppunt 
der wegen van het Zuiden naar 
het Noorden en van het Westen 
naar het Oosten, heeft veel van 
dit leed gezien, heeft ook veel 

gedaan om het te verzachten. Maar nog was daarmede 
de rol van Zwolle niet uitgespeeld, ook in de honger- 
tochten speelde het een rol van belang. En ook daarvan 
vertelt dit boek. 
Verder vinden wij er het leed der verdronken landen in 
uitgebeeld en de deportatie der Joden, terwijl ook aan 
het verzet een zestigtal bladzijden gewijd wordt. 
De schrijver was destijds als geestelijk-cultureel leider 
werkzaam bij de Rijksdienst voor de Werkverruiming 
en van 1943-'46 Adviseur van het Bureau Afvoer Bur- 
gerbevolking voor geestelijke aangelegenheden (Eva- 
cuatie). Hij vertelt dan ook in zijn boek hoe de werk- 
verruimingskampen destijds werden ingescnakeld voor 
het opvangen der Joden, die nog niet in Westerbork 
geborgen konden worden en hoe de Duitsers trachtten 
de kampbeheerders op te voeden naar Hitleriaanse trant. 
Vele kampbeheerders hebben alles gedaan om de Joden 
het leven dragelijk te maken, en toch kunnen wij het niet 
zo vanzelfsprekend vinden, als het in dit boek wordt 
voorgesteld, dat deze mensen op hun post bleven. Ze 
kunnen, zonder te blozen, de Joden, die het overleefd 
hebben, ontmoeten, zegt de schrijver. Een der kamp- 
beheerders vertelt zelfs, dat hij altijd illegaal werker is 
geweest. Wij willen geen oordeel vellen, maar toch komt 
het ons voor, dat het beter ware geweest niet illegaal te 
werken, maar wel positief te weigeren mede te werken 
aan het vasthouden der Joden in de voorportalen der 
gaskamers. Teveel Nederlanders hebben, bij al hun 
humane bedoelingen, toch medegewerkt aan het uitein- 
delijk doel der Duitsers. 
Ook hetgeen over het verzet verteld wordt in dit boek 
speelt zich hoofdzakelijk in en om Zwolle af. We lezen 
de ■ geschiedenis van het Zwolse illegale blaadje „De 
Stem van Londen", het werk van Henk Beernink (De 
Groene) en Inspecteur Bannink, de ervaringen van 
Zwolse gevangenen, en de zorg voor hen, ervaringen van 
een koerierster en een hoofdstuk over de Noord-Oost- 
polder (het Onderduikers Paradijs). Ook in de geschie- 
denis van de Wieringermeer wordt aandacht aan het 
verzet in deze polder geschonken. We vinden in deze 

' hoofdstukken enkele van de meest vooraanstaande ille- 
gale werkers getekend, als Jacques v. d. Horst, Hilbert 
van Dijk, Arie de Graaf, Catrinus Douwma, H. Brink- 
greve, Dries Kalter, J. L. Snoep, Niek Visscher en Wim 
Lindenborn. Doch het geheel blijft incidenteel en ver- 
mag geen totaal beeld van het verzet te geven. 
Dit boek bevat ongetwijfeld belangwekkende bijdragen. 
Het geheel wordt echter teveel bepaald door de beperkte 
gezichtskring van de samensteller, die dit alles met 
Zwolle als centrum heeft meegemaakt. Voor wat de 
evacuatie-, slaventransporten en hongertochten betreft 
was het zeker mogelijk van hieruit een goed beeld te 
geven, voor wat de overige behandelde onderwerpen 
betreft is deze poging minder geslaagd. Bovendien heeft 
een groot aantal personen een bijdrage voor dit boek 
geleverd; meest mensen, die zelf tot de getroffenen be- 
hoorden of betrokken waren bij de hulpverlening. Het 
geheel werd daardoor echter wat rommelig en is niet 
altijd de moeite van het lezen waard. 
Toch zal dit boek, al is het niet vlekkeloos, een belang- 
rijke bijdrage vormen voor de geschiedenis van Neder- 
land in de bezettingsjaren. De uitvoering is boven alle 
lof verheven; mag zelfs kostbaar genoemd worden. De 
omslag, waarop een arm is afgebeeld, welke uit het 
water de kleuren van Neerlands vlag omhoog houdt, 
is zeer suggestief. AD. 
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DE „VLIEGENDE" VELDPREDIKER 

Ieder onderdeel van het leger kent zijn veldprediker, dus ook de militaire luchtvaartdienst. Hier is het de 
Majoor Ds. v .Voort-Vader. Wij hadden onlangs het genoegen een onderhoud met hem te hebben. Natuurlijk 

gaat het hem anders, dan de landmacht-veldpredikers of -aalmoezeniers. Deze laatsten rijden in een jeep van 
plaats naar plaats om hun mannen te bezoeken. 
Maar Ds. v. Voort-Vader heeft een „gemeente", zoals hij het noemt, die zich uitstrekt van Hollandia op Nw. 
Guinea tot aan Medan op Sumatra toe. Met een jeep kan deze geestelijke verzorger dus niets beginnen. 

Daarom — en waarom is hij anders bij de Luchtvaartdienst — reist hij per 
vliegtuig zijn „gemeente" af. ' 
Zo was het mogelijk, dat de „vliegende dominee' op een goede dag 's mor- 
gens een vijftal kinderen van militairen doopte op Biak, een eiland aan de 
N.W. kust van Nw. Guinea, terwijl hij diezelfde avond nog in een kerkdienst 
voorging op het vliegveld van Ambon. 
Gedurende de „tiendaagse veldtocht", de tijd om en bij Kerstmis en Nieuwjaar 
door de veldpredikanten zo genoemd, leidde deze dominee de laatste keer op 
Biak-Buiten de normale diensten voor de militairen. Er werd een Kinderkerst- 
feest georganiseerd, waaraan Nederlandse en Engelse kinderen, zowel als 
Papoea-kleintjes deelnamen. 

De tweede Kerstwijdingsavond werd gehouden voor de gehele eilandbevolking. 
„Het voornaamste gebied," zo vertrouwt Ds. v. Voort-Vader ons toe, „ligt voor mij in de buitengewesten, omdat 
de jongens daar onder meer primitieve omstandigheden leven. De Grofe Oost, met o.a. Biak, Merauke en Ambon, 
staat op het eerste plan. terwijl daarna Sumatra volgt met Medan, Padang en Palembang. Pas in de laatste in- 
stantie is Java aan de beurt." 
De zaken kwamen natuurlijk geheel anders te liggen toen de politionele actie aan de gang was. Toen genoten 
Java en Sumatra begrijpelijkerwijze voorrang boven het betrekkelijk rustige gebied van de Grote Oost. 
Ds. v. Voort-Vader was te vinden daar, waar gevochten werd. Hij heeft ook niet na kunnen laten om zijn 
oude bataljon, dat toen zonder veldprediker was, op te zoeken om met hen op te rukken. 
In de haast zag hij echter ook nog kans de bemanning van twee verkenningsvliegtuigjes, die op een stukje 
land achter de linie waren gestationneerd, van enige tonnetjes bier te voorzien met de opmerking; „Daar zit 
voorlopig m'n geestelijke verzorging in". 
Ten leste kregen wij het over de demobilisatie van deze actieve „vliegende majoor" der geestelijke verzor- 
gers. In December j.1. heeft hij reeds kunnen afzwaaien. Maar dacht U dat deze man eerder in Nederland 
terug wil zijn dan de mannen met wie hij naar Indië gekomen is? 
Zijn eigen woorden zijn; „Ik zou geen van hen ooit meer recht in de ogen durven kijken. Neen iegelijk met 
mijn oorspronkelijk bataljon, 1—3 R.I. de z.g. „Watermannen", zal ik huiswaarts gaan, eerder niet." 
Een standpunt, dat er mag zijn. 

WEREpl 

DUITSE BESMETTING. 
In een artikel „De stem der Illegaliteit" schrijft het 
weekblad „De Prinsestad", dat zich de ondertitel 
heeft aangemeten van „Onafhankelijk weekblad van 
ex-politieke gevangenen en oud-illegale werkers in 
Nederland" over het proces Rauter o.m. het volgende: 

„Ware het geen schone hulde aan onze gestor- 
ven verzetsstrijders geweest, indien er voor Rau- 
ter geen Nederlands advocaat te vinden ware 
geweest? Had het niet van een juist begrip voor 
de betekenis der illegaliteit getuigd, indien de 
raadsman deze opdracht eenvoudig had gewei- 
gerd, zelfs al ware zijn houding ten deze illegaal 
geweest?" 

— De vraagtekens zijn hier inderdaad niet overbodig. 
Rauter gaan berechten zonder hem het recht toe te 
kennen zich door een advocaat te doen verdedigen, 
zou betekenen, dat wij de SD.-practijken hadden 
overgenomen. 
In Nederland kan en mag alleen worden rechtge- 
sproken naar Nederlands recht! Daarvoor hebben wij 
in het verzet gevochten. Daarvoor moeten wij onder 
alle omstandigheden pal blijven staan. Een behande- 
ling van de zaak Rauter, waarbij deze het recht zich 
door een advocaat te doen bijstaan zou zijn ontno- 
men, zou „geen schone hulde aan onze gestorven ver- 
zetstrijders zijn geweest" en „niet van een juist be- 
grip voor de betekenis der illegaliteit hebben ge- 
tuigd". Indien de raadsman zijn opdracht, — desnoods 
illegaal! -— had geweigerd, zou hij van zeer weinig 
begrip voor de waarde van onze Nederlandse rechts- 
orde getuigd hebben. 

* 
S. A.-BURGEMEESTER. 
Te Schwaekisch Gmurid in de Amerikaanse zóne van 
Duitsland is tot burgemeester herkozen de vroegere 
nationaal-socialistische burgemeester Franz Konrad, 
die deel heeft uitgemaakt van de S.A. en vanaf 1932 
lid van de partij is geweest. De supporters van zijn 
tegencandidaat, de half-Jood Franz Czisch, werden 
mishandeld en geterroriseerd. Grote Davidsterren 
werden op de straten gekalkt. 
—• Wir haben es nicht gewuszt! 

* 
ZWENDELPRACTIJKEN. 
„Hoewel bij het verschijnen van deze editie", aldus 
lezen wij in „De Waarheid", „nog slechts zeer on- 
volledige uitslagen van de verkiezingen voor de Ita- 
liaanse Senaat bekend zijn en nog minder gegevens 
omtrent de Kamerverkiezingen ter beschikking staan, 
kan reeds thans als vaststaand worden aangenomen, 
dat de rechtse partijen onder leiding van de Christen- 
Democraten op grote schaal gezwendeld hebben. 
— Wij hebben in dit citaat het woord gezwendeld 
onderstreept, omdat wij sterk vermoeden, dat daar- 
voor aanvankelijk een ander woord gestaan moet 
hebben, dat logischer in de zin paste. Voordat de ver- 
kiezingsuitslagen bekend waren, moet o.i. „verloren" 
gestaan hebben. Door de verkiezingsuitslagen werd 
deze „Waarhcid"-humor tot galgenhumor. Toen ont- 
dekte men plotseling, dat zwendelpractijken hier uit- 
komst konden brengenl 

HET PARLEMENT EN ZIJN FUNCTIE. 

(Vervolg van pag. Ij. 
functie in het staatsbestel ,en zich niet op de zetel 
der Regering moeten zetten. Maar men vatte dit 
vooral niet op in die zin, dat het recht van controle 
op het beleid der Regering niet in onbeperkte mate 
zou mogen worden geoefend. Het recht en de veilig- 
heid in de Staat zijn hier in het geding. 
f^Vver een tweetal, in de laatste tijd weer veel 

^besproken punten zij het mij vergund nog enkele 
opmerkingen te maken, namelijk over het Twee- 
Kamerstelsel en over het enquêterecht. 
Wat het eerste punt betreft, houde men in het oog, 
dat de Staten-Generaal medewerken aan de rechts- 
vorming, derhalve de burger bindende rechtsrege- 
len mede vaststellen. Die rechtsvorming nu moet een 
zo belangrijke functie worden geacht, dat zij zekere 
nadere toetsing behoeft. Hierin is een der voornaam- 
ste bestaansgronden van een Eerste Kamer gelegen. 
Met het oog op die nadere toetsing is het vereist, dat 
de andere Kamer ook anders dan de Tweede wordt 
samengesteld en in verband hiermede is men geko- 
men tot het systeem der getrapte verkiezing. De 
Eerste Kamer wordt namelijk niet rechtstreeks ge- 
kozen, doch door een kiescollege, t.w. de Provinciale» 
Staten. De kiescolleges moeten er echter voor waken, 
dat worden gekozen personen, bij uitstek geschikt 
voor die nadere toetsing, en daarnevens heeft de 
Grondwetgever bevorderd, dat de Eerste Kamer zich 
beperkt tot de grote lijnen en mitsdien een bepaald 
recht mist, dat aan de Tweede Kamer is toegekend, 
o.a. het recht van amendement. 
Wat het enquêterecht aangaat, in 1848 aan de 
Tweede, in 1887 ook aan de Eerste Kamer toegekend, 
verdient vermelding, dat hiervan steeds een beperkt 
gebruik is gemaakt. Een zeer bekend en leerrijk voor- 
beeld zij ontleend aan het onderzoek, in 1886 door de 
Tweede Kamer ingesteld naar de werking van de 
zg. Kinderwet-Van Houten. In de jaren van 1870 
wekte het misbruik, dat van de kinderarbeid werd 
gemaakt, algemeen verontwaardiging en ergernis. Het 
toenmalige Tweede Kamerlid, Mr. S. van Houten, 
bevorderde destijds, dat de Tweede Kamer gebruik 
maakte van haar recht van initiatief en hieraan dankt 
onze eerste sociale wet, tot beteugeling van het euvel 
van de kinderarbeid, haar ontstaan. Het misbruik 
van de kinderarbeid bleef echter de aandacht trek- 
ken, weshalve de Tweede Kamer in 1886 besloot, een 
onderzoek naar de werking dier wet in te stellen. 
De resultaten van dit onderzoek waren zeer bescha- 
mend. En, als gevolg van die enquête kwam enige 
jaren later onze eerste Arbeidswet tot stand. 
Zeer onlangs heeft de Tweede Kamer van haar en- 
quête-recht gebruik gemaakt door te besluiten tot 
een onderzoek naar het beleid der Londense Kabi- 
netten. Zij werd daarbij geleid door de redenering, 
dat zekere contröle op het beleid dier Kabinetten 
noodzakelijk was, omdat de normale parlementair» 
contröle tijdens de oorlogsjaren onmogelijk was ge- 
weest. Het behoeft wel geen nader betoog, dat van 
het enquêterecht hier een zeer ver strekkend ge- 
bruik is gemaakt; een gebruik evenwel, volkomen 
passende in het kader van dat enquêterecht. 
Moge Ik, die jarenlang als dienaar van een der 
Kamers der Staten-Generaal aan de werkzaam- 
heden der volksvertegenwoordiging een actief 
aandeel heb gehad, dit opstel eindigen met de 
vurige wens, dat men vertrouwen blQve heb- 
ben In onze Staten-Generaal. 



in memoRiam 

Et hing iets wonderlijks toen in de lachtt 
de zwarte vogels boven onze hoofden. 

Uiterlijk: het ideale type van Hitler's edelgermaan: 
een blonde blauwogige reus. Innerlijk: een stoere 
calvinist en een vrijheidslievende rondborstige 

Nederlander; derhalve „verzetsman". 
Joop studeerde Economie te Amsterdam. Toen de 
bezetter zich ging vergrijpen aan de Universiteiten en 
zijn dwang ook aan de studenten wilde opleggen was 
de universitaire studie voor Joop afgelopen. 
Hij ging terug naar zijn ouderlijke woning, het aan 
de oud-illegalen zo wel bekende perceel Hoge Noord 
1 te Utrecht, waar zijn broer Cor inmiddels een cen- 
trum van verzet had gevormd. Joop werd met enige 
andereu — na overleg — onder meer lid van de door Duitsers ingestelde 
Stationswacht, speciaal ter bewaking van de Hoofdgebouwen der Spoorwegen, 
waardoor het mogelijk werd, dat via een geheime aftakking van de telefoon, 
de belangrijke spoorwegtransporten werden doorgegeven aan de illegaliteit, 
terwijl van de daardoor ontstane mogelijkheden van andere sabotagehandelingen 
tevens een Intensief gebruik werd gemaakt. 
Toen de wapendropping's een aanvang namen, kreeg Joop de leiding van het 
wapenvervoer in het B.S.-district 8 (Utrecht), De keus had niet beter kunnen 
zijn. Leiderschap, moed en kameraadschap gingen bij hem hand in hand. 
Van de afwerpterreinen vervoerde Joop met zijn jongens de wapenen, munitie 
en springstoffen naar de Domstad, van waaruit hij ze verder expedieerde naar 
de diverse plaatsen in het district. Typerend voor hem was, dat hij zich niet 
veroorloofde, zich ook maar éénmaal aan de verant-    
woordelijkheid te onttrekken. Er vond geen vervoer 
plaats, waarbij hij niet zelf tegenwoordig was. 
AI deze werkzaamheden verhinderden hem niet, om 
ook op ander gebied zijn diensten te verlenen. Daarbij 
drong hij zelfs een paar maal door tot in het kamp 
Amersfoort, o.a. in verband met een poging tot bevrij- 
ding van zijn broer. 
Zo werd het 16 April 1945 en reeds had hij bijna 

i 

Joliannes Been „Joop 
Geboren: 18 November 1919 te Utrecht. 
Overleden; 16 April 1945 te Zuilen. 

Joliannes Marinus 
Altena „Blonde Joop". 

Geboren; 28 April 1916. 
Overleden: 16 April 1945 

te Zuilen, 

Wapens voor Uirechi. 

Dit was de laatste maal. Na deze vracht moest 
het restant van de wapens maar per schuit 
worden vervoerd: de Engelse jagers werden te 
lastig. De trailer is met een paar ton wapens 
en munitie geladen: twee mannen zitten op de 
lading, twee voor in de cabine. Een van de 
mannen achterop springt van de wagen; hij 
zal trachten ergens een motorboot te lenen. Een 
paar minuten later zien de twee jagers, die el 
enige tijd boven de trailer hebben gecirkeld 
hun prooi. Het kostte slechts één salvo  
Joop Been, Jan van Maurik en Joop Altena 
zullen deze laatste rit per trailer nooit vol- 
brengen    

en wij die zagen en nog niet geloofden . » I 
tot elk opeens begreep: er is geen vlucht. 

(Muus Jacobse) 

een half millioen kilo vervoerd. Ieder wist, dat de 
oorlog niet lang meer kon duren. De bezetter voelde 
zich- steeds meer aan alle kanten bedreigd en ver- 
scherpte zijn controle tot het uiterste. Het wapen- 
vervoer per auto werd vrijwel ondoenlijk: beschieting 
vanuit de lucht, controle door de Duitsers, etc. Dit 
zou dan ook de laatste rit worden. Voortaan zou 
het per schip geschieden. 
Er waren die nacht twee dropping's geweest, 
's Morgens voor dag en dauw vertrekt I0°P inc" 
trailer om de eerste dropping te halen. Alles gaat 
goed. 's Middags de tweede: Joop Altena en Joh. 

van Maurik, twee van zijn Jongens, vergezellen hem. In Zuilen zal de lading 
worden ondergebracht. Men staat al op de uitkijk en plotseling: ja, daar komen 
ze! Men rent naar de schuur om de deuren open te gooien, opdat de kostbare 
gevaarlijke lading zo spoedig mogelijk veilig achter de gesloten deuren kan wor- 
den geborgen. Plotseling geronk van een vliegtuig. Even kijken of hij de olie- 
schepen kan vinden, die vlakbij in het kanaal liggen. Hij gaat op één kant en 
neemt zijn duik. Ineens intense schrik: hij zal toch onze wagen niet als doelwit 
hebben gekozen? Nog voor men zich dit schrikbeeld geheel en al heeft gereali- 
seerd: een knetterend salvo uit de lucht en bijna tegelijkertijd een dreunende 
donderslag. Een kogel moet de sterk explosieve lading hebben geraakt. Tot ver 
in de omtrek getuigden resten van auto, inzittenden en lading van de hevigheid 
der explosie. , 

Zo sneuvelde Joop met twee van zijn getrouwen op de 
laatste kilometer van het laatste wapentransport van 
District 8. 
De lange lijst van Nederlandse helden, die vielen voor 
vrijheid en recht, moest wederom met drie namen 
worden aangevuld. 
De nagedachtenis aan hen leide ons bij het bepalen 
van onze houding in de tegenwoordige en toekomende 
tijd. 

Joliannes Gijstertus 
van . Maurik „Jan . 

Geboren; 20 Augustus 1922 
Overleden; 16 April 1945 

te Zuilen. 

HANS V. 

Toop Altena of „Blonde Joop", zoals zijn vrienden hem altijd vanwege zijn licht- 
■ blonde haar noemden, was eigenlijk geen beroeps-wapentransporteur. In de 
/ kindertehuizen te Utrecht was hij beter bekend en er was daar niemand, die 
niet wist, dat Joop de man was, die de voedseltransporten reed. Zo heeft hij 
verschillende malen de rit naar Zevenaar gemaakt en het was op die tochten, 
dat hij bewees ook het vervoeren van een andere lading wel aan te durven. In 
Zevenaar waren n.1. verschillende collega's, vrienden uit het automobielbedrijf 
waar hij werkte, door de Duitsers te werk gesteld. Velen van hen, die wilden 
ontvluchten, heeft hij in zijn wagen weer naar de vertrouwde Domstad terugge- 
bracht. 
Dat hij van het vervoeren van wapens niet zijn dagelijks beroep maakte, wil niet 
zeggen, dat hij dit werk uit de weg ging of het gevaar schuwde. Integendeel, 
angst kende hij niet, hij liet het tenminste nooit blijken. Zij, die hem gekend heb- 
ben, weten, dat hij een rustige, zelfverzekerde kerel was, eigenschappen, die hem 
mét zijn bezonken oordeel in staat stelden het gevaar onmiddellijk te onderkennen 
en op de juiste proporties te schatten. Oersterk was hij en zij, die een stoeipartij 
met hem op touw zetten, moesten het steeds tegen de kracht van zijn knuisten af- 
leggen. Als men hem, bij de uitbetaling, spelenderwijs weigerde zijn salaris te 
geven, kostte het hem slechts een paar handgrepen om een boekhouder onder zijn 
bureau te duwen. Twee kleine kinderen had hij, waar hij zeer veel van hield 
en als hij soms in een ogenblik vrije tijd bij het bedrijf kwam aanlopen, had hij 
die twee kleuters — beiden het evenbeeld van hun vader — altijd bij zich. 
Reeds eerder had hij, als dat zo te pas kwam, wapentransporten gereden en ook 
voor die bewuste dag deed men geen vergeefs beroep op hem. Twee vrachten 
reed hij die Maandagochtend, de derde werd hem noodlottig. Op zijn vroegere 
tochten om voedsel te halen voor de kindertehuizen in zijn woonplaats was hij 
reeds driemaal beschoten, maar het had hem niet afgeschrikt. „Ben je gek, die 
dingen doen ons niets, 't zijn onze eigen kameraden!" zei hij zelf. En toen eens 
zijn wagen beschoten werd, waarbij de generator en de voorruit in flarden gingen, 
zonder dat hij of de twee andere inzittenden ook maar iets mankeerden, was zijn 
enige reactie: „Da's niet zonder mazzel!" 
En toch, achter al dat flegma leefde een mens als alle anderen, een mens aan 
wie de angst en de dreiging van het gevaar geenszins voorbijgingen. Enkele weken 
voor zijn laatste rit zei hij in een gesprek plotseling: „Ik haal het einde van de 
oorlog niet." 
Heeft hij het gevoeld? Wij weten het niet. Hij hééft het einde van de oorlog niet 
gehaald, hoewel het licht der bevrijding reeds begon te dagen. Als het ware 
op de drempel der vrijheid moest hij vallen door een van hen, die hij zelf zijn 
kameraden noemde. „Blonde Joop" is gevallen in de plichtsgetrouwe uitvoering 
van een vrijwillig op zich genomen en gevaarvolle taak. 

Eigenlijk hoorde bij de naam Jan van Maurik nog een bijvoegelijk naamwoord, 
een woord, dat ons zijn figuur misschien meer typeert dan de meest uitge- 
breide omschrijvingen. „Ruige Jan" noemde men hem; in de illegaliteit wond 

men er meestal geen doekjes om en zij, die dagelijks met hem omgingen en hem 
hadden leren kennen onder de moeilijkste omstandigheden, die zich tijdens de 
talloze door hem gereden wapentransporten voordeden, konden hem nu eenmaal 
niet anders betitelen. Ruw en ruig, brutaal en zich heel weinig om zijn uiterlijk 
bekommerend, zo wordt hij ons door zijn vrienden getekend; een van levenslust 
bruisende jonge kerel, die het gevaar en de moeilijkheden, die hem in de weg 
traden, met het nodige bravour tegemoet ging. Het was deze houding, die hem 
onder zijn vrienden respect en achting deed winnen. En dit zeker niet minder 
door de grote hulpvaardigheid en bereidwilligheid, waarop men nooit tevergeefs 
een beroep deed. Zijn staat van dienst in het verzetswerk toont dat ook zeker 
aan: hij nam deel aan het transport van de wapens, die bij de eerste dropping 
voor de stad Utrecht werden afgeworpen en sindsdien heeft hij bijna geen enkel 
vervoer meer overgeslagen. Hij zou het ook niet graag gemist hebben! De wa- 
pens werdén gereden door een ploeg van zeven, acht man, die elkaar afwisselden 
en kwam het soms eens zo uit, dat Jan zijn beurt aan een ander moest afstaan, 
dan was hij daar nooit goed over te spreken. 
Hoewel zijn jeugdige leeftijd hem misschien een zekere mate van overmoed ver- 
leende, zijn kalmte zou hij nooit verliezen en recht geplaatst tegenover het gevaar 
verloor hij het hoofd niet. Eens toen een wagen met munitie, die door hem en 
enkele van zijn kameraden gereden werd, langs de weg omsloeg, ging hij rustig 
in de berm liggen slapen tot de kraanwagen kwam! Ook hij was, evenals Joop 
Altena, reeds eerder beschoten „maar", zoals hij opmerkte, „zo n trailer is zo 
groot, ze-'schieten zo veel keer naast Je voor ze je raken  Een andere keer 
stond de wagen op de grote weg buiten Utrecht met een defect aan de motor. 
Jan had de kap omhooggeslagen en onderzocht de motor. Een van de anderen 
stond tegen de generator geleund. Plotseling zag hij een tweetal moffen op de fiets 
naderen. Vlak bij hem gooiden ze hun fiets neer en stormden met het geweer 
onder de arm in de richting van de wagen. De man bij de generator greep on- 
middelijik zijn pistool en stelde zich verdekt op, terwijl hij nog een waarschuwing 
riep naar de anderen. Alles gebeurde heel snel: de moffen renden voorbij de 
wagen het weiland in om daar op wild te gaan jagen  
Jan, die rustig van zijn motor opkeek, had als enig commentaar: „Verrek, maak 
je je daar zo druk over " 
Maar ook achter deze jeugdige durf leefde een jongen, die dol op zijn moeder 
was en elke gelegenheid aangreep om even naar haar toe te gaan. Een jongen, 
die — hij was Katholiek — voor het slapen gaan het avondgebed niet zou ver- 
geten. Jan, je naam zal in de geschiedenis van de wapenvoorziening van de stad 
Utrecht met ere bewaard blijven. 



FAMILIEBERICHTEN 

EVERT DE GROOT 
en 

CORRY DUISER 
hebben de eer U kennis te geven van 
hun voorgenomen huwelijk, waarvan de 
voltrekking zal plaats hebben op Woens- 
dag 12 Mei a.s. te 14 uur ten stadhuizc 
te Baarn. 
Kerkelijke inzegening te 14.30 uur door 
de WelEerw. Heer Ds, J. van Kuiken 
in de Ncd. Hervormde Kerk, Brink 2 
te Baarn. 
Rotterdamsedijk 22a. 
Schiedam. 
Bremstraat 44, 
Baarn. 
Toekomstig adres: 
Rotterdamsedijk 22a, Schiedam. 

WOUT OOSTENDORP 
en 

MIES SMITS 
hebben het genoegen U kennis te geven 
van hun voorgenomen huwelijk. De plech- 
tige inzegening zal plaats hebbBn op 
Dinsdag 18 Mei 1948 des morgens om 
10 uur in de Parochiekerk Van de H. 
Georgius te Terborg. Daarna zal tot 
hun intentie een plechtige H. Mis wor- 
den opgedragen. 
Tlel. Lingcdijk 46. 
Terborg. Silv.weg A 453. 
Receptie van 2—3 uur in Hotel Har- 
bers te Silvoldc. 

GIEL BENSEN 
en 

LINY HERMSEN 
hebben de eer U kennis te geven van hun 
voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrck- 

? king zal plaats hebben Maandag. 24 Mei 
1948, om 10 uur in de kerk van de H. Do- 
natus te Bemmel, waarna te hunner intentie 
een plechtige H. Mis zal worden opgedragen. 
Bemmel. Mei 1948. 
Heerlen, Klooster weg 14 
Bemmel. Karstraat 436 
Receptie: «Het Witte Huis" te Lent bij Nijmegen van 14.00 tot 15.30 uur. 

Daar het ons onmogelijk is de vele brie- 
ven te beantwoorden, zeggen wij langs 
deze weg hartelijk dank voor de vele 
gelukwensen, ontvangen bij de geboorte 
van onze drie zoons. 
8743 W. Compton Blvd. 
Paramount Calif. U.S.A. 

J. PETTER-VAN DER HORST. 
R. PETTER. 

.Hier 

wordt 
de meeste 
aandacht 
besteed aan 
Uw drukwerk! 

CV. DRUKKER1 
EN 

Gem. Kamers te huur in rus- 
tige, bosrijke omg.; inger. voor 
4 of 6 volw. pers. 
Adres: St. Hoekerd, „De 
Haere", G 100, Doornspijk bij 
Nunspeet. 

B.z.a. OUD-ILLEGAAL werker tevens 
ex-pol. gevangene u t de bezettings- 
tijd, 38 ;aai , als 
VERTEGENWOORDIGER 
• voor de prov. Utrecht. 

Zuid- en Noord Holland. 
Bij voorkeur fijne vleeswaren! 
In deze vakmonl 

Br, onder nr. 782 a h bur. v/d blad. 

" AMSTLEVEN 
N.V. AMSTERDAMSCHE MIJ van LEVENSVERZEKERING 
NW. SPIEGELSTRAAT 17 * AMSTERDAM-CENTRUM 

kunnen worden geplaatst: 

a) geroutineerde 

admin. krachten 
(mnl, of vr ), leeftijd circa 25 jaar, 

steno-typistes 
leeitijd 20 d 22 jaar, 

jongste bedienden 
(mnl of vr), leeftijd 15 jaar, 

geroutin. werkkrachten 

op wiskundig buzeau. 
Leeftijd niet boven 30 jaar 

Aanmelding schriftelijk aan de Afdeling Personeelzaken. 

b) 

cl 

d) 

Enige ervaren 

STflflLCONSTRUCTIE- . 

TEKENAARS * 

kunnen geplaatst worden bij : 
HERMES' N.V., DE STEEG 

Wevers 

en andere 

T exticlvakarbeider s 

kunnen geplaatst worden bij de 

Fa. DIDDENS 6 VAN ASTEN 

SPINNERIJ NIJVERDAL - HELMOND 

RIJNSTREEK" 

JL 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 

LITHO "ZAANLANDIA" 

ZAANDIJK 

OFFSETDRUK 

>f STEENDRUK 

CARTONNAGE 

Advertentie-diche's, i DE BOER & VINK 

✓ >/✓'/✓ bij ZAANDIJK 
ètt btuuk A TEL. 81085 

Geelt „De Zwerver aan één van Uw Kennissen ter In- 
zage én laat hem (haar) onderstaande bon ingevuld 
zenden aan de administratie van „De Zwerver' Prins 
Hendrikkade 152, Amsterdam. Degenen, die een proef- 
nummer ontvingen kunnen deze bon voor zichzelf be- 
nutten. 
* Abonnementsgeld wordt per giro postwissel - of bij 
aanbieding van een postkwltantie betaald. 

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

Naam 

Adres 

Plaats Provincie—— 

Ingang abonnement.. 

OPZIENBARENDE 

ONTHULLINGEN! 

GOEBBELS 
He man 
achter tiitier I 

Het Geheime Dag- m boek van Dr. Rudolf ■ 
Semmler. Dit boek I 
laat ons zien, hoe ■ 
Goebbels, een man _ 
van onaanzienlijke I 
gestalte, maar van I 
brilliante aanleg, zijn 
eerst zo miskende ta- ■ 
lenten op satanische I 

wijze misbruikt. Het ,dagboek loopt tot de val van Berlijn ■ 
en het verrassende is, dat het op veel belangrijke gebeur- ■ tenissen en personen een geheel nieuw licht werpt, als | 
de pogingen tot toenadering met Rusland in 1944, de ■ 
aanslag op Hitier, de verwarring en rivaliteit onder de ■ 
Nazileiders, de V-Wapens enz. ■ 

De prijs bedraagt gebonden f 5*50 

DERTIG JAAR 

WERELDSTRIJD 

I 

In dit wel zeer kloeke boek - het telt 668 pag. - beschouwt 
de bekende radio-spreker en specialist op het gebied v. 
d. buitenlandse politiek, H. v. d. Mandere, de jaren 1914— 
1945, waarin dus twee wereldoorlogen vielen. De „slappe" 
periode - van 1919—1939, gekenmerkt door gebrek aan 
leiders van formaat en stevige ideeën - waarvan Hitier 
wist te profiteren! - vormt de inleiding voor het grootste 
en belangrijkste deel van het boek; het voorspel en het 
begin van de oorlog en daarna de strijd zelve. 
Dit uitstekend gedocumenteerde geschiedkundige werk is 
een historisch standaardwerk van de grootste betekenis. 
Het bevat veel illustr. en kaarten en een uitvoerig register. 
Het formaat is 16 X 25 c.m. In geheel linnen band | 1S*75 
De vraag naar deze beide boeken is zo groot, dat ze 
ongetwijfeld spoedig uitverkocht zullen zijn. Bestel dus 
direct. Betaling desgew. met ƒ 2.— of méér per maand. 
Franco toezending. - Verzoeke bij bestelling te vermelden: 

Bedenk,dat de Nationale Feestdag niet voor 
allen een feestelijk herdenken is. Denk aan 
hen, die zonder aarzeling het offer brachten 
toen dit van hen gevraagd werd. 
Toon de dankbaarheid voor Uw vrijheid door 
een daad. Geef e'en uur van Uw werk voor 
hen. die alles gaven, VOSTGIRO 19401A 

STICHTING 1940-'45 
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3 Franco toezending. - VerzoeKe dij oesteumg re verraemen. • - 
= | „Adv. 949" Boekhandel H. NEL.ISSEN, Prinsengr. 627 R 

I Amsterc?J»TO-C., Postrek. 60092 R. Tel. 31791. 

Ingevolge poplertoewljzlng B.P.P. no. 4383, ver.chl)nl deze uU9=nr® w®k4- 
U|ks en 1« de omvang van dit nummer 8 pagina », pagina tormaat iv z iu. 
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w 
ie oog heeft voor 
de expansiedrang 
van het communis- 

me en voor het imperia- 
lisme van Rusland en wie 
zich herinnert, wat een 
dictatuurstaat in de eerste aanvalsgolven vermag, 
zal de roep om verzetstraining niet vreemd vinden. 
Daarbij valt te bedenken, dat de oorlog steeds meer 
een totalitair karakter krijgt. Het gehele volk is erin 
betrokken en de openlijke strijd aan het front is even 
belangrijk als de ondergrondse strijd achter het 
front. 
Verzetstraining schijnt dus dringend vereist en de 
vorige oorlog heeft ons door gebrek aan voorbe- 
reiding een harde les geleerd. Die oorlog vond ons 
eerst omstreeks Mei 1943 
gereed voor massaal verzet, 
dat was enerzijds te wijten 
aan wanbegrip over de be- 
doelingen der nazi's, an- 
derzijds aan een gebrek aan 
vaardigheid in het verzet. 
Wel was van het begin af 

VERZETS-TRAINING 

zicht te weerstaan, hem zijn oordeel aan te zeggen, 
hem tot bezinning op te roepen. 
We hebben onder alle omstandigheden niet alleen 
te strijden voor de vrijheid, maar ook te overtuigen 
van de vrijheid. 
Het ondergrondse verzet mag het openbare getuigen 
niet uitsluiten en omgekeerd. Ieder voor zich heeft 
en had ook in de vorige oorlog te overwegen of hij 
de vijand iraÉj<lfeopej|^a*M|kmoe|^H^j|pvloedef0en 
weerstaan, dan wel nPhe^^Rim ^Knoe noeten bestrij- 

lijk voorbereiden, en wel op 
de communisten, juist zoals 
de commun sten dat doen 
Op het Nederlandse volk. 
Dat werk zal wel nodig 
zijn en de aanleg van 

hen, die er aan deelnemen is er vermoedelijk ook 
naar, om hen daarvoor geschikt te maken. 
Maar zo kan men een heel volk. niet trainen en zo 
mag men het ook niet doen, want dit werk geschiedt 
altijd tot schade van hen. die het uitvoeren. Zij be- 
zorgen zichzelf geestelijk nadeel door geheimzinnig- 
heid, samenzweren, spionneren en al dergelijke. 
Welke betekenis dit op zichzelf ook moge hebben, 
en wif kunm 
zij, die aldus 

„Maakt U klaar voor het verzet" is de korte inhoud van vele brieven, die we ont- 
vangen. „De oorlog komt en de kans. dat de communisten ons bezetten is niet uitge- 

sloten", is de gedachte, die er achter ligt. 

aan door enkele bevolkingsgroepen geestelijk verzet 
gepleegd, maar van overvallen en sabotage was nog 
weinig sprake. Ons volk stond daar volkomen 
vreemd tegenover. 
En het merkwaardige is, dat de communisten op dit 
punt in het begin van de oorlog wel een belangrijke 
rol speelden en dat hun werk eerst na verloop van 
tijd* overschaduwd werd door de activiteit der an- 
deren. De communisten waren op het verzet ge- 
traind en dit gaf hun een voorsprong. Laten we dus 
thans ook zo handelen nu deze communisten onze 
overweldigers kunnen worden, zegt men. 
Een wijs man is hij, die vooruitziet en tijdig zijn 
maatregelen neemt. 
Wel, dat is nu juist het punt, waar t om gaat. 

Men moet zich afvragen, wat vooruit te zien 
is en welke maatregelen daaruit volgen. Men moet 
zich ook afvragen, welk effect deze maatregelen 

f thans hebben. 
Ik wil het wad concreter zeggen. Het ging in het 
verzet van de afgelopen oorlog om de strijd voor 
de vrijheid, de vrijheid om er een eigen overtuiging 
op na te houden, om voor die overtuiging uit te ko- 
men door deelname aan het kerkelijk leven en de 
kerkelijke arbeid, de vrijheid om zijn kinderen naar 
eigen inzicht op te voeden, om in vrijheid zaken te 
doen, om naar vrije keuze tot verenigingen toe te 
treden, vergaderingen bij te wonen, te publiceren, 
om in vrijheid wetenschap en kunst te beoefenen enz. 
Al die vrijheden stonden op het spel, al die vrijheden 
werden door ons in het verzet verdedigd. 
Welnu, men zal zich moeten afvragen, hoe dat ver- 
zet moet zijn en kan zijn bij een communistische 
agressie. En men moet zich verder afvragen of de 
training op het verzet geen schade berokkent aan 
de vrijheid die we thans mogen beleven. 
Over beide punten enkele opmerkingen. 
We lopen gevaar van het verzet, dat wij in de vo- 
rige oorlog gevoerd hebben, een cliché te maken, d.w.z. 
wij hebben de neiging om te menen dat deze vorm 
van verzet altijd toepasselijk zal zijn. 
Daarbij wordt intussen uit het oog verloren, dat het 
een verzet was tegen de maatregelen van de Duit- 
sers en dat het van groot gewicht was voor het 
verzet, dat in 1943 tot ontplooiing kwam, dat er 
hoop was op een overwinning. Deze feiten bepaal- 
den naast de geestesgesteldheid van ons volk, om- 
vang, karakter en daden van het verzet. 
Als we met het concrete geval rekening houden, dat 
de Russen onze volgende bezetters kunnen zijn, moet 
men bedenken, dat de mogelijkheid kan bestaan, 
dat er geen hoop is op bevrijding, dat verder de 
kans bestaat, dat de Russen, geleerd uit de_ erva- 
ringen der Duitsers, zeer radicale maatregelen zul- 
len nemen, bijv. massale deportatie van het volk en 
massale liquidatie van de geestelijke leiders. Men 
begrijpt, dat onder deze omstandigheden het verzet 
een geheel ander karakter zal moeten hebben. 
En wanneer men zijn houding tegenover deze dras- 
tische maatregelen bepaalt, zal men altijd voor ogen 
moeten houden, waarom het gaat. 

Het is belangrijk de rover der vrijheid in het ge- 
heim op zijn rooftocht de voet dwars te zetten. Het 
is minstens zo belangrijk, hem openlijk in het aange- 

den. Dat is niet alleen afhankelijk van de functie, 
die men in het leven uitoefent (geestelijken bijv. zullen 
in ieder geval ook de openbare methode moeten 
volgen), dat is ook afhankelijk van de vraag, wat 
men zich voorstelt van de vrijheid. 
Christenen zullen hier met name moeten overwegen, 
of de omstandigheden niet zodanig zijn, dat zij hun 
meester voornamelijk in het openbaar moeten die- 
nen en het volk zowel als de overweldiger moeten 
oproepen van een dwaalweg terug te keren, zich in 
wezenlijke zin tot Christus te bekeren. 
In de Openbaringen van Johannes staat, symbolisch 
voor de gemeente van Christus in het laatst der 
dagen, dat er twee getuigen zullen zijn die in het 
openbaar zullen preken en oproepen tot bekering 
en die daarbij zullen ondergaan. 
Wij moeten ons niet blind staren op het ondergronds 
verzet, wij moeten ons bewust zijn, dat er een tijd 
komt, dat men nog maar één kans heeft in het open- 
baar te getuigen en daarbij desnoods onder te gaan. 
Onze houding bij een nieuwe agressie zal een ver- 
zetshouding zijn. Zeker, maar de tijd zal leren onder 
welke omstandigheden dit verzet gevoerd moet wor- 
den. En dan bedenke men, dat de geestelijke strijd 
altijd belangrijker is dan de gewapende strijd en het 
saboteren van 's vijands maatregelen. 
Hij is belangrijker omdat hij daarvoor grondleggend 
is en omdat, wanneer die andere strijd gestaakt 
moet worden, de geestelijke strijd er altijd nog is. 
Zij, die aan de toekomst denken, in verband met een 
eventueel verzet, hebben dit wel te overwegen en 
zij moeten begrijpen, dat wij niet gereed zijn voor 
een nieuwe bezetting als we getraind zijn in het sabo- 
teren en spionneren en intussen niet weten, waarom 
we dat zullen doen. En dat wij wel. althans in be- 
ginsel gereed zijn, als wij geestelijk voorbereid zijn, 
terwijl wij niet zouden weten, hoe met wapens om te 
gaan en hoe de vijand te belagen. 
Dit noopt reeds tot voorzichtigheid ten aanzien van 
de ondergrondse training nu. 

Nu moeten we de vraag stellen, welk effect de 
verzetstraining op ons volksleven heeft. 

Waarom waren de communisten reeds zo spoedig 
gereed voor het verzet in opstanden, sabotage en 
met wapengewèld? Omdat zij zich voor 1940 ge- 
traind hadden. Maar hoe hadden zij zich getraind? 
Het was voor hen geen spel, zij hebben zich daad- 
werkelijk getraind, zij hebben bij hun revolutionnaire 
theorie ook vóór de oorlog geleefd. Het was voor 
hen geen moeite om bij het uitbreken van de , oor- 
log over te schakelen, behoudens de belemmering 
door de collaboratie van Rusland met Duitsland. 
Zij waren met het geheimzinnig ondergronds werk, 
het spionneren, de céllenbouw, de sabotage en sta- 
kingsvoorbereiding in het geheim zo vertrouwd, -als 
wij het na verloop van tijd waren met schuilnamen, 
onderduikadressen, pasjes e.d. 
Training op ondergronds werk kan men slechts in 
de practijk krijgen, d.w.z. als hef geen spel meer is, 
maar als het ernst is. Dat heeft in de bezettingstijd de 
•O.D. geleerd voorzover die in het geheim achter bu- 
reaux het bewaren van orde en rust na de bevrijding 
voorbereidde. i 
Er zijn op het ogenblik mensen, die zich daadv/erke- 

delen, dit is zéker, dat 
hun besef voor vrijheid 

en democratie, voor open- 
hartigheid en een leven naar 
de wet ondermijnen. Want 
de groie vijand der demo- 
cratie is de geheimznnig- 
heid, het spionneren, het 
samenzweren, kor om alles," 
wat het daglicht niet kan 

zien. Dit kweekt noodzakelijkerwijze totalitaire ideeën 
en jungle-practijken. 
Het gevaar, grote groepen van het Nederlandse 
volk aldus te vervreemden van het leven in vrij- 
heid en voor de vrijheid is oneindig veel groter dan 
het gevaar, dat wij in verzetsvaardigheid onvoor- 
bereid tegenover een nieuwe agressie zouden komen 
te staan. 
Men vergete toch vooral niet, dat ons verzet voor 
99% improvisatie was en dat deze improvisatie ge- 
boren werd uit een goede geestelijke instelling en 
uit de gezonde intuïtie van hen, die gewend zijn in 
vrijheid te leven en die de slavernij van de dwang- 
staat niet kennen. Wij zijn om al deze redenen 
tegen de training in het daadwerkelijk verzet, zolang 
wij de vrijheid nog genieten. 

|~^ at schijnt onbevredigend, want zo zal een nieu- 
we bezetter ons toch in het daadwerkelijk ver- 

zet min of meer onvoorbereid aantreffen. 
Wij willen echter op dit pnnt niet volstrekt nega- 
tivistisch zijn. Een komende oorlog zal' een totale 
oorlog zijn. Welnu, dan moet men het leger daarop 
trainen en dan moet men de nationale reserve daarop 
trainen. Deze training "kan in het openbaar en in 
dienstverband geschieden en dit is naar ons gevoelen 
de weg, die de legerleiding moet volgen. Zij moet 
ons leger en zij moet de nationale reserve niet al- 
leen voorbereiden op de openbare strijd, zij moet on- 
ze manschappen ook voorbereiden op de ondergrond- 
se strijd achter de fronten, op het spionneren, op ge- 
heime overvallen, op de methode om zich te druk- 
ken, op het gebruik van explosieve stoffen, op het 
inzicht in de vitale objecten, op de methoden van 
een totalitaire vijand, kortom op alles, wat een man 
of een kleine groep mannen behoeft om staande te 
blijven en te strijden in een door de vijand bezet 
land. 
Dit is een taak, die men in het leger krachtdadig op 
moest nemen. Zij zou voorzien in een belangrijke be- 
hoefte van een toekomende oorlog en zij biedt de 
mogelijkheid van training, zonder dat daarbij onze 
constitutionele democratie door allerlei particulier 
geheim werk in gevaar komt. 

H. 
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VERSCHEURDE CHRISTENHEID 

OF EENDRACHTIG SAMENGAAN 7 

Daar, waar het Christendom oog in oog mei zijn doodsvijand staat, 
worden katholieken en protestanten in eikaars armen gedreven. 

Toen in ons land, na aanvankelijke volkenrech- 
telijke bezettingsallures, de nataonaal-socialis- 

ten hun anti-christelijke, anti-godsdienstige en 
anti-kerkelijke ideologie begonnen door te voe- 
ren, bemerkten katholiek en protestant alras, dat 
het hen niet alleen te doen was om de vernieti- 
ging van een of andere kerkelijke organisatie, 
een patronaat of een zondagsschool, maar dat 
het om de vernietiging en de uitroeiing van het 
substqntieve van de Christelijke geloofs- en ze- 
denleer ging. 
  De gemeenschappelijk ondervonden gees- 
Ot telijke druk, de geestelijke en materiële 
& nood, waarin ons volk gedreven werd, 
- het zijn tezamen die omstandigheden 

geweest, die katholiek en protestant zich heb- 
ben doen bezinnen op de geweldige steun, die 
zij voor elkander konden zijn en ook geweest 
zijn. Met toepassing van het woord van Pau- 
lus: Draagt elkanders lasten. 
De hekken van de afscheidingen, waarin men 
in Nederland meende te moeten leven, werden 
omgehaald en men leerde ervaren, welk een 
krachten en welk een fijnzinnige geesten er bij 
elkander scholen. ^ ^ 
Het is helaas de mens vergeten, 

3Ji 'iw&cf, 

dewewld 

vond 

Wij verdenken sommige lezers ervan, dat zij hun Limericken 
niet zeil maken maar ze ergens vandaan halen. 

(De Prinsestad). 
En wij verdenken de redactie van de Prinsestad 
ervan, dat zij het meervoud van Limerick zelf maakt 
en niet uit een woordenboek heeft gehaald. 

* 
De menigte, die tegen een elastisch politic-cordon aanleunde.  

(Volkskrant). 
Wij zijn gak op leunen, waartegen en onder welke 
omstandigheden ook. Maar wij hebben onze moede 
leden nog nooit laten leunen tegen een elastisch po- 
litie-cordon, dat moet een sensatie zijn. Elastisch 
nog wel! We zouden echter als eis willen stellen, 
dat het een goed gezuiverd cordon is, want in „oor- 
logs-elastiek" hebben we, eerlijk gezegd, niet zo bar 
veel vertrouwen. 

* 
Keiharde lekkcrbeetjcs. Dat de huisvrouwen, op wie elke dag 
opnieuw de zorg rust voor keuken en tafel, groot "belang stellen 
in allerlei voedselproblemen ligt voor de hand en dat alles, wat de 
voeding betreft haar niet alleen cullinair doch ook technisch 
interesseert, siert haar en opent het uitzicht op de schoonste 
horizonten op de weg naar het mannelijke hart. 

(Eindh. Dagblad), 
Te wapen, mannen. Terwijl wij al onze belangstel- 
ling concentreren op de gevaren, welke op buiten- 
en binnenlands front dreigen, hebben wij schromelijk 
verzuimd acht te slaan op het keuken-front. Wij 
dommelden in zoete rust en meenden, dat de culli- 
naire begeerten der vrouw zich zouden beperken tot 
aardappelen, spruitjes en varkenscoteletten. En nu 
onthult het Eindhovens Dagblad ons opeens, dat een 
aanslag pp het mannelijk hart wordt beraamd. We 
Zouden tegen zulke aanslagen geen bezwaar hebben, 
wanneer het zich tot het terrein van de liefde bleef 
beperken, doch achten ons hart te goed om straks 
gebraden de dis te sieren. En dan nog wel als „kei- 
harde lekkerbeetjes". 

Jammer alleen dat het binnenvallende zonlicht in het zaaltje het 
moeilijk maakt om alle tentoongestelde stukken op de beste ma- 
nier te bekijken misschien kan hier iets aan gedaan worden? 

(De Vrije Alkmaarder). 
Een olijk mannetje, die redacteur van de „Vrije 
Alkmaarder. Hij stelt vragen en weet, dat iedereen 
onmiddellijk het goede antwoord zal weten te vin- 
den. Als het zonlicht niet voldoet dan zal men het 
met zacht-vloeiend maanlicht moeten proberen. Alle 
„vrijende" Alkmaarders zullen er mee ia hun nopjes 
(ijo. 

wat hem tot heil en inkeer is geweest. Na de 
herwonnen vrijheid voelde hij zich weer dat kleine 
Godje worden, dat in elke sterveling steekt, 
wanneer zijri leven zonder schokken loopt en 
hij zich inbeeldt meester van zijn levenslot te 
zijn. Was immers bij de bevrijding niet alle 
leed geleden? 
Maar men realiseerde zich niet of onvoldoende, 
dat de grote geestelijke wereldworsteling met 
het christendom als inzet, in de nationaal-socia- 
listische aéra slechts een voorproef heeft gehad 
van wat nog komen moet. Of anders gezegd; dat 
de tijd, waarop de christen om des geloofswille 
tot op het merg beproefd zal worden, nog slechts 
in aantocht is. 
Ons toekomstbeeld is, wat op het ogenblik voor 
millioenen van christenen van alle geloven in mid- 
den en oost-Europa reeds jammerlijke werkelijk- 
heid geworden is. Daar heerst het geweld en weer- 
staat het verzet. Daar verweren zich christenen 
op talrijke fronten, maar ze doen het tezamen; 
rooms-katholieken, - grieks-katholieken en protes- 
tanten. En weer wordt bewezen; in nood en be- 
nauwenis, ais de mens zich klein en hulpbehoe- 
vend weet, ja dan zwijgen de disputen en vecht 
men j^ioudec fflBschojfM qMat 1te(Pom het 
meest wezenlijk^^aat l^Christus 
lossingswerk". 

itus en Zijn ver- 

T Tit authentieke berichten uit gebieden van 
t—lDuitsland en Oostenrijk, die van vluchtelin- 
gen overvuld zijn, is mg bekend, hoe daar in het 
moeras van de DP-kampen en de ruïnewoningen, 
een steeds breder om zich heen grijpend ver- 
langen opwelt naar religieuze bezinning, naar 
een religieus houvast voor een mensenmassa, die 
nóg voor de mogelijkheid staat, christelijk te 
leren leven en denken of op te gaan in de com- 
munistische levensbeschouwing. 
Hartverheffend is het dan te vernemen, hoe ka- 
tholieke en protestantse geestelgken, zelf levend 
in erbarmelijke omstandigheden, tezamen stand 
houden en tezamen trachten een geestelijke dam 
op te werpen tegen de zondvloed van het com- 
munistisch bederf, dat de materiële nood der 
mensen als springplank gebruikt. 
In Stuttgart preekte de katholieke professor in 
de theologie, Karl Adam, in de protestantse Sint 
Markuskerk drie avonden voor een gehoor van 
meer dan 2000 katholieken en protestanten over 
de algemene christelijke waarheden. In de ge- 
heel protestantse Kreis Jena in Thliringen, waar 
thans* duizenden katholieke vluchtelingen uit het 
oosten wonen, heeft de Evangelische-Gemeente 
haar kerkgebouw aan de katholieken ter be- 
schikking gesteld en t.b.v. de katholieke ziels- 
zorgen die voor een bijna onmogelijke taak staat, 
heeft het protestantse kerkkoor zelfs de verzor- 
ging van de zang tijdens de katholieke diensten 
op zich genomen. 
In Essen werken katholieken en evangelische ar- 
beidersjeugdleiders ten nauwste samen en de- 
zer dagen trad de katholieke aalmoezenier, pa- 
ter Leppuch, als hun beider woordvoerder, in een 
massademonstratie op. 
In een van vluchtelingen overstroomd gebied van 
het land Hessen, staan een protestantse en een 
katholieke zielszorger voor de -zielszorg van 
een gemengde bevolking, een in erbarmelijke om- 
standigheden over een gebied van plm. 40 vier- 
kante kilometer verspreid levend vluchtelingenle- 
ger. Hulpmiddelen hebben zij nagenoeg niet. Hun 
kleding ziet er droevig uit. Grote afstanden 
moeten zij te voet afleggen. Hun eigen voedsel 
is uiterst karig, maar desondanks tobben zij van 
's morgens tot 's avonds, om in de ergste nood 
van hun parochianen te kunnen voorzien. Maar 
ook zij houden tezamen stand, ze helpen elkaar, 
geven om beurten les, trekken er gezamenlijk op 
uit, kortom, geven zulk een voorbeeld van op- 
rechte samenwerking, dat daarvan alleen reeds 
een gunstige invloed op de bevolking uitgaat. 
Er zijn DP-kampen, waar wel een katholieke en 
geen protestantse zielzorger Is, of omgekeerd. 
Daar belasten zij zich ook met het brengen van 
geestelijke vertroosting en opbeuring aan niet- 
geloofsgenoten, maar wel mede-christenen. 
Betreffen deze voorbeelden alle het leven in de 
dagelijkse practijk, niet minder getuigend van 
een voortreffelijke samenwerking zijn de berich- 
ten over het gemeenschappelgk verzet van de 
leiders der Kerken tegen maatregelen van de 
zijde van de Russische bezetter, of in de Oost- 
Europese landen van de zijde der satellieten van 
Moskou. 
Hierover echter in een slotartikel verder. 

C. H. 

WERj^DI 

UITGESTELDE GELUKWENS. 

De radio Het bij het openen der programma's op de 
verjaardag van H.K.H. Prinses Juliana het spelen 
van het Wilhelmus en het aanbieden van gelukwen- 
sen dit jaar voor het eerst achterwege. 
Om acht uur des avonds werd een nationaal pro- 
gramma ter ere van de verjaardag der Prinses in- 
gelast, waarop de onroepverenigingen in htm ochtend- 
uitzendingen niet vooruit meenden te mogen lopen. 
— Dit alles moge formeel volmaakt in orde zijn, 
maar de duizenden luisteraars, die op de verjaardag 
der Prinses 'een nationaal geluid in hun huiskamers 
hebben gemist, zullen zich door dit formele standpunt 
allerminst bevredigd voelen, 

* 
WAARHEID. 
„Maar zij, die eenmaal de weg van het verraad zijn 
opgegaan, gaan verder. Zij, die eenmaal bevelen 
van buitenlandse machten hebben gehoorzaamd, voe- 
ren alle opdrachten uit." 
— Dacht U, dat wij deze waarheid gelezen hadden 
in een anti-communistisch blad? Niks hoor! 
Deze belijdenis troffen wij aan in het hoofdartikel 
van „De Waarheid" van 5 Mei 1948. 

♦ 
ONKRUID. 
De redactie van „Het Vrije Volk" heeft van een 
harer lezers een uittreksel uit de kadastrale legger 
van gemeente Alkmaar, gedateerd 1 April 1948, ont- 
vangen, waaruit blijkt, dat deze legger wel eens gron- 
dig gezuiverd mag worden. Een door de Duitsers 
van een Joodse eigenaar gestolen, maar na de bevrij- 
ding weer aan de eigenaar teruggegeven huis, blijkt 
in die legger nog steeds op naam te staan van de 
beheerder: die Niederlandische Grundstücks Verwal- 
tung. 
— Onkruid vergaat niet. 

♦ 
PLICHTSVERZAKING! 
In de kamerzitting, waarin onze Tweede Kamer zich 
ernstig o.a. had moeten beraden over de opheffing 
van de neutraliteit en doelbewust overleg had moeten 
plegen over een samengaan van 5 West-Europese 
landen, heeft de voorzitter de stemming over het 
Vijflandenverdrag moeten uitstellen, omdat niet het 
vereiste aantal leden aanwezig was. 
— Tegelijkertijd achten Regering en Volksvertegen- 
woordiging zich in deze tijd van wederopbouw 
niet gerechtigd om ons volk op 5 Mei vrij af te 
geven ter viering van onze Nationale Bevrijdings- 
dag. 

* 
PARASIETEN. 
Het Zondag-rijverbod voor automobilisten blijkt de 
laatste weken, ondanks de actie voor zuinigheid met 
benzine, op uiterst geslepen wijze te .worden .gesabo- 
teerd en ontdoken. Nederlandse en Belgische vriend- 
jes-automobilisten blijken hun wagens voor de Zon- 
dagen te ruilen. Het gevolg is, dat de Nederlandse 
automobilisten hier 's Zondags met Belgische wagens 
rondtoeren en daardoor practisch niet gecontroleerd 
worden. Het gevolg is verder, dat de Belgische auto- 
mobilisten 's Zondags in België, -— waar de' benzine 
duur en op de bon is! — met Nederlandse auto's en 
Nederlandse benzine rondrijden. Aldus hebben beiden 
een plezierige Zondag ten koste van de schaarse Ne- 
derlandse benzine-voorraad en van de Nederlandse 
deviezenpositie. 

— Wordt het niet hoog tijd, dat deze onvaderlandse 
schobberds eens op hun nummer worden gezet? 

De LO-LKP-film 
De regisseur van onze film, de heer Max de Haas, 
doet een beroep op onze lezers. Hij zoekt een ge- 
bouw dat in onbruik is en waarin hij verschillende 
gedeelten zou kunnen verfilmen. Het kan ook een 
boerderij of een kasteel zijn en het is geen bezwaar 
als het gebouw beschadigd is. Wel is het nodig, 
dat er nog electrische leidingen zijn en dat er een 
vrij grote ruimte van ongeveer 8 x 6 x 4 m. aan- 
wezig is. Bij voorkeur een gebouw in de buurt 
van Amsterdam. 
Indien iemand een dergelijk gebouw weet, wordt 
hij verzocht daarvan de heer de Haas op de hoogte 
te stellen. Brieven te richten aan: Visie-Film, We- 
teringschans 121, Amsterdam, afd. Productie, tel. 
31739. 



^Sex(tcnki ittCj' IN DE 
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M 
ij was het voorrecht beschoren, de herden- 
king in de ridderzaal mee te maken. Dat 

voorrecht zal met een zekere aarzeling verleend 
zijn, want verleden jaar heeft „De Zwerver" 
niet zo mals uitgepakt over de herdenking. 
Eén van onze verzetsvrienden en tevens lid van 
het herdenkingscomité vroeg mij dan ook of 
ons blad zich ditmaal wat beter wilde gedra- 
gen. Een ander begroette me als: de speldeprik- 
ker, waarmede hij mij klaarblijkelijk met „De 
Zwerver" personificeerde. 
Zie, zo durft men bijna niet te schrijven over 
deze plechtigheid. 
Het is niet onze bedoeling om een persverslag te 
geven. Dat kan men in de dagbladen vinden. 
Wij zijn met onze abonné's bij deze nationale 
herdenking nauw betrokken en men moet ons 
dan ook de pas niet afsnijden om critiek te le- 
veren, waar we zulks nodig achten. 
Dat doet niets af aan onze sympathie en waar- 
dering voor het initiatief en de ondernemings- 
geest van medeverzetters, die een leemte heb- 
ben willen voorzien en die daarin althans dit 
jaar geslaagd zijn. 
Er was, dat moet voorop staan, een groot en 
gunstig verschil met verleden jaar. Er bleef nog 
veel te wensen over. Van die wensen zal et 
een aantal nooit in vervulling^gaan, indien men 
aan de hoofdlijnen "van het plan der commissie 
vasthoudt, indien men een deftige en bfficiële 
herdenking wenst. 
Andere wensen zullen zelfs in dit plan verwer- 
kelijkt kunnen worden, als men zich meer gaat 
realiseren, dat het om een herdenking gaat ea 
niet b.v. om een (buitengewoon geslaagde) mu- 
ztekmiddag, dat het om een Nederlandse her- 
denking gaat, door Nederlandse burgers mee te 
maken, die dikwijls niet thuis zijn in vreemde 
talen. 

* * 
* 

Maar ik loop reeds vooruit. Daten we bg 
het begin beginnen. 

De agent bij de poort zei me, dat ik vóór kon 
rijden en zo reed ik dan in de file mee naar de 
hoofdingang. Nu moet men weten, dat vóór- 
rijden betekent, dat men zich vóór laat rijden 
en niet, dat men zichzelf»vóórrijdt. En daar ik 
zelf reed en alleen was, had 't weinig zin vóór 
te rijden en reed ik dus vóór en weer voorbij, 
gelukkig zonder dat de auto afsloeg. 
Even later liep ik dan maar vóór. 
De passage van de hoofdingang was een extra 
voorrecht. Dat wist ik niet. En op mijn kaart 
stond: gereserveerd vak A. Dat was nog een 
extra voorrecht. En ook dat wist ik niet, noch 
kon ik de diepe grond dezer voorrechten peilen. 
Staande bij de stoelen, gemerkt met: „gereser- 
veerd A", vroeg ik aan een mijnheer, waar ik 
zitten moest. Dat was dom en al te bescheiden. 
Hij las de kaart, las het merk der stoelen en 
keek me vervolgens aan. Dit laatste was beslis- 
send. „U moet achter in de zaal aansluiten", 
zei hij. Weg voorrecht; ik kwam bij de zij-in- 
gangers. En dat alleen om mijn minder indruk- 
wekkend gezicht.'' 
Men moet dergelijke incidenten echter royaal 
nemen en bedenken, dat ze al teveel oorlogen 
ontketend hebben. Ik encanailleerde me dan ook 
onmiddellijk met mijn verzetsvrienden zonder 
extra's. 

* * 
♦ 

Wij hebben daar geluisterd naar de openings- 
rede van Professor Anema, die dit herden- 

ken met 1648, 1848 en 1898 in verband bracht. 
1648: De verwezenlijking van onze nationale 
zelfstandigheid; 

JUBILEU M-P AKKETTEN ACTIE 

YAN DE NIWIN 

In verband met het refleTingsjubileuni organi- 
seert de NIWIN een Jabileampakkettenactle, 
die 1 Mei begint en. 25 Juni sluit. Het ligt in de 
bedoeling behalve aan alle militairen overzee, 
aan daarvoor in aanmerking komende burgers 
een pakket te zenden. Hoewel de prijs van de 
pakketten zo laag mogelijk zal worden gehou- 
den, is niettemin een totaal Bedrag van 300.000 
gulden nodig voor 200:000 pakketten. Een pak- 
ket zal bevatten sigaretten, versnaperingen, 
toiletartikelen en een nog nimmer gepubli- 
ceerde foto van H.M. de Koningin; 

1848: de grondswetsherziening ten doel hebben- 
de, een goede verhouding van gezag en vrij- 
heid constitutioneel vast te leggen; 
1898: het kroningsjaar van H.M. de Koningin, 
die dit jaar het 50-jarig bewind zal vieren. 
Ook wees Prof. Anema op de opnieuw dreigen- 
de • gevaren en riep ons volk op, zich gereed te 
maken voor de geestelijke strfd. De nationale 
herdenking moest in het teken daarvan staan en 
tot en in die strijd bemoedigen en bekrachtigen. 
Na de uitvoering van enkele vocale en instru- 
mentale muzieknummers, sprak de minister- 
president, Dr. Beel. Hij wees erop, hoe het verzet 
een lichtpunt in. donkere dagen was en hoe het 
de toetssteen is voor onze gedragingen thans. Bij 
deze gelegenheid- doelde de spreker op de nieu- 
we bedreiging onzer vrijheid door het communis- 
me. 
Het komt mij voor, dat beide sprekers hun rede 
door de wijze van de behandeling van dit punt 
enigszins, uit balans brachten. De parallellie ligt 
ongetwijfeld voor de hand, maar het ging hier 
om een herdenking van de gevallenen, die voor 
de bevrijding streden. En al is de oproep om de 
verplichtingen van de herkregen vrijheid na te 
komen, terecht en tot ieder te richten, hij mag 
niet bij het herdenken tegen sommigen gericht 
worden. Iqier weet, hoejwnm ovuji^ket communis- 
me denken; de felheid onzer Bestrijding, dié 
reeds uit de bezettingstijd dateert, heeft ons 
echter nooit de ogen doen sluiten voor het feit, 
dat de communisten medestrijders waren tegen 
de Duitsers. Wij herdenken thans, ook hun ge- 
vallenen. Alles heeft z'n bestemde tijd en be- 
stemde plaats. 
Dr. Beel merkte verder o.a. op, dat het ideaal 
van de verzetsstrijd was, de verwezenlijking van 
de vrijheid, die eerst thans weer door ware ge- 
bondenheid in staat stelt verantwoordelijkheid 
te dragen in het volk en als volk. 
In de saamhorigheid lag de kracht van het ver- 
zet en van deze saamhorigheid moeten we ons 
ook thans meer bewust zijn. In één woord zijn 
gedachtengang typerend, merkte Dr. Beel op, 
dat thans en in het verzet alles moet uitlopen 
op het Vaderland. 
Na deze rede zette de muziek het Wilhelmus in. 
Mijn buurman en ik vonden het vanzelfsprekend 
om ons volkslied bij, deze herdenking mee te zin- 
gen. Dat bleek echter zijn eerste en mijn derde 
vergissing te zijn. Want men zong niet mee. 
Moediger kerels dan wij zouden zich niet van hun 
stuk hebben laten brengen en zij zouden de èaal 
hebben laten horen, dat men ons volkslied bij 
een herdenking zingt en niet beluistert. Wij 
brachten het, zonder moed en zonder capitulatie, 
niet verder dan een geluid om en nabij de drem- 
pel van het hoorbare. 
De pauze bracht versnaperingen, en het tweede 
deel der plechtigheid, muziek en declamatie van 
een gehalte, dat ook op een leek een uitstekende 
indruk maakte; waarna wederom versnaperin- 
gen, die wij om des tijds wille ontgingen. 

♦ * 
* 

Het geheel had ongetwijfeld een zeer voor- 
naam karakter, en ik ben er zeker van, dat 

velen juist deze wijze van herdenken op hoge 
pr|s stellen en haar niet graag zouden verwis- 
selen voor een meer eenvoudige, intieme en har- 
telijke herdenking. 
Dit weerhoudt er mij intussen niet van, erop te 
wijzen, dat de nationale herdenking, van de strijd 
ora de vrijheid een zaak van de burgerij moet 
zijn; van zodanige aard moet zijn, dat men zich 
voortdurend bewust kan zijn en blijven, dat men 
herdenkt: strijd, mislukkingen, hoop, geloof, 
vrienden, die vielen, de prijs der vrijheid, het be- 
zit der vrijheid, de plicht der vrijheid. Ja, dit 
alles in één gedachte herdacht. 
Men moet zich er goed van bewust zijn dat zij 
het dichtst bij het herdenken zijn, die de entou- 
rage afbreken, die daar doorheen breken naar 
de zaak zelve, dat wij, voortgaande op de weg 
vam het voornaam gedenken aan de buitenkant, 
het hartelijk gedenken van binnen zullen ver- 
stillen, dat op die weg tenslotte een decoratieve 
aangelegenheid zal resteren, een middag met 
sfeer en muziek. 
Kan het anders, eenvoudiger en zinvoller? 
Men, kan het alleen, geloven,, want te bewijzen 
valt hier niets. Maar de aanleidihg van het her- 
denken is de moeite van een poging waard. En 
ons volk met zijn kenmerkende nnchterheid; met 
zijn mtuitre- in het onderscheidén van vorm en 
inhoud, ons volk moet ertoe in staat zijn. Zo niét, 
dan zal het van de vorm alfeen toch sneli ver- 
vreemdem. » 

HL v. R. 

UIT DE GOIWN 

De Interprovinciale Raad van de GOIWN. hield in 
het karrrp Westvaan in de N.O.-polder een vergade- 
ring. Begonnen werd met een lezing van de voor- 
zitter, Dr. Ir. N. A. J. Voorhoeve, getiteld: De liefde 
voor het Vaderland. In het bijzonder was deze rede 
bestemd voor de in het kamp tewerkgestelde poli- 
tieke delinquenten. De vele vragen en de uitgebreide 
discussie getuigden van de belangstelling, die dit 
onderwerp genoot en terecht mag men concluderen, 
dat dergelijke referaten van grote invloed zijn op de 
heropvoeding van de politieke gevangenen. 
De voornaamste punten van de eigenlijke vergade- 
ring der Interprovinciale Raad waren: 

1. FINANCIËN. 
Alle leden van de GOIWN. die hun contributie 
over 1948 zuilen hebben voldaan, ontvangen een 
nieuw bewijs van lidmaatschap geldig voor 1948. 
DE RAAD VERKLAART ALLE NU IN OM- 
LOOP ZIJNDE LEGITIMAT1EK AARTEN 
VOOR ONGELDIG. 
De Provincie Noord-Brabant heeft in het Reser- 
vefonds van die OOIWN. tot nu toe het leeu- 
wenaandeel gedragen. Verwacht wordt, dat ook 
de andere provincies hun best zullen doen. Stor- 
tingen kunnen geschieden op het' gironummer 
14560 van de Ned. Handel Maatschappij te Eind- 
hoven met bijvermelding: „Reservefonds GOIWN." 

2. BEVRIJDINGSDAG. 
Naar aanleulmg^van een schrijven van de Prov. 
Raad van Noord-Brabant betreffende het niet 
vrij geven op 5 Met en de daaruit voortvloeien- 
de vrees van verwatering van deze dag en de 
dodenherdenking werd namens de I.V. een schrij- 
ven gericht aan de Minister President. 

A CONGRES. 
Het ligt in de bedoeling in de loop van de maand 
Juli een congres te houden. Bijzonderheden zul- 
len in „De Zwerver" worden gepubliceerd. 

4. HOUDING VAN DE GOIWN. t.a.v. EXTRE- 
MISTISCHE GROEPEN, VOORNAMELIJK 
HET COMMUNISME. 
Uitgaande van haar drievoudige grondslag: 
Liefde voor het Vaderland, 
Trouw en dankbaarheid aan Oranje, 
Bevordering van een gezonde volksinvloed, 
NEEMT DE GOIWN. PRINCIPIEEL STEL- 
LING TEGEN DE EXTREMISTISCHE GROE- 
PEN, IN HET BIJZONDER OOK TEGEN 
HET COMMUNISME. 
Alle leden worden opgewekt hun persoonlijke 
verantwoordelijkheid ten deze ten volle te ge- 
voelen. | 
Principiële bestrijding moet worden gevoerd door 
goede positieve voorlichting en niet, zoals de laat- 
ste tijd in de pers nog al eens is geschied, door het 
opwekken van angstgevoelens. 
Het is taak van de regering, alle maatregelen te 
nemen, die nodig zijn, voor het afslaan van agres- 
sie of revolutionnaire woelingen en het verhin- 
deren van de voorbereidingen daartoe. 
DE GOIWN. WIL HIERBIJ VAN ADVIES 
DIENEN EN DAADWERKELIJK MEDE- 
WERKING VERLENEN. 
Aan de Nationale Vertrouwensraad zal worden 
verzocht zich met de regering in verbinding te stel- 
len over: 
a. de reserve politie. 
b. de militaire reserve. 

5. HEROPVOEDING POLITIEKE DELINQUEN- 
TEN. ' 
De besprekingen over dit onderwerp hebben .ge- 
voerd tot de volgende conclusies: 
a. Er ligt hier geen taak voor de GOLWN. als 

organisatie. 
b. De leden individueel moeten hun verantwoor- 

delijkheid in deze kennen. Niet allen zullen 
echter geschikt zijn voor deze taak. Dit zal 
afhankelijk zijn van hun begaafdheid en ge- 
zindheid in deze. 

c. Heropvoeding kan het beste geschieden in de 
kampen. 

d. Daarvoor is noodzakelijk dat de kampen on- 
dier goede leiding staan. 
Deze leiding dient er voor te zorgen: 
dat de gedetineerden hard werken, en 
dat de goede voorlichting en geestelijke ver- 
zorging in goede handeö is. 

e. Aan dé Nationale Vertrouwensraad zal wor- 
den opgedragen punt d met de Minister te 
bespreken. 

6. RIJKSDULTSERa 
Ook dit probfeem zal aan de Nationale Vertrou- 
wensraad ter behandeling worden doorgegeven; 
opdat aan de eenmaal vastgestelde richtlijnen zaf 
worden vastgehouden. , 



Gedreven 

Uit leven en strijd van één onzer grootste 
verzetsmannen 

THEODORUS DOBBE („HANS") 
door 

..BOB VAN STEEN WIJK". 

ZIJN WIJ VOOR HERINNERING TE LAF? 

Het is een riskante onderneming geworden 
om nu, in 1948, geschiedenis te gaan schrij- 
ven over het verzet tegen de Duitse onder- 

drukker. Het Nederlandse volk, in algemene zin 
gesproken, heeft andere belangstelling. Een deel 
ervan gebruikt alle Inspanning om het tijdens de 
oorlog verkregen bezit te consolideren, terwijl een 
ander en groter part een harde strijd heeft te 
voeren om in de moeilijke en dure na-oorlogse ja- 
ren het hoofd boven water te houden. En cursief 
door onze bevolkingsgroepen heen manifesteert 
zich een brede laag van onverschilligen, waarin 
bewust of onbewust de neiging leeft, de ver- 
schrikkelijke herinnering aafTd<?vyf oórlogsjaren 
te verdringen en compensatie te zoeken in de ge- 
nietingen, die het leven nog kan bieden. 
De illegale werker, die alles inzette voor de be- 
vrijding van zijn land; die leven en bestaan op het 
spel zette in de strijd voor de hoogste levens- 
waarden, kan deze mentaliteit maar moeilijk aan- 
vaarden: hij begrijpt ze niet. Voor hem behoren 
die vijf bange jaren, hoe gevaarlijk ze ook wa- 
ren en hoe uitzichtloos ze soms ook schenen te 
zijn, tot de onvergetelijke van zijn leven. 
Is het wonder, dat hij vaak verbittering in zich 
voelt opkomen, als hij telkens weer ondervindt, 
dat zqn strijd en offer zo weinig waardering 
heeft gevonden en hg gedurig ervaart, dat het 
door hem verrichte werk een lastige hindernis 
is geworden in de strijd om het bestaan? 
Onaanvaardbaar evenwel is het voor hem, dat 
de herinnering „aan hen, die vielen" in de strijd, 
in de dagelijkse sleur van het bestaan dreigt te 
vervagen. 
De onbekende dichter van „De doden" in het 
Geuzenliedboek heeft in de bezettingstijd dit ge- 
vaar voorvoeld. 
Neen, onze doden neemt niemand ons af, 
Zeiden zij tot elkaar. Dit grote lijden 
Maakte ons volk tot één: niemand kan scheiden, 
Die staan verenigd om eenzelfde graf. 
Hoe weinig maanden en gij ligt terzijde  
Zijn wij voor herinnering te laf? 
Hebt gij vergeefs gestreden? Zal uw graf 
Onvruchtbaar blijven .voor de oogst der tijden ? 

m 

kent van de grote guerilla-strijders uit de tach- 
tigjarige oorlog: van een Pieter 't Hoen, een 
Ruyckhaver, een Herman de Ruyter; zo zal de 
spes patriae van over een eeuw een aantal dap- 
pere mannen en vrouwen eren, die nooit ver- 
saagden in de strijd tegen de Mof; die de „hache- 
lijke kamp" voor de vrijheid aanvaardden en 
daarin ten slotte ondergingen. 
Het is nu nog W* tijd jjifn' bedrijf onopgesmukt 
en naar waarheid te schetsen: de nog levende 
medewerkers kunnen getuigen. Als over een 
aantal jaren de getuigenissen schaarser worden, 
zou het gevaar niet denkbeeldig zijn, dat legen- 
de-vorming ontstond en aan dat gevaar mag de 
nagedachtenis van onze gevallen helden niet 
worden blootgesteld. Hun werkelijke daden zijn 
belangrijk genoeg geweest; om hun reële ver- 
diensten behoren zij te worden geëerd en her- 
dacht. 
Langzaam. aan zijn vele sluiers opgelicht en be- 
ginnen de omtrekken van het georganiseerd 
verzet zich scherper af te tekenen. 
Geen Nederlander, die zijn kranten en tijdschrif- 
ten leest, is onbekend gebleven met de namen; 
Knokploegen; Landelijke Organisatie; Raad van 
Verzet; Ordedienst; Nationaal Steunfonds; Vrij- 
Nederland; Parool; Trouw enz. 
De meeste van deze groepen ontstonden even- 
wel in de laatste oorlogsjaren; de strijd in het 
begin en zeker in het eerste# oorlogsjaar was 
nog ongeorganiseerd. Het was een strijd van 
individuën, die zich geleidelijk tot kleine groep- 
jes verenigden; groepjes, die voortdurend ver- 
liezen leden en waarin de opengevallen plaatsen 
door nieuwe vechters werden bezet; groepjes, 
die los van elkaar werkten, die dikwijls niet eens 
van elkanders bestaan op de hoogte waren en 
wier werk soms plotseling eindigde, wanneer de 
groep werd „opgerold". 
Eerst langzaam aan kwamen er contacten, wélke' 
tot tijdelijke samenwerking leidden. 
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De nog levenden onder de illegale werkers zul- 
len er zich bij moeten neerleggen, dat zg een 
steen des aanstoots zijn voor vele Hollanders, wie 
het onaangenaam is door omgang met hen te 
worden geconfronteerd met eigen slappedanig- 
heid; voor de doden eisen zg de plaats, die hun 
rechtens toekomt. De geschiedenis zal hen in 
het gelgk stellen. 
Eoals iedere schooljongen van nu, de namen 

Onder die eerste strijders voor ons aller vrg- 
heid neemt Theodorus Dobbe wel een zeer 
bijzondere plaats in. Onmiddellijk na de 
capitulatie begon hij met het verzet in Naar- 
den-Bussum en onverdroten zette hij de strijd 
voort tot Dolle Dinsdag, toen hij door een van 
de vuigste verraders van ons volk aan de vtH 
and werd uitgeleverd. 

In 't donker uur met stil gebaar. 
Bewust van 't dreigende gevaar. 
Gedreven door de vaste wil 
Hun plicht te doen; zo God het wil. 
Zo trokken z' op en vochten. 
Het leger der Gezochten. 

WIE HIJ WAS. 

D obbe werd 19 Maart 1901 in Amsterdam 
geboren uit streng Katholieke ouders. Zijn 

vader dreef zaken in de fruit- en comestibles- 
branche. Diens strenge en godsdienstige op- 
voedingsmethode heeft sporen nagelaten in 
Theo's gehele verdere leven. 
Regel en orde werden de pijlers van zgn be- 
staan. Hij leerde een leven kennen van bestem- 
ming inplaats van begeerte en door de dage- 
lijkse botsingen met zusjes en broertjes leer- 
de hij zowel de rechten van anderen te ont- 
zien, als zijn eigen positie te verdedigen. 
Nadat hij zijn studie had volbracht, deelde hg 
zijn vader mede, dat hij zich aangetrokken 
voelde tot het zakenleven. Nog maar korte tijd 
op het kantoor van de fa. Stokvis, werd hij 
aangesteld om voor de afdeling Oliën en Vetten 
als reiziger op te treden. Nu pas voelde hij zich 
in zijn element. Zijn aangeboren gave om met 
mensen om te gaan, de diplomatie, waarmede hg 
in moeilijke situaties zijn doel wist te bereiken, 
zijn sportiviteit en vrolijk humeur, waren facto- 
ren, waardoor hij in het zakenleven een succes 
zou worden. 
Later, als vertegenwoordiger van de Orion-fabrie- 
ken in Zaandam, had hij al heel gauw de finan- 
ciële grondslagen gelegd, waarop een gezin kon 
worden gebouwd en op 18 September 1924 stapte 
hij in het huwelijksbootje. 
Na enige tijd wist hij zijn positie aanmerkelijk te 
verbeteren door in dienst te treden bg de fa. Perl- 
stein en Roeperbosch. De eerste opdracht, welke 
hij daar uitvoeren moest, werd al dadelijk met 
succes bekroond. 
Tussen zijn patroons en een der grootste firma's 
in ons land was een ernstige kwestie gerezen. Vele 
pogingen waren reeds aangewend, om de verbro- 
ken relatie te herstellen, maar ze hadden geen 
resultaat gehad. Dobbe trok er nu op uit en door 
zijn tactvol optreden gelukte het hem niet alleen 
de onaangename kwestie uit de wereld te helpen, 
maar tevens een belangrijke order bij de oude re- 
latie te plaatsen. Hij kreeg de beschikking over 
een auto en knoopte handelsbetrekkingen aan in 
het gehele land. 
Daardoor dorst hij te dingen naar de betrekking 
van vertegenwoordiger voor de Nederlandse Li- 
noleumfabrieken te Krommenie, waar hij door 
zijn capaciteiten weldra als hoofdvertegenwoor- 
diger werd aangesteld. Nu kon hij zijn werklust 
botvieren en zijn kwaliteiten tonen. 
16 volle jaren heeft hij aan de verkoopafdeling 
met groot succes gearbeid. Toen de oorlog uit- 
brak genoot hij reeds een inkomen, dat in de vgf; 
cijfers liep. 
Zowel bij zijn patroons als bij zijn zakenrelaties 
ondervond hij groot vertrouwen en waardering. 
Eén dier zakenrelaties schreef na Dobbe's dood 
de volgende vleiende karateristiek: 

  want wanneer zijn komst werd aangekon- 
digd vormde die in de rij van de ons bezoekende 
leveranciers altijd een moment, dat de aandacht 
trok. Ongetwijfeld was dit uitsluitend te danken 
aan zijn persoonlijkheid, want wij behoefden bij 
voorbaat niet nieuwsgierig te zijn naar de offerte, 
die hij zou brengen. Zijn fabriek voerde een 
merkartikel, waarvan de prijzen en condities wa- 
ren vastgelegd, zodat onze volle belangstelling 
zich steeds kon concentreren op de mens Theo 
Dobbe. 
Wat hebben wij vele malen genoten van zijn slag- 
vaardige antwoorden, wanneer getracht werd hem 
op een of ander punt in het nauw te drijven en 
hoe sfond hij bij ons aangeschreven als een all- 
round zakenman en een diplomaat van de eerste 
rang. Hoe goed herinneren wij ons, hoe hij bij het 
samenstellen der jaarlijkse collecties zijn mede- 
werking verleende en dit eentonige werk, door zijn 
vrolijke en pittige opmerkingen en rake adviezen 
vlot deed verlopen. 
Zijn bezoeken waren betrekkelijk zeldzaam, maar 
daardoor des te meer gewaardeerd, omdat wy het 



op prijs stelden zijn mening over de algemene si' 
tuatie in de handel te horen, waarin hij steeds 
toonde een scfierp inzicht en een gezond oordeel 
te bezitten. Kortom, voor Theo Dobbe stond onze 
Directiekamer altijd open en hij was welkom als 
bijna geen ander. Velen zijn er in de oorlog ge- 
bleven. maar het verlies van deze mens wordt in 
de kringen, die hem góed gekend hebben, onge- 
twijfeld wel het zwaarste gevoeld." 

De directie van de Nederlandse Linoleumfabriek 
gaf de volgende getuigenis: 

„In dit geschrift, gewijd aan onze vriend Theo 
Dobbe, stellen wij er prijs op zijn zakelijke kwa- 
liteiten in het licht te stellen. Na zijn indienst- 
treding bij ons in September 1929 bleek al spoe- 
dig, dat hij een geboren verkoper was, die het 
verstond zijn firma te dienen, doch daarnaast de 
belangen van zijn vele vrienden-afnemers niet uit 
het oog verloor. Het lag dan ook in de logische 
lijn der ontwikkeling, dat na enkéle jaren Theo 
Dobbe de positie van hoofdvertegenwoordiger 
innam. 
Bij ons zal steeds de herinnering blijven voortbe- 
staan aan het enthousiasme en de durf, waarmede 
onze vriend nieuwe zaken ter hand nam. Het zijn 
dezelfde eigenschappen geweest, waardoor hij 
zijn makkers van het verzet tot moedige daden 
heeft geïnspireerd, waarbij hij hen zelf steeds is 
voorgegaan. 
De vriendschap, die zijn vele zakenrelaties hem 
toedroegen, manifesteerde zich overduidelijk uit 
de vele brieven, die ons gewerden naar aanlei- 
ding van onze kennisgeving over zijn te vroeg 
verscheiden." . , 

We mogen dus wel vaststellen, dat in 1940 zijn 
positie gevestigd was en dat er een prachtige toe- 
komst voor deze all-round zakenman in het ver- 
schiet lag. ' ^ 
Maar opgevoed tot godsdienstzin; opgegroeid in 
ons democratisch bestel en daarvan een overtuigd 
aanhanger: brandend, van vrijheidsverlangen, 
moest deze mens in felle botsing komen met de 
praktijken van de fascistische dictatuur en toen 
onze vrijheid door de Teutoonse horden werd 
vertrapt, bleef er voor hem geen keus meer. 
Hij moest zich verzetten, „om der wille van het 
geweten", ongeacht de gevolgen. 

(Wordt vervolgd). 

DE G1CHEL 

 of onder welke namen de obscure tijd- 
schriften, die men soms naar de jongens over- 
zee verzendt, ook mogen verschijnen, vormen 
een groot zedelijk gevaar, zegt een bataljons- 
arts in Jndië. „Het is een bekend feit, dat ieder- 
een snakt naar brieven en tijdschriften, maar 
het is een eerste eis, dat men van te voren na- 
gaat, of de te verzenden lectuur wel geschikt 
is. Voor de jeugd in Nederland kunnen derge- 
lijke schunnige blaadjes funest zijn, voor onze 
mannen in Indië geldt dit, bij het grote tekort 
aan gezonde ontspanning, in dubbele mate. 
Als een soldaat een misstap begaat, ligt de 
schuld niet bij hem, maar bij de afzender van 
dat venijn." 
Zal deze gezaghebbende stem die eens roepen- 
de in de woestijn zijn? Of zorgt A voortaan 
voor goede lectuur? Stuur Uw jongen, Uiv 
vriend een blad, waar hij wat aan heeft; stuur 
hem „De Zwerver"! 

Op de advertentiepagina vindt U een bont 
„De Zwerver in de tropen". Zendt deze bon 
ingevuld aan onze administratie en in Indië 
ontvangt weer een soldaat goede lectuur! 

❖ '40-'45 houöt wapenschouw 

Het was een uitnemende gedachte van het Noord Hol- 
landse provinciale bestuur van '40—'45 om aan de voor- 
avond van de grote contribuantenactie een soort wapen- 
schouw te houden aleer de medewerkers de strijd aan 
te doen binden tegen 'de in beangstigende mate toe- 
nemende lauwheid en onverschilligheid jegens de nabe- 
staanden van de gevallen verzetsmensen. 

Ongeveer Vijftienhonderd 
medewerkers, saamge- 

komen uit alle delen der 
provincie (zelfs de Tesse- 
laren ontbraken niet op 
het appèl) waren op de 
avond van de bevrijdings- 
dag te gast bij het provin- 
ciaalbureau te Haarlem, dat 
voor deze gelegenheid de 
beschikking had weten te 
verkrijgen over het concertgebouw. 
Over de ontvangst zal wel niemand te klagen heb- 
ben gehad. 
De zaal had, dank zij de warm-klcurige Aalsmcerse 
bloemenversiering, een feestelijk aanzien. Dick Decker, 
die het machtige orgel bespeelde (of bespeelde hij het 
orgel machtig?) pijpte door zijn vrolijke spel alle mui- 
zenissen uit de hoofden van de binnen komenden weg. 
„Een leven zonder feest is als een lange weg zonder 
pleisterplaats", zei Mevrouw Breukelaar, de voortva- 
rende presidente van deze avond, in haar openingswoord. 
Deze avond werd inderdaad tot een pleisterplaats, waar 
nieuwe moed en opgewektheid gewoonweg met liters 
tegelijk werden geïnjecteerd. De „donors" waren, naast 
de sprekers: de Commissaris der Koningin in de pro- 
vincie Utrecht, de heer Reinalda, en^de heer Smallen- 
broek, voorzitter van het Hoofdbestuur der Stichting, 
het bekende radiostafmuziekkorps van de Amsterdamse 
politie, Jetje van radio Oranje, de accordeonvereniging 
„Aalsmeer", de zeer virtuoze Caledian Three en de or- 
ganist Dick Decker, die de samenzang op voortreffelijke 
wijze begeleidde. 

Een incident. 

Tijdens de rede van de heer Reinalda, aan het begin 
van de avond, deed zich een betreurenswaardig in- 

cident voor. Spreker hekelde (zij het ook „over de hoof- 
den van de mensen in de zaal heen ) op irritante wijze 
de slappe kruideniersgeest van ons volk, zoals die tot 
uitdrukking kwam voor de bezetting (ironisch doelde 
hij op een staatsman — Colijn — die tijdens de span- 
ningsvolle mobilisatiedagen de woorden: Gaat gij maar 
rustig slapen, de regering waakt over U, tot het Ne- 
derlandse volk richtte), tijdens de bezetting^ en daarna. 
„Waarom zeg ik dit alles op deze avond , vroeg hij 
zich (min of meer rhetorisch) af. Die vraag was ter 
zake en hij vroeg het zich kennelijk niet alleen af. 
Verschillende aanwezigen zaten de verdere ontwikke- 
ling der op zich zelf prettig in het democratisch gehoor 
liggende speech in angstige spanning af te wachten. Zo- 
als viel te vermoeden lag de barstende bom - in het 
antwoord besloten. Sprekende over het Atlantic Char- 
ter van Churchill en Roosevelt (als de gebeurtenis, die 
hem het diepst hadden getroffen gedurende de oorlog) 
besprak hij de nieuwe bedreiging van de pas herwon- 
nen meest elementaire rechten van de mens. 
„De rechten van de mens verstaan zich niet met onder- 
drukking " riep hij uit. Die zin gooide de lont in 
het kruit. Wat hij nog meer zei verstond niemand meer 
vanwege het furieuze protest-geschreeuw van enkele 
communistische stichtingsmedewerkers. „Het is hier toch 
geen politieke vergadering. "Wat heeft dit alles met de 
Stichting te maken ?" en dergelijke (beslist niet 
rhetorische) vragen werden meer terecht dan op het 
juiste moment uitgekreten. 

Een golf van schrikkerige consternatie spoelde ineens 
door de rustige zaal. Vijftienhonderd hoofden draaiden 
zich met een ruk naar een vreeslijk opgewonden standje, 
dat, aldra geflankeerd door enkele 'om het hardst mee- 
roepende lotgenoten, den volke van zijn zwaar beledigde 
Stalinistische gevoelens kond deed. 
Natuurlijk werkte dit op enkele aanwezigen als de rode 

lap op een st er, „Smijt die 
4^ i mpr kerels eruit. Grijp ze in de 

Ja kraag " drongen enkele 
heethoofden luidruchtig aan. 

' Inderdaad werden de pro- 
testanten uit de zaal ver- 

fH. WÊ lijdeed, zij het ook zonder 
de regels van het Atlantic 
Charter te veronachtzamen. 
„Het is wel opvallend, dat 
men zich, nu ik spreek over 
breideling van de vrij- 

heid, reeds ongerust gaat maken", insucerde de heer 
Reinalde, onder daverend doch ondoordacht applaus, toen 
de deuren weer waren gesloten. 
Even dreigde het voorgevallene een schaduw over de 
feestvreugde te werpen, doch toen direct daarop het 
stafmuziekcorps op pittige wijze een mars de zaal in- 
trommelde werd de stemming dra weer goed. 

Jetje van Radio Oranje (wie kent die' naam niet?) 
deed met haar leuke liedjes de rest. 

Zij zong voor een zeer dankbaar gehoor. 
Na de pauze sprak de heer Smallenbroek. Hij gewaag- 
de van een zekere matheid en moeheid in oud-illegale 
kringen. Het verzet is in discrediet geraakt. Vele ver- 
zetsmensen zijn daaraan niet geheel onschuldig. Na de 
bevrijding werd hier en daar een arrogantie en aanma- 

• tiging ten toon .gespreid, die de goede zaak niet heeft 
gediend. „Besef, dat in elke strijd de verhoudingen zich 
alleen kunnen wijzigen, wanneer daaraan vooraf gaat 
een innerlijke geestelijke vernieuwing. De offers waren 
niet zinloos, want niet het resultaat beslist. Wij moeten 
ons leven richten in gehoorzaamheid. Onze mannen en 
vrouwen zijn gevallen in het besef van hun roeping. Wij 
zouden het zedelijk recht op vrijheid missen indien 
geen verzet was gepleegd. Het ging niet om zuivering 
of berechting, maar om de grondslagen van ons be- 
staan. Als het moet zullen we de verkregen vrijheid 
weer verdedigen. Dat wij hier in vrijheid samen kunnen 
komen legt ons de plicht op om de strijd van de geval- 
lenen voort te zetten. Dat houdt ook in de verzorging 
van de nabestaanden der verzetsslachtoffers. In de ja- 
ren 1940—1945 vonden mannen en vrouwen van ver- 
schillende richtingen elkaar. De Stichting is geen poli- 
tieke organisatie, doch zij wil alle levensrichtingen van 
ons volk omvatten. (Een opmerking die blijkens de 
rede voor de pauze, hoognodig gemaakt moest worden). 
Gezamenlijk moeten wij een beroep doen op het Ne- 
derlandse volk om zich moreel en financieel te stellen 
achter onze zaak. Wij moeten gaan staan naast allen, 
die de moeilijkheden van de bezettingstijd nog hebben 
te verduwen. Maakt U sterk met Gods hulp om, als 
het moet, de vijand opnieuw te wederstaan," aldus in 
grote lijnen het betoog. 
Tot halfeen was-verder het woord (of liever: de toon) 
aan de accordeonvereniging en de Caledian Three-band 
in een welverzorgd programma. 
Al met al is het een goede avond geweest. Een avond 
van ware ontspanning en van krachtige opwekking. 
Niet op de laatste plaats is dit te danken aan de grote 
activiteit van de directeur van het provinciale bureau 
en zijn enthousiaste' medewerkers. Wanneer wij allen 
eenzelfde couragie aan de dag weten te leggen als door 
deze noeste werkers wordt ontplooid, dan „zal het 
waerachtig wel gacn". TOON 

ACiet m&zm, maat gefaum. 

M: 
■ en noemt wat er zich in Berlijn afspeelt tussen Rusland en de Geallieerden, een koude oorlog. Alleen om 
aan te geven, dat er nog niet van de vuurwapenen gebruik gemaakt wordt, kan deze betiteling er bij door. 

Maar niet om te karakteriseren, wat er in de wereld voorvalt. 
Het is OOK niet alleen een zenuwenoorlog, zodat het er om gaat. wie de sterkste en grootste reserves heeft. 
Het is Rusland er om begonnen, om vrees aan te jagen. Dat is Hitier gelukt bij millioenen en dat gelukt Rusland nu 
weer. Dit is mis. Helemaal mis. _ . . . 
Wie vreest, capituleert en gaat samen werken, om nog te redden, wat er te redden is. Dat hebben we gezien tn 
Praag en dat zien we op verschillende plaatsen in Nederland. „Het is toch maar beter om zon grote macht een 
beetje tot vriend te houden", zo denkt men En dat zien we ook bij velen die geloven in Jezus Christus. 
Ik zou dezulken willen vragen: óf ze nog wel geloven! Daar twijfel ik n.l. aan. 
Geloven in Jezus Christus wil zeggen; er van overtuigd te zijn, dat er geen macht ter wereld is, of ooit zijn zal, 
die tegen ons op kan. In Christus zijn we meer dan overwinnaars   zo staaf het in mijn Bijbel. 
Is dat nog waar, of niet? Was dat waar in de jaren 1940—'45? 
En dan zeg ik: JA! En is het nü waar, terwijl het Communisme de kop opsteekt? JA! 
Laai de communist beven, want verliezen doet hij het. Het is niet een kwestie van het getal, maar van aanvoerder. 
Onze aanvoerder in de strijd, heeft de grootste macht eens overwonnen, heeft elke macht die tegenover hem 
stond overwonnen in de historie, en zal ook nü overwinnen! Waarom laten jullie in Holland dan de koppen hangen? 
Waarom kan de vreugde geen baan breken? Waarom zijn vele handen slap? 
Omdat je niet gelooft. Ja. je gelooft wel in God, en misschien ook wel in Jezus Christus, en misschien ook me/ m 
de uiteindelijke overwinning; maar voor vandaag weten velen er geen raad mee. Vandaag zitten ze met de handen 
in het haar. Wat moeter van onze kinderen komen? Het „geloven" van velen, is geen geloven. 
Er is een levend geloof en een dood geloof. Maar óók een geloof, dat beheerst wordt door vrees. Ik hoop, dat 
de laatsten die vrees afschudden en Jezus Christus aangrijpen. , , , , , . 
We hebben jullie allemaal nodig, maar dan; als staande in het geloof. Met Jezus verbonden door t geloof, is et 
nog noojt een strijd verloren. Geloof je dat? Ja, maar   Ja maar Ik ken dat uit de jaren 1940 45. 
Hei is geen tijd voor, „jamaars", maar om te zeggen tegen onze Koning; „Hier ben ik, wat is er van Uw dienst? 
Dan is de overwinning zeker! Dat heeft de historie bewezen en dat zal de toekomst bewijzen. 
Onze aanvoerder in de strijd is immers Jezus de Zoon van God, Die Satan, dood en hel overwon.. 
Eén, die gelooft in Jezus, wordt bezield met kracht uit de hemel. 
Dat moest me even van het hart, als een boodschap aan Holland, uit het verre Indië. fftlXS DE ZWERVER 
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Daar, waar Groningen, Friesland en Drenthe aan elkaar grenzen, liggen enkele kleine plaatsjes, 
te weten: Zevenhuizen (Gr.), Haulerwijk (Fr.), AHardsoog (Fr.) en Een (Dr.). 

■ Op een morgen — het was eind October 1944 — werden in Zevenhuizen drie mensen aan de 
kant van de weg gevonden, die door de Duitsers en hun handlangers waren vermoord. 

IWat was er gebeurd? 
n de tijd dat deze jongens neergeschoten werden, was het niet erg rustig in de buurt van Zevenhuizen en 

Haulerwijk. Op het Allardioog waren door geallieerde vliegtuigen op een afgesproken plek 's nachts wapens af- 
gegooid. Doordat een hoeveelheid wapens op een verkeerde plaats terecht kwam, hadden de moffen hiervan de 
lucht gekregen. Dit had tot gevolg, dat zij de streek Haulerwijk—Zevenhuizen onveilig gingen maken. Enkele 
mensen stonden onder verdenking. Eén van deze mensen was een boer in Haulerwijk. Deze boer wist, dat hij 
door de Duitsers verdad# werd van illegaal werk. Daar hij vier gewapende onderduikers bij hem thuis had, 
was het zaak ervoor te zorgen, dat zij'n andere plaats kregen. Geen dag konden zij langer op de boerderijblijven. 
Met eeo persoon uit het dorpje Een was afgesproken, dat hij de onderduikers naar een ander adres zou brengen. 
Tegen half acht kwam deze de jongens halen. Zij zaten nog te eten. Hun geweren hadden zij op de koestal gezet. 
Plotseling wordt er op het raam geklopt en een mannenstem roept iets. De vrouw des huizes, die denkt dat 
het één van de buren is, gaat naar achteren om de grendel van de deur te schuiven. 
Nauwelijks heeft zij dit echter gedaan, of de deur wordt opengegooid en een stelletje kerels in grijs-groen 
uniform stuift naar binnen: Sicherheitsdienst! De mensen, die enkele ogenblikken tevoren nog vredig om de 
tafel zaten, zijn de voorkamer in gevlucht. 
Eén vliegt echter langs de kerels heen naar de koestal. Daar staan de geweren! 
De SD-ers schieten op hem, maar de jongen wordt niet geraakt. De bloedhonden volgen hem niet. Zij hebben 
blijkbaar meer belang bij de mensen, die in de voorkamer zijn. 
De onderduiker heeft de geweren op de koestal al gauw gevonden. Vlug grijpt hij één ervan. Dan loopt hij 
voorzichtig naar achteren. Door een ruitje ziet hij, dat er achter het huis iemand op wacht staat Hij legt aan, 
trekt af, een schot en de man smakt tegen de grind. Nu smijt de schutter de deur open en met enkele spron- 
gen heeft hij de mestvaalt bereikt. Daarachter gaat hij liggen. 
Er verloopt enige tijd. Dan komen de SD-ers en de landwachters weer naar buiten. Voor hen uit lopen de ge- 
vangenen; de heer des huizes, zijn vrouw, hun zoon, de persoon uit Een en de drie onderduikers. 'Buiten 
blijven allen even staan. 
Op dit ogenblik begint de jongen van achter de mestvaalt te vuren. De SD-ers en de landwachters laten zich 
meteen op de grond vallen. De heer des huizes en één der onderduikers krijgen daardoor gelegenheid te on snappen. 
Het vuur wordt natuurlijk beantwoord. De jongen kan niet langer achter dl'mestvaalt blijven liggen. Ze zul- 
len hem anders spoedig omsingeld hebben. Telkens dekking zoekend, af en toe nog vurend, trekt hij zich terug. 
De overgebleven gevangenen worden in een over valswagen geduwd en men rijdt weg. Na ongeveer drie kilo- 
meter wordt halt gehouden voor een huis. De bewoner wordt uit bed getrommeld en de gevangenen worden in een 
kamer van het huis gebracht. De mannelijke gevangenen, vier in getal, moeten op hun buik op de vloer gaan 
liggen. „ 

Twee uren liggen zij daar in deze houding. Dan moeten zij opstaan. Ze worden opnieuw in de overvalswagcn 
gebracht. Nauwelijks zitten zij echter of aan de ene onderduiker wordt bevel gegeven om uit de auto te sprin- 
gen. Hij doet dit en op hetzelfde moment wordt hij neergeschoten. Daarna komt de tweede onderduiker aan de 
beurt. Hij wil niet uit de wagen springen. Hij wordt er uit getrapt. Verscheidene kogels treffen ook hem. Num- 
mer drie is de zestienjarige zoon van hem in wiens huis de overval plaats vond. De sadisten kennen echter ook 
voor kinderen geen erbarming. De jongen ondergaat hetzelfde lot als zijn beide voorgangers. 
Nu komt de vierde, de laatste aan de beurt. Maar nog voor men hem bevolen heeft uit de auto te springen, 
neemt hij totaal onverwachts een sprong en rent weg, de duisternis in. Wel schiet men hem met automatische 
wapens na en wel wordt hij op verschillende plaatsen ernstig gewond, doch het aangezicht van de dood schenkt 
hem bovenmenselijke krachten en hij ontkomt. 
De volgende morgen worden drie vermoorde mensen aan de kant van de weg gevonden  

EEN DRINGEND VERMAAN. 
Bijna twee duizend mensen hadden zich op de Nationale Herden- 
kingsdag verzameld op het kerkhof van het Groningse plaatsje 
Zevenhuizen, om daar de onthulling van een monument bij te 
wonen, dat door de inwoners van het dorpje is opgericht ter nage- 
dachtenis aan de offers, die hier gebracht zijn in de strijd om de 
bevrijding van ons land. 
De namen van acht mensen zijn op het gedenkteken aangebracht. 
Twee van hen waren geallieerde vliegers, die met hun toestel 
brandend neergestort zijn. Drie van deze acht werden samen op 
wreedaardige wijze door de vijand vermoord. 
Twee verzetsstrijders vielen in de bevrijdingsdagen bij het uit- 
voeren van een aan hun opgedragen taak. De achtste werd om 
onbekende redenen door de Griine Polizei neergeschoten. 
Bij de aanvang der plechtigheid speelde het Zevenhuister muziek- 
korps treurmuziek. 
De genodigden zaten op stoelen en banken rondom het gedenk- 
teken, terwijl een wijde kring van belangstellenden zich daarachter 
had geschaard. 
Verschillende hoge burgerlijke en politie-autoriteiten waren aan- 
wezig, zoals de Commissarissen der Koningin in de provincies 
Groningen en Drenthe, en burgemeesters en predikanten uit ver- 
schillende plaatsen. 

Ook mensen die in het verzet een belangrijke plaats hebben ingenomen, waren naar hier gekomen. 
Een van de eerste sprekers was burgemeester lepenburg. Hij vertegenwoordigde de Oud-Illegaliteit. In zijn toe- 
spraak legde hij de eigenlijke betekenis van het woord „monument" uit. Monument is afgeleid vap een latijns 
woord dat betekent: dringend vermaan. Laat, aldus spr., dit monument ook een dringend vermaan zijn om de 
strijd voor een betere wereld voort te zetten. Een betere wereld, die alleen kan bestaan wanneer vrijheid van 
godsdienst en vrijheid van meningsuiting gehandhaafd blijven. 
Na deze woorden onthulde de oud-koerierster Aukje Kooistra het monument. Namens Hare Majesteit de Ko- 
ningin legde de Commissaris der Koningin in de provincie Groningen een krans. Het muziekkorps speelde zacht 
het Wilhelmus. Velen waren diep ontroerd. Schoolkinderen en familieleden van de gevallenen legden bloemen 
aan de voeten van. het gedefikteken. Toen sprak Tinus. Op wonderbaar ijke wijze ontsnapte hij aan de dood, toen 
drie van zijn vrienden vermoord werden. Verschillende sprekers spraken de verzamelde menigte vervolgens toe. 
De plechtigheid werd besloten met het zingen van de eerste twee coupletten van het Wilhelmus. 
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Het Regeringsjubileum van H.M. de Koningin 
In September a.s. viert H.M. de Koningin 
Haar vijftfgjarig regeringsjubileum. 

De redactie van „De Zwerver" heeft gemeend 
dit feit niet onopgemerkt te moeten laten voor- 
bijgaan. Zij is van zins met een speciaal, groot 
nummer uit te komen en natuurlijk zal aan dit 
nummer de uiterste zorg worden besteed, zo- 
wel wat de inhoud der artikelen als wat het 
uiterlijk betreft. De medewerking van de lezers 
kan bij het samenstellen van deze uitgave van 
grote waarde zijn. Naast suggesties van alge- 
mene aard, die zeker ook op hoge prijs zullen 
worden gesteld, zijn er enkele bijzondere on- 
derwerpen, waarvoor de belangstelling wordt 
gevraagd. 
Ten eerste zou de redactie gaarne bijzonder- 

heden over de verjaardag-viering van de leden 
der Koninklijke familie tijdens de bezetting ver- 
nemen. 
Het tweede punt geldt de amateur-fotografen 
uit de lezerskring. Misschien hebben enkelen 
eens bij bepaalde gelegenheden foto's van H.M. 
de Koningin gemaakt. In dat geval zou de 
redactie willen verzoeken, haar deze foto's tijde- 
lijk ter beschikking te stellen. Zij blijven na- 
tuurlijk het eigendom van de lezer. 
Het duurt nog maanden eer het jubileumnum- 
mer verschijnt, maar de voorbereidende werk- 
zaamheden zijn vele, zodat de redactie ge- 
meend heeft, reeds nu voor deze aangelegen- 
heid de aandacht van haar lezers te moéten 
vragen. De redactie "van „De Zwerver" ziet 
met belangstelling Uw brieven tegemoet. 

DAT 

WIST U NOG 'NIET 

Ter gelegenheid van het feest der overwinning in 
Rusland, heeft Maarschalk Boelganin verklaard, 

dat Rusland het enige land is, dat geheel zonder hulp 
de overwinning op de Duitsers bevochten heeft. 
Dat is duidelijk En om iedere kans op een kruimeltje 
van de tafel der ere voor andere geallieerden weg 
te nemen, voegt de Sowjet-propaganda eraan toe, 
dat Amerika en Engeland in geheim overleg waren 
met Duitsland en dit land aanzetten tot de oorlog 
met Rusland, dat zij die beiden de strijd uit lieten 
vechten en eerst toen bleek, dat Rusland alleen de 
overwinning zou behalen, haastig een invasie be- 
gonnen. 
Een verhaal als twee druppels water gelijkend op 
dat van onze communisten, die „de spits van het 
verzet afbeten". 
Het is verbijsterend, dat na alle Nazileugens, die 
door de feiten aan de kaak zijn gesteld, thans deze 
communisten weer een nieuwe serie dag in dag uit 
de wereld inzenden. 
Waar vinden domme, doorzichtige leugens als b.v. 
de bovenstaande toch nog gehoor? Bij hen, die het 
woord van een mens niet toetsen aan de waarheid, 
maar omgekeerd, die de waarheid van een opmer- 
king toetsen aan de man, die de opmerking maakt, 
't Eerste is moeilijk; 't vereist vrije mensen, die het 
woord van een man toetsen aan de waarheid, die zij 
zich door overdenking eigen maken. Dat is de weg 
der democratie. 
't Tweede is kinderwerk; 't vereist slavenzielen, die 
alleen de vraag stellen of het een communist is, die 
spreekt, en zo ja, dan is er waarheid gesproken. Dat 
is de weg naar het kerkhof van de geest, 't Is de 
weg van hen, die niet willen denken, geen gewetens- 
conflicten willen kennen, geen vrijheid kunnen ver- 
dragen, slechts leuzen kunnen onthouden en de leu- 
gen, die erin schuilt, tot waarheid promoveren, om- 
dat een communist haar uitsprak. 

?k 
Een verhaaltje als dat van de rol van Rusland in 

de oorlog, kan alleen opgediend worden, als de 
communistenleiders er zich niets van aantrekken, dat 
vrije mensen er de leugens zonder moeite kunnen af- 
romen, en als ze overigens een volk toespreken en 
satellieten bereiken, die rap zijn in het vergeten, ge- 
kweekt in een denkwereld, waarin de waarheid door 
onkruid" verstikt wordt en gewend geen enkele ver- 
antwoordelijkheid te dragen, dan die in partijvoor- 
schriften bestaande, dan die van de blinde gehoor- 
zaamheid. 
Welaan, laat ons de moeite nog eens doen, het pro- 
paganda-schuim weg te blazen. Misschien is er één 
gekooide vogel, die tegen de tralies op zal vlie- 
gen, die geen rust meer zal hebben in de kooi. Dan 
schrijven we niet tevergeefs. « 
Rusland heeft zijn succes te danken aan de stom- 
miteit van Hitier, die, omdat het van zijn plannen 
afweek, weigerde het ontredderde Moskou binnen te 
trekken en die zodoende zijn troepen aan de ver- 
schrikkelijke winter in het veld overleverde. 
Rusland heeft zijn succes te danken aan de enorme 
Amerikaanse wapenleveranties, waarmede hele divi- 
sies uitgerust konden worden. 
Toen Stalingrad een overwinning werd, was El Ala- 
raein al enkele maanden een overwinning en deze 
overwinning weerhield Hitier ervan de Russen in dé 
Kaukasus fijn te knijpen. En toen was het alweef 
meer dan een jaar geleden, dat een handjevol dappe- 
ren in en boven Engeland de Luftwaffe in het zand 
lieten bijten. Engeland, dat alleen tegen een over- 
machtige vijande stond, heeft de oorlog beslist, op 
het moment, dat Rusland en Duitsland nog bondge- 
noten waren en de buit verdeelden. 
Niet Engeland en Amerika hebben Hitier aangezet 
tot de oorlog met Rusland; wie zou dat kunnen den- 
ken bij de argeloosheid van Roósevelt, die tot het 
eind geloofd heeft in en misleid is door de sluwe 
Stalin. 
Neen, er waren twee rovers. De één nam Noorwe- 
gen, Denemarken, Tsjecho-Slowakije, de helft van 
Polen enz. en de ander nam Estland, Letland, Lit- 
tauen, een stuk van Finland en Roemenië en de 
andere helft van Polen. Zo was het afgesproken door 
de rovers, maar als rovers samen op een operatie- 
terrein verkeren, krijgen ze onherroepelijk ruzie. 
De wereld der misdadigers bewijst het. Tenslotte 
vertrouwen ze, zichzelf en hun leugenachtigheid ken- 
nende, de ander niet en ze wensen uiteindelijk toch 
elkaar te vernietigen. Zo is de oorlog tussen deze 
twee rovers Stalin en Hitier ontstaan en nu is er nog 
één over  dank zij de krachtsinspanning van de 
andere geallieerden, dank zij het bloed van mil li oe- 
nen vrije soldaten, die Hitier bevochten en zo Stalin 
z'n kans gaven. 
Welnu, er is dus nog steeds één rover, één paladijn 
van de leugen en het onrecht over. 
Vrije volken, ontwaakt vóór het te laat is. Bedenkt, 
dat hier geen overreding helpt, maar dat men rovers 
met een knuppel te lijf moet. 

H. v. R. 



in memoRiAm 

kampen heRöenkt 

JACOBUS BAREND DE GOEDE 
„Piet" 

Geboren 18 October 1909 te Zwartsluis, 
Celusilleerd 8 Maart 1945 te Woeste Hoeve. 

In bijna elke kleine gemeente vinden we een 
figuur, die de toon aangeeft op velerlei 
terrein. 

Iemand, die zich in het openbare leven be- 
weegt en alles waarmee hij in aanraking 
komt, het cachet geeft van zijn eigen le- 
vensovertuiging. 
Zo was Jacobus de Goede ook. 
Na de U.L.O. direct op de .gemeente-secre- 
tarie gekomen, werd hij allengs de rechter- 
hand van de burgemeester en diende het 
verenigingsleven van B.V.L., Oranjever- 
eniging enz. 
Het was dan ook in dezelfde geest voort- 
gaande, dat hij, toen de bezetting kwam, 
de goede gedragslijn koos. Als overtuigd 
christen was hij een verklaard tegenstan- 
der van het nationaal-socialisme. Het bu- 
reau „personele zaken", dat onder zijn lei- 
ding stond, werd een toevluchtsoord voor 
een ieder, die valse papieren moest hebben. 
Hij wist, dat ook dit werk gevraagd werd 
in de strijd om het zijn of het niet zijn 
van ons vaderland. 
Reeds in Juni '42 moest hij vluchten. Niet 
omdat hij gezocht werd, maar om zijn 

, vriend gelegenheid te geven hun beider 
schuld op hem alleen te schuiven. Hij ging 
op weg naar Zwitserland. Helaas, de 
laatste adressen in Frankrijk klopten niet. 
Noodgedwongen keerde hij terug; bij zijn 
aankomst in zijn geboorteplaats^ vond hij 
Zijn Moeder stervende. Van Januari '43 tot 
Januari '44 verbleef hij bij zijn broer thuis, 
maar daar het politieblad nog steeds mel- 
ding maakte van zijn geval en er iets scheen 
uit te lekken, dat hij onderdak had bij zijn 
broer, ging hij naar Kampen. 
Door zijn buitengewone accuratesse en kun- 
digheid bleek hij de reeds lang gezochte 
man te zijn. voor de afdeling falsificatie's. 
Hiervoor aangezocht, accepteerde hij dit 
werk, hoewel hij duidelijk de gevaren er- 
van onderkende. Het plaatselijk verzet was 
hiermee uit de moeilijkheden, die voort- 
kwamen uit verre en langzaam werkende 
verbindingslijnen. 
Ook „Strijdend Nederland" groeide zo snel 
dat het voor één man niet meer bij te hou- 
den was, zodat men omkeek naar een hel- 
per. Ook dat wijde hij er wel bij doen. Een 
vol Jaar heeft hij nog bij ons mogen wer- 
ken. Tientallen vervalsingen en duizenden 
nieuwsblaadjes zijn er onder zijn handen 
vandaan gekomen. 
In Januari '45 kwam de S.D. hem, met zijn 
kamergenoot-helper-onderduiker ophalen. 
Opnieuw nam hij alle schuld op zich en 
liet zijn vriend daardoor het Jeven. 
De opoffering van eigen leven zag hij als 
het volbrengen van Gods geboden, evenals 
zijn hele houding in zijn illegale werk hier- 
van getuigt. 
Bij de Woeste Hoeve liet hij zijn leven. 
Rustig zal hij daar gestaan hebben, wach- 
tend op het schot dat hem bij zijn Christus 
zou brengen. 
Een steunpilaar, die we node konden mis- 
sen, werd die ochtend van ons wegge- 
scheurd. 
Ons blijft een ootmoedig danken over 
voor het mogen bezitten van de herinne- 
ringen aan deze strijdmakker. 

\ ;• K. 

Het oude stadje in Overijsel, waar de namen 
klinken van hen, die in de afgelopen oorlog 
op verantwoordelijke posten in het verzet stre- 
den, herdenkt. 
Nu en in het komende nummer zullen wij 
de grote en kleine stille werkers memoreren, 
die niet op plaatsen stonden waar heel Neder- 
land hun namen kent, maar die het verzet 
in Kampen en omgeving gemaakt hebben tot 
wat het was: een monument van trouw, ge- 
loof en liefde. 

Kampen, de stad van Marinus Post. dr. Dam, Hilbert 
van Dijk en Sjaak van der Horst, is een der weinige 
plaatsen in ons land, die bij het^herdenken van de 

bevrijding telkenjare overtuigend stem weet te geven aan de 
betekenis van het verzet voor het gehele volk. Voor de 
tweede maal na de bevrijding organiseerde een plaatselijke 
commissie van verzetsmensen op de avond van de bevrij- 
dingsdag het zgn. Verzetsappèl en weer waren enkele dui- 
zenden ingezetenen op de Nieuwe Markt, in het centrum 
van de oude stad, bijeen gekomen om de jongste historie — 
niet minder groots dan het verleden -— gezamenlijk te over- 
denken. Voor de tweede maal werd aldus het verzet geplaatst 
in het midden van de gehele bevolking als het trefpunt van 
alle geestelijke krachten, die waken over de vrijheidsgedachte. 
In het licht van de schijnwerpers stonden ruim drieduizend 
mensen aangetreden op het appèl rondom de muziektent. Een 
hoornsignaal klonk en onder tromgeroffel rees de nationale 
driekleur omhoog als het symbool van de verbondenheid van 
een volk in al zijn politieke, kerkelijke en maatschappelijke 
verscheidenheid. Eén ogenblik stilte. Toen klonk plechtig en 
indrukwekkend de samenzang: 
„Wilt-heden nu treden, voor God den Heere " 
Het verzetsappèl werd wederom geopend door de burge- 
meester van Kampen, de heer H. M. Oldenhof, die er op 
wees, dat deze traditie een volk bij het vieren van zijn 
bevrijdingsfeest kan bewaren voor luidruchtige brooddron- 
kenheid. „Dit feest moet geplaatst worden tegen de achter- 
grond van het verzet", zeide hij, „willen we het zin- en 
stijlvol kunnen vieren. Wij juichen deze traditie ten zeerste 
toe en hopen, dat ze tot in geslachten bestendigd zal blij- 
ven." 
Gezamenlijk werd daarna met begeleiding van het muziek- 
corps gezongen „Gelukkig is het land, dat God de Heer be- 
schermt " Een mannenkoor zong „Zalig zijn de doden, 
die ili den Heere sterven." 
De heer R. Hagoort uit Utrecht, oud-redacteur van de ille- 
gale pers, sprak daarna en wees erop, dat we de les van de 
jongste oorlog niet mogen vergeten; Nederland kan ondanks 
politieke, kerkelijke en maatschappelijke verschillen als één 
man de wapens heffen, wanneer zijn vrijheid bedreigd wordt. 
Ook in deze tijd met zijn donkere dreiging geldt voor ieder 
de plicht elkaar te steunen, waar het gaat om de opbouw 
van ons land. Wanneer we zo handelen eren wij hen, die 
het hoogste gegeven hebben voor ons land en wanneer we 
die plicht overdragen op het volgende geslacht dan zal het 
ook in de toekomst gezegd kunnen worden; 
„Wij leven vrij, wij leven blij, 
Op Neerlands dierbre grond " 
De heer J. H. Scheps uit Den Dolder hield met gloed een 
redevoering, waarin hij aantoonde de geestelijke kracht, die 
Neerlands nationale worsteling in der eeuwen gang heeft op- 
geleverd. Het was die kracht, die de oud-illegalen van de 
jongste oorlog heeft bezield en, ofschoon men thans algemeen 
niet meer aarzelt hun kroon te ontroven, wij hebben die 
kracht over te dragen aan het nageslacht. Er is één ding, 
dat ons, ondanks alle verschillen, altijd zal blijven verenigen, 
aldus de heer Scheps. Dat is het geloof, dat zijn neerslag 
vond in het oude Wilhelmus, Want altijd zal ons volk te- 
zamen kunnen zingen de woorden van het bekende couplet: 

„Mijn schild ende betrouwen, 
Zijt gij, o God mijn Heer!" 

Sterk en vast klonk tenslotte ons volkslied als het credo 
van nationale verbondenheid omhoog in de avond. De oude 
klokken van de Nieuwe Toren strooiden hun klanken er 
tussen  

Toen was het appèl ten einde. 
J. V. 

m 

i 

ANTHONIE SLUR1NK „Toon" 
Geboren 2 Augustus 1916 te Zwartsluis. 
Gefusilleerd 8 Maart '45 te Woeste Hoeve. 

Anthonie, of zoals wij hem beter ken- 
nen, Toon. Die stille stoere werker, 
zonder wie het Kamper verzetswerk' 

niet te denken is. Schichtig voor elke lof 
die hem zo dikwijls toekwam. 
Begiftigd met een diep inzicht in de nood 
van de tijd waarin hij leefde, een geweldig 
Godsvertrouwen en een dienende naasten- 
liefde, die ook nu nog ons geweten wakker 
houdt. 
In grote dankbaarheid herdenken we hem. 

Het was in het begin van het ontwakende 
verzet, dat hij een blijde fietstocht maakte 
naar iemand in Vollenhove, die hij kende 
als verzetsman. 
Een gehouden geldinzameling stelde hem in 
staat een aardige som over te dragen. 
Zoveel voor Joden en zoveel voor anderen. 
Een dankbaar hart en een stille bede om 
meer te mogen doen, droeg hij in zich mee. 
En hij heeft het mogen doen! 
Eerst begon hij met een blaadje, dat prin- 
cipiële voorlichting over arbeidsdienst enz. 
wilde geven. 
Hiervoor koos hij als kop een oude geu- 
zenspreuk, „God zal het doen gelukken". 
Op de vraag waarom "hij deze onbekende 
spreuk als opschrift'voerde, antwoordde hij 
alleen, dat niet wij, maar Hij onze strijd 
voerde. Het kwam er moeilijk uit. des te 
meer gemeend. 
Spoedig werd dit zelf opgezette krantje ver- 
vangen door „Strijdend Nederland", waar- 
voor hij tot zijn arrestatie heeft mogen 
werken. Met de regelmaat der zoo zette 
hij het werk voort en ook als hij moest 
onderduiken ging zijn machine mee. Zijn 
stencil zoefde harder dan ooit, toen de vij- 
and zijn vreselijke klappen in het najaar 
van '44 in onze goede stad uitdeelde. Hoe 
dikwijls gebeurde het niet, dat hij binnen- 
kwam en ons vroeg een stukje te schrij- 
ven inzake een of andere verordening, om- 
dat ons volk en onze burgerij hierin de 
goede weg niet kozen. 
Hij, de eenvoudigste uit ons midden, niet 
gestudeerd, zag met juiste blik waarin onze 
landgenoten moesten worden aangewakkerd. 
Alles had zijn aandacht, van actief samen- 
werken tot een neutraal, negatieve houding 
toe. 
Iedereen moest toetreden tot de rijen van 
actief verzet of komen tot een positief af- 
wijzende houding. 
LO, LKP, pilotenhulp en voedselvoorzie- 
ning, overal waar zijn hulp nodig was, gaf 
hij zich volkomen. Risico en eigen veilig- 
heid waren van secondair belang. 
Bij zijn arrestatie op 5 Januari '45 scheen 
het ook gedaan te zijn met het plaatselijk 
verzetswerk. Pogingen om hem te bevrij- 
den, waren ijdel. 
Onder de strengste verhoren kwam er geen 
woord over zijn lippen. Het is met enkele 
woorden gezegd, maar dit zwijgen tekent 
ons de diepte van zijn geloof en de groot- 
heid van zijn vriendschap. Van aangezicht 
tot aangezicht geplaatst tegenover de vij- 
and met geen ander wapen dan de kracht 
van het geloof, leverde hij zijn laatste grote 
gevecht. En overwon. Zijn karakter door- 
stond de proef. 
Hier werd een adeldom ten toon gespreid, 
die ieder, indien hij er zich in verdiept, ont- 
roert. 
Die ons ook herinnert aan de grote op- 
dracht, die nu voor ons is overgebleven. 

J. K. 



FAMILIEBERICHTEN 
Ondertrouwd: 

lC POS Mm. 
Wednr. van G. C. Slagmoten 

en 
W. C. LEENE 

D.V. zal de burgerlijke Huwelijksvol- 
trekking plaats vinden ten stadhuizc te 
Ermelo op Donderdag 27 Mei te 2 uur. 
Het Huwelijk zal worden bevestigd in 
een bijzondere Godsdienstoefening van 
de Gereformeerde Kerk, welke zal wor- 
den gehouden in de , .Zendingskerk", 
Hardcrwijkerstraatweg te Ermelo, op 27 
Mei, te half drie, waarin zal voorgaan 
Da. D. Nieuwenhuis, Gcref. Predikant te 
Zaandam. 
Gelegenheid om gelukwensen aan te 
bieden: 
te Zaandam, Westzijde 160. op 18 Mei 
tussen 7 en 9 uur 's avonds, 
te Ermelo, Stationsstraat 115, na de 
Kerkdienst tot plm. 5 uur. 
Zaandam. Westzijde 160. 
Ermelo, Stationsstraat 115. 

11 Mei 1948. 
Ondertrouwd: 

SJOERD KUPERUS 
en 

SIP RUITER 
De huwelijksvoltrekking vindt D.V. 
plaats te Almelo op Woensdag 19 Mei, 
2 uur. 
Kerkelijke bevestiging te 2.30 uur in de 
Molenkampparkkerk door de Weleer- 
waarde Heer Ds. H. Steenhuis. 
Almelo, Hofkampstraat 47. 
Almelo, Begoniastraat 19. 

EVERT KOK 
^ en 

ROLINA JENTINA EIKELBOOM 
hebben de eer U kennis te geven van 
hun voorgenomen huwelijk, waarvan de 
voltrekking D.V. zal plaats hebben 
Woensdag 19 Mei a.s. te Hoogevecn, 
Hecrde, Epcrwcg 15. 
Hoogeveen, Stationsstraat 44. 

28 April 1948. 
Kerkelijke bevestiging des middags 2 

uur in de Gercf. Kerk a. d. Hoofd- 
straat te Hoogeveen, door de Wel- 
eerw. Heer Ds. A. Adema. 

Receptie van 3.30—5 uur in Hotel 
»,Victoria" te Hoogeveen. 

Toekomstig adres: Acacialaan 7, 
Heerde. 

De huwelijksinzegening van 
W. v. d. LINDEN 

en 
P. VOGELAAR 

zal plaats hebben op 12 Mei n.m. 3 
uur in de Geref. Kerk te Heinenoord 
door de Wclecrw. Heer Ds. F. J. B. 
Schiebaan, Geref. pred. te De Krim. 
Blaakschedijk A 147. 

Met dankbaarheid aan den Heere, ho- 
pen wij D.V. Zaterdag 22 Mei a.s. te 
herdenken, dat onze geliefde ouders, 
behuwd- en grootouders 

S. KLEEFSMAN 
O. KLEEFSMAN-Drent 

voor 30 jaar door de band des huwe- 
lijks zijn verbonden. 
Sappemeer, Zuiderstraat 53. 

Mei 1948. Hun dankbare kinderen: 
Albcrtha Elsiena 

Winschoten (E. Cnossen-Klcefsman 
(P. Cnossen 
Jan Kornelis 
Wilhelmina 
Kornelia 
Jantje 
en kleinkinderen. 

Receptie van 4—5.30 uur. 

ALGEMENE KENNISGEVING. 
De Here nam op Hemelvaarts- 

dag zeer plotseling in Zijn Heer- 
lijkheid op, onze lieve man en 
vader 

W. G. KOOISTRA 
(v. d. Kouwe) 

Het getuigen bij zijn heengaan: 
.Jezus Uw verzoenend sterven is 
het rustpunt van mijn hart," is 
tot rijke troost in onze diepe smart. 

J. Kooistra-Hamming 
. Gerben 

Alie 
Henkie 
Jan 

Oudega (Sm). 6 Mei 1948. 

METAALBEWERKERS! 

KOMT NAAR DE 

LICHTSTAD EINDHOVEN, 

waar de DAF. wegtransportmiddelen-industrie 
zich reeds ontwikkeld heeft tot een groot 
modem bedrijf. 

DAF. biedt voor 

DRAAIERS, BANKWERKERS, 

LASSERS en GEREEDSCHAPMAKERS 

een interessante werkkring, goede lonen en 
prima sociale verzorging. 

VAN DOORNE's AANBANGWAGENFABRIEK 
BURGHSTRAAT 50 - TtLEFOON 5544 - EINDHOVEN 

V J 

Cw p o «t Handelskantoor ie Amsterdam 
zoekt FLINKE KANTOORBEDIENDE 
een Goed bekend met binnenlandse- en buitenlandse 

expeditie, inklaringen en goederen-administratie. 
Leeftijd tot 30 jaar. 

JONGER MNL. en VRL. KANTOORPERSONEEL 
Leeftijd tot 22 jaar. 

Brieven met uitvoerige sollicitaties onder no. 816, Adv. Bur, 
J. Poen Kzn., Marnixkade 15, Amsterdam 

Wil KUNNEN PLÜTSEN 

BANKWERKERS 

DRAAIERS 

BOORDERS 

CRASSEURS 

GUNSTIGE ARBEIDSVOORWAARDEN 

NI BtEVO, Spijkerkadel, imsterilam (N.) 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ★ 

Heineken's Bierbrouwerij Mij. N.V. 

vraagt voor directe indiensttreding 

0NO£^€H001il>l] 

ARBEIDERS 

leeftijd 16 — 30 jaar. Aanmelden bij 
den portier, Ie v. d. Helststraat 30, 
A'dam, dagelijks tussen 10 en 12 u. v.m. 

KAMPEERDEKENS NODIG? 

lioblctex 

Ga praten mei 

DE ZAAK VOOR IEDEREEN 

KRUISSTRAAT 13 - ASSEN - TELEFOON 2583 - GEVESTIGD i 1897J 

Pension aangeboden 
in Drenthe; in onmiddellijke 
omgeving van bos en duinen. 
Goede kost en verzorging. 
Brieven onder nr. 798 a/h bu- 
reau v/d blad. 

DOET UW INKOPEN 

BIJ ONZE 

ADVERTEERDERS 

Wilt U dit jaar prettig 
Kamperen ¥ 

Bezoek dan een mooi plaatsje 
in de Z.O.hoek van Friesland. 
Inlichtingen onder no. 794 a/h 
bureau v/d- blad. 

DRUKKERIJ H. J. KOERSEN &ZN. 

.SiNGF.l. 281 
AMSTERDAM-C. 
TELEFOON 32239 

x- 

P IR 10 DIEN EN EN 

HANDELSDRUKWERK 

LAATSTE AANBIEDING!! 

Wij 
hebben 
nog in 
voorraad : 

Enige ingebonden iaargangen van ons biad. 

Med. blad. 1945 
De Zwerver 1 946 
De Zwerver 1947 

f 16. — per stuk 
f 19.50 id. 
f 20.- id. 

Bestellingen: Aan ons Bureau, Pr. Hendrikkade 152, Adam C. 
Verzending: FRANCO HUIS 

DE ZWERVER IN DE TROPEN! 

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

* ZeepOSt/LuchtpOSt-abonnement voor 

* Abonnémentsgeld wordt per giro/postwissel of bij aan- 
bieding van een postkwltantie betaald. 

* De kwitantie moet worden aangeboden aani 

(Zeepost f 1.50 • luchtpost 'f '4.50 per kwartaal.) 
*) (Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 

1 „MAVO" 

i * 

Koffiezetmachines 

voor 

gas en electr. gebruik 
41/2—7—9—12—20 en 30 liter inhoud 

De „MAVO" Koffiezetmachines worden 

tot volle tevredenheid gebruikt in 

ziekenhuizen — hotels — restaurants 

café's — lunchrooms — verenigings- 

gebouwen — pensions enz. enz. 

VRAAGT INLICHTINGEN 
EN PRIJSOPGAVE AAN: 

Jan Poulein 

i SPECIAALZAAK IN 
1 HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN 

if 
1 ■* 

5 Utrechtschestraat 44 — Telefoon 6724 — AMERSFOORT = 

ÜniniiiiiiiiiimiiiiiiiimimimiiniiiiiiinmiiiiiiiniiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiMiiiuininnniiiiiitii; 

? m 
B 
8 

Ingevolge papiertoewijzing B.P.P. no. 4383, verschijnt deze uitgave weke- 
lijks en is de omvang van dit nummer 8 pagina's, pagina formaat 29 z 40. 
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Losse nummers 2b cent 

F rits de Zwerver schrijft van 
Indië uit regelmatig brieven 

voor ons blad. I.v.m. dè ernst 
van de inhoud, heeft de redac- 
tie gemeend de onderstaande — 
brief deze week als hoofdartikel te 
moeten opnemen. 

* * 
* 

BESTE VRIENDEN, 
Er moet me iets van het hart, iets wat 
me neerdrukt en wat me droevig stemt. 
Toen ik me enkele maanden geleden ge- 
reed maakte voor mijn vertrek naar 
Indië. deed ik dat in het blijmoedige 
besef binnenkort de kennismaking te 
mogen hernieuwen met een stelletje idea- 
listische jongekerels, zoals ik ze heb le- 
ren kennen in de moeilijke jaren der 
bezetting. Doch hoe ben ik teleur ge- 
steld. Honderden en honderden heb ik 
hier nu ontmoet en gesproken, doch, 
helaas, ik herken ze niet meer. De rijke 
vreugde, die elkeen deelachtig wordt, 
die strijdt voor een ideaal, zij ontbreekt 
hier zo goed als geheel. 
Het bataljon, waarbij ik ben ingedeeld, 
bestaat voor een groot deel uit Duits- 
landgangers. jongens, die op jeugdige 
leeftijd plompverloren in de morele chaos 
van het oorlogvoerende Duitsland zijn 
gesmeten en er bijkans in zijn verdron- 
ken. 
IK HEB EIGENLIJK NOG NIE- 
MAND AANGETROFFEN, WAAR- 
VAN IK KAN ZEGGEN: ZIE HIER, 
EEN BLIJMOEDIGE CHRISTEN. 
Er gaat nog wel een groepje naar de 
kerk, maar uit sleur, zonder blijheid. 
Tintelende levensvreugde is er hoege- 
naamd niet. §n de lach, die er opklinkt, 
is maar al te vaak de lach, die slechts 
bloeit op de stinkende bodem van de 
gore mop. Het is hard om het te zeggen 
en ik zeg het met veel schroom, maar 
zwijgen mag ik niet bij het zien van de 
geestelijke ontreddering hier. 
IK WEET. DAT DEZE ONTRED- 
DERING IN HET MOEDERLAND 
DIKWIJLS BEWUST MET DE 
MANTEL DER GERUSTSTELLING 
WORDT OMHANGEN. MAAR 
DEZE GERUSTSTELLING IS VALS. 
Als ik jullie zeg, dat er velen aan vene- 
rische ziekte lijden hoeft hier, meen 
ik, weinig aan toe te worden gevoegd. 
En hoeveel leuke jongens leven onzede- 
lijk zonder besmet te worden? 
O. hei doet me pijn, deze harde waar- 
heden te moeten onthullen. Maar Neder- 
land moet het weten, opdat niemand 
zich aan zijn verantwoordelijkheid ont- 
trekke. 
Wij hadden gisteren een vergadering 
met de divisie-arts, enkele dokforen, een 
pater en ik om ons te beraden over de 
gruwel der venerische ziekten. 
We spraken uitvoerig over de vraag: 
Waf kan er gebeuren, waar ligt de weg 
om de jongens uit deze misère weg te 
leiden? We hebben lang gesproken en 
allerlei factoren onder de ogen gezien. 
Uiteindelijk was de conclusie: tracht hen 
de ogen te openen voor een betere we- 
reld. Als een van de belangrijkste mid- 
delen hiertoe werd gewezen op het ver- 
strekken van goede lectuur. Waar het 
directe persoonlijke contact betrekkelijk 
gering is. moet de zo noodzakelijke aan- 
vulling worden verkregen uit een goed 
boek, een goed blad. 

EEN NATIONALE TAAK 

c 
DOOR „F RITS DE ZWERVER" 

Ik weet. hoe er op dit gebied wordt 
gewerkt door Jeugdverenigingen enz. en 
het is prachtig, maar wij hier merken zo 
bitter wei !g van de resultaten. „Domi- 
nee." zei onlangs een van de jongens 
spottend, toen ik vroeg naar de aan- 
wezige lectuur, „ik heb hier het laatste 
nummer van dit weekblad voor U. Gloed- 
nieuw." HET BLAD WAS GEDA- 
TEERD NOVEMBER 1946. Een boek 
als „Den Vijand Wedersfaan" vliegt van 

de ene hand in de andere en het is dat 
soort lectuur, waar hier zo'n nijpend ge- 
brek aan bestaat. 
Ik heb laatst een NIWIN-gezelschap 
aangehoord. Leuk, aardig voor wie niet 
te crifisch is. maar een versleten lapje 
voor hevig bloedende wonden. Kapitalen 
worden er aan besteed, die duizend keer 
beter aan kunnen worden gewend. Het 
leven hier vervlakt en trekt naar be- 
neden en verschillende conferenciers hel- 

EEN ïtamnMpc WAARSCHUWING 

„Doch op dit ogenblik roep ik U met de meeste ernst toe: 
In deze tijd van geweld en gevaar: Sluit U aaneen, eendracht 
en nog eens eendracht!" 

o luidde het ernstig waarschuwend woord van H.M. de Koningin in de 
^-'radiorede, waarbij zij het voornemen om ten gunste van Prinses Juliana 
af te treden, bekend maakte. 
Nog dit jaar, als de vreugde om het uitzonderlijke feit van een vijftigjarig 
regeringsjubileum groot zal zijn, als een volk haar nieuwe Koningin zal be- 
groeten. verlaat een Vrouw de post, die Zij zo lange tijd onder zulke zware 
omstandigheden heeft vervuld: verlaat Zij die post, omdat volgens Haar eigen 
woorden, een jonge kracht op Haar plaats moet medewerken, om het zeld- 
zame samenstel van problemen, die ons en de gehele wereld in hun greep houden, 
tot een goéde oplossing te brengen. 
Als wij denken aan de vijftig jaren van Haar regering, als wij alleen de 
reacties in het buitenland op deze Koninklijke beslissing vernemen dan moe- 
ten wij wel luisteren naar de waarschuwing die zij in de hierboven geciteerde 
regelen neerlegde. Een lange moeilijke weg afgelegd als Vorstin, geeft deze 
woorden een waarde, die niet verloren mag gaan. Een Koningin aan het einde 
van een van grote wijsheid getuigende regeringsperiode, roept nog eenmaal met de 
meeste ernst Haar volk een waarschuwing toe. Zou Zij niet een van de wei- 
nigen zijn, die de gevaren, welke ons land en ons volk bedreigen, het scherpst 
zien? En zal naast Haar beleid, niet Haar hart —■ Zij is toch onze Lands- 
moeder ■ - Haar diep doen gevoelen op welk een keerpunt der tijden de lage 
landen bij de zee staan? 
Zo, met dit Koninklijk woord voor ogen, achtend Haar die het sprak en ons 
ten volle bewust van de grote waarde daarvan, zullen wij ons de inhoud eigen 
moeten maken, zullen wij diep van de noodzakelijkheid van Haar oproep door- 
drongen moeten worden, ja meer dan dat, zullen wij daadwerkelijk moeten 
tonen, dat wij onze plicht begrepen hebben. 
In onze gedachten ligt de herinnering aan de vrienden, die voor de vuur- 
pelotons der Duitsers of in de concentratiekampen de vrijheid met hun leven 
kochten; wij horen nu het Koninklijk vermaan, dat ons herinnert aan onze 
taak, die nog niet voorbij is, ook nooit voorbij zal zijn: „Sluit U aaneen, een- 
dracht en nog eens eendracht". 
Vijftig jaren lang heeft een Vorstin met schier bovenmenselijke inspanningen 
ons Volk geregeerd op een wijze, die het respect van de gehele wereld afdwingt. 
Zullen wij laten roven, wat onder dat beleid werd opgebouwd? 
Zullen wij de vrijheid, die onder Oranje tot zulk een waardevol goed is ge- 
worden, ons laten ontnemen, omdat wij sliepen? 
Neen, want zolang er nog mannen en vrouwen zijn, die in hun hart het bran- 
dend verlangen naar de vrijheid dragen, de vrijheid van Godsdienst, onderwijs, 
pers, zolang zal dit woord, dit: sluit li aaneen", niet vergeefs gesproken zijn. 
Een Vorstin gaat heen en wij zullen onze nieuwe Koningin met vreugde be- 
groeten, vertrouwend dat ook Zij de traditie van een eeuwenoud geslacht zal 
voortzetten in het leiding geven aan ons volk. Vertrouwend, dat onder Haar 
regering, alles wat Haar Koninklijke Moeder opbouwde, tot nog schoner en 
voller bloei zal komen. 
Onder Haar nieuw aan te vangen beleid zullen wij staan, zoals op die 
Woensdagavond in Mei de stem door de radio sprak: schouder aan schouder, 
sterk aaneengesloten, verzekerd van de macht, die de eendracht geeft. 
Een Vorstin gaat heen. Haar woord blijft ons denken en handelen bepalen. 

pen daar — onbewust aan mee. 
IK VRAAG ME SOMS AP OP 
DEZE NEERGANG BESLIST 
ONAFWENDBAAR IS. God is 

  toch bij machte onder alle omstan- 
digheden de vreugde van Zijn nabij- 
heid te geven? 
Hoe heeft hij onze mannen en vrou- 
wen in de bitterste ogenblikken van de 
concentratiekampen niet geholpen en bij- 
gestaan? Zo, dat zij later getuigden: die 
tijd betekende hei hoogtepunt in mijn 
geestelijk leven. Maar hier is het veelal 
andersom. 
Ik zou 'n ieder, die naar Indië gaaf dit 
op het hart willen binden: Ga in de volle 
wapenrusting. Lees en herlees Efeze 26 
en maak, wat daar gezegd wordt je 
eigendom. 
Och en hoe gaat het dikwijls. 
Een jongen gaat naar Indië. Hij krijgt 
allerlei raadgevingen mee. Hij moet hier- 
voor oppassen en daarvoor uitkijken. Hij 
moet zich niet met de vrouwen afgeven, 
niet vloeken, naar de kerk gaan en zijn 
bijbel lezen. 
Het is goed, dat te zeggen. Maar er ont- 
breekt iets aan. Het is zo negatief, zo 
door en door afgezaagd. Een Christelijke 
levenshouding praat men niet aan over de 
reling van het vertrekkende schip. Zo'n 
Christelijke houding eist maanden en 
maanden van voorbereiding, onopvallend 
desnoods, maar doelbewust en totaal. 
GEEF ZE EEN IDEAAL MEE. 
MAAK ZE IMPERIALISTEN VOOR 
GODS KONINKRIJK. STRIJDERS 
VOOR KONING JEZUS. Er is geen 
kracht in afweer, maar in de aanval. 
Ik mis het Goddelijke kruit in onze In- 
diëgangers en de brandende lont. die 
paters en dominees leggen, dooft uit in 
de drek van versmolten idealen. 
Dominee's, pastoors en allen die het 
geestelijke welzijn van Neerlands jeugd 
ter harte gaat, geeft hun dat kruit mee 
en wij doen — met Gods hulp — de 
rest. 
Er komen hier veel jongens aan, waar 
pit in zit. Maar als ik me afvraag: Is 
de geestelijke voeding zo geweest, dat 
men verwachten kan, dat zij aan 
alle gevaren, die hier dreigen, het 
hoofd kunnen bieden, dan zeg ik: 
NEEN. De mensen, die deze jongens 
voor Indië klaar hebben gemaakt, wa- 
ren misschien niet op de hoogte. Maar 
nu, na twee jaren, moet deze lacune 
toch zijn aangevuld. 
Ik doe een dringend beroep op onze 
geestelijken, op onze jeugdleiders, op 
de gehele Nederlandse pers om deze 
nationale taak, waarover wij schier da- 
gelijks struikelen, niet voorbij te gaan, 
maar aan te vatten naar de kracht van 
elks vermogen. 
Mei 1948. 

Met vriendelijke groet, 
FRITS DE ZWERVER. 

Noot van de redactie: 
Hei adres van Prits de Zwerver luidt; 
Majoor Ds. F. Slomp, No. 980305001, 
Legerpredikant 2-10-R.I. Veldpost Soe- 
rabaja. 
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VERSCHEURDE CHRISTENHEID 

OF EENDRACHTIG SAMENGAAN! 

Al wat Christelijk denkt en voelt, moet thans naast elkaar staan 

Onze vorige bijdrage eindigde met de toe- 
zegging, dat in het slotartikel nog een 

ogenblik zou worden stilgestaan bij de voor- 
treffelijke samenwerking in het gemeenschap- 

pelijk verzet van de leiders der Duit- 
se en Oostenrijkse kerken tegen de 
maatregelen van de zijde van de Rus- 
sische bezetter, of — in de Oost- 

Slot 

Europese landen — van de zijde der satellie- 
ten van Moskou. 
Dat deze samenwerking recht heeft op het 
adjectief: voortreffelijk, moge uit het volgen- 
de blijken: 

DE INTERNERING VAN 

POLITIEKE DELmQUENTEN 
T^Ve antwoorden van de Minister van Justitie 

op vragen van een Kamerlid naar de be- 
volkingsaantallen van de nog in gebruik zijnde 
kampen voor politieke delinquenten, en naar de 
visie van de Minister op de wenselijkheid de 
bevolking der interneringskampen te concentreren 
in enkele grote kampen, bevatten een aantal ge- 
gevens, die wij onze lezers niet willen onthouden. 
De Minister deelt mede, dat de bevolkingsaantallen 
van de nog in gebruik zijnde kampen voor poli- 
tieke delinquenten per 1 April 1948 bedroegen; 

Crack-Statc. Hcerenveen 
Westerbork 
Beenderribben, Steenwijkerwold 
De Eese. Stcenwijkcrwold 
Westvaart. Noord-Oostpolder 
Avegoor, Ellecom 
Marienbosch, Nijmegen 
Sanatorium Lommerrijk, Laren 
Crailoo, Laren 
Wceshuiskazeme, Naarden 
Cellenbarakken, Scheveningen 
Korte Geer, Delft 
Hoefslag, Rotterdam 
St. Joseph, Sluis 
Domburg 
Hoogerheide, Woensdrecht 
Altena, Slceuwijk (adm.) 
Centraalkamp Vught 
Sluis XVI. Weert 
Nulland, Kerkrade 
Lindenheuvel, Gelecn 
Hendrik, Brunssum 
St. Ignatiuscollege, Valkenburg 

Totaal 

56 
138Ö 
375 
225 
375 
512 
103 

1284 
178 
832 
526 
216 
184 
152 
310 
251 

1590 
102 
167 
492 
417 
959 

10.684 
T^Xe vraag of de opheffing van een aantal 
' kleinere kampen uit een oogpunt van bezui- 

niging niet gewenst is, beantwoordt de Minister 
als volgt; 
Uit een oogpunt van efficiency is juist het onder- 
brengen van gedetineerden in een aantal kleinere 
kampen de betere oplossing. Deze kleinere kam- 
pen immers zijn gelegen in gebieden, waar, mede 
op aanwijzing der interdepartementale Commissie 
voor tewerkstelling van politieke delinquenten en 
gevangenen, de meest urgente en meest belang- 
rijke werkobjecten gelegen zijn. De tewerkstelling 
der gedetineerden in deze werkobjecten levert ook 
voor het Rijk niet onbelangrijke baten op, welke 
de aan het aanhouden dezer kampen verbonden 
kosten aanzienlijk verminderen. 
De zogenaamde grote kampen als Vught en 
Westerbork behoren juist tot de dure kampen: 
a. omdat deze kampen wegens hun uitgestrektheid 

naar verhouding meer bewakingspersoneel 
vergen: 

b. omdat deze kampen ten gevolge van het reeds 
uit de bezettingstijd daterende intensieve ge- 
bruik en de aard hunner constructie belangrijk 
grote kosten voor onderhoud en herstel vor- 
deren: 

c. omdat de werkgelegenheid in deze kampen 
veel moeilijker te realiseren is dan bij die 
kampen, welke in de nabijheid van urgente en 
belangrijke werkobjecten gelegen zijn. 

Het is derhalve juist de bedoeling om deze kam- 
pen zo spoedig mogelijk te liquideren of, indien 
de eisen der berechtende instanties of medische 
overwegingen zich daartegen verzetten, deze kam- 
pen zoveel mogelijk in te krimpen. 
Het laatste is reeds met het kamp Vught geschied. 
Ook uit penitentiair oogpunt verdienen kleine 
kampen de voorkeur, daar verkeerde invloeden 
van gevangenen onderling in grote kampen nog 
moeilijker zijn tegen te gaan. 
Tenslotte wijst de Minister erop, dat naar ver- 
mogen rekening zal worden gehouden met de 
belangen van het bij opheffing van kampen vrij- 
komende personeel. Hij voegt hier echter aan toe, 
dat steeds slechts een zeer gering aantal voor 
overplaatsing in aanmerking komt. De overigen, 
aan wie het tijdelijk karakter van hun functie 

— van den beginne af bekend is geweest, plegen op 
wachtgeld te worden gesteld. 

De protestantse Kerken van Berlijn sloten zich 
geheel aan bij het moedig protest van de' ka- 

tholieke bisschop dezer stad, Conrad Graf von 
Freysing, tegen de aantasting van het godsdien- 
stig onderwijs. 
Evenals eertijds het geval was in Nederland — 
men herinnere zich het zgn. I.K.O. (Inter-Kerke- 
lijk-Overleg), werken ook thans in Duitsland de 
protestantse en katholieke kerken samen. 
(Dr. Stahlin treedt op voor de Evangelische ker- 
ken, terwijl Mgr. Jager van Paderborn de Rooms- 
Katholieke kerken vertegenwoordigt). 
In Joego-Slavië, waar Tito- een waarlijk anti- 
religieus schrikbewind uitoefent, betrekken de 
nog aanwezige katholieke geestelijken ook de 
verstrooide protestanten in hun geestelijke en 
sociale zorgen, nu de Evangelische Kerk wegens 
haar volks-Duits karakter nagenoeg is uitge- 
roeid. 
De aartsbisschop van Budapest, kardinaal 
Lindszenty, een der eerste verzetsstrijders tegen 
de nazi-overheersing van zijn land, is thans weer 
de leider van het verzet van katholiek en protes- 
tant tegen de communistische overheersing. Dit 
gemeenschappelijk front, waarin zich alle chris- 
tenen, ongeacht van welk Kerkgenootschap, 
hebben aangesloten, is zijn schepping. Binnen het 
raam dezer samenwerking verzorgt de katholieke 
Charitas ook de protestanten in katholieke omge- 
vingen, terwijl de protestanten omgekeerd voor 
de in nood verkerende katholieken zorgen in die 
gemeenten, die overwegend protestant zijn. 
Voorts hebben de Lutherse bisschoppen mèt het 
katholieke Episcopaat hetzelfde protest doen 
horen en dezelfde maatregelen afgekondigd tegen 
de nieuwe censuurvoorschriften der regering en 
de Invoering van officiële schoolboeken, waarvan 
het gebruik voor katholieken en protestanten is 
verboden. 
In Griekenland brengt de z.g. Aktines-beweging 
op uitgebreide schaal christelijke vertegenwoor- 
digers van wetenschap en kunst bijeen, zonder 
onderscheid van geloof, om op dit terrein de ma- 
terialistische en rationalistische geest te bestrij- 
den. Er gaat van deze christelijk-wetenschappe- 
lijke actie grote invloed op het openbare leven 
uit en het heeft diepe indruk gemaakt, dat meer 
dan 180 toonaangevende persoonlijkheden uit de 
Griekse wetenschap en kunst in een openbare 
verklaring uitdrukking gegeven hebben aan hun 
overtuiging, dat „de toekomst der mensheid 
slechts gered kan worden op de grondslagen der 
christelijke wereldbeschouwing. 

Spreken al deze berichten van strijd en van 
eenheid onder christenen van alle gezindten 

onder het oog van de vijand, andere meldingen 
gewagen van de noodzaak, om een geweldige 
schare van mensen, die onverschillig of reeds vol- 
maakt onwetend tegenover de grondbeginselen 
van het Christendom staan, uit de klauwen van 
het communisme te redden door ze, als volkomen 
heidenen, opnieuw bij te brengen, wie Christus is 
en wat Zijn leer behelst. In Frankrijk staan gees- 
telijken als fabrieksarbeider achter de machines 
om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien 
en tevens om tenminste in en door de fabriek nog 
enig contact met de massa te kunnen krijgen, 
welke reeds generaties lang van de Kerk ver- 
vreemd is. Wanneer zo'n arbeider-priester als 
een van zijn ervaringen rapporteert, dat de on- 
wetendheid omtrent Christus reeds zover gevor- 
derd is, dat men Hem voor „een aanhanger van 
de school van Marx" houdt, dan behoeft men niet 
te vragen, waarom het communisme in Frankrijk 
zulk een aanhang kon bereiken. Maar tevens 
dringt het ons, onze verantwoordelijkheid voor 
onze evennaaste te erkennen, omdat wij ons 
christenen noemen. 

En dit brengt mij. tot wat ik als besluit zou willen 
opmerken: Niet alleen, omdat het een christelijke 
plicht is, maar omdat het een noodzaak is 
— willen wij onze christelijke beschaving niet ten 
onder zien gaan — moet al wat christelijk denkt en 
voelt thans naast elkaar staan. 
In het defensief en in het offensief. 
Op alle terreinen en in alle omstandigheden. 
Wat in de zwaarste ogenblikken van onze illegali' 
teit een enorme zedelijke kracht betekende, mag en 
kan niet worden verwaarloosd, nu de strijd om het 
zijn of niet zijn van het Christendom in zijn beslis- 
sende [aze treedt. 
Velen van onze oud-illegale werkers vragen om een 
taak. 
Ziehier, één der voornaamste taken! 

C. H. 

WERfjDI 

DODENHERDENKING. 
De burgemeester van Holten heeft zich ern- 
stig beklaagd over het gedrag van velen die 
op Hemelvaartsdag het Canadese kerkhof te 
Holten bezochten. „Het schouwspel, dat het 
Canadese kerkhof die dag bood", aldus de bur- 
gemeester, „geleek meer op een kermis dan 
op een bedevaartsgang. De serene rust, die 
anders op de dodenakker heerst, werd de ge- 
hele dag verstoord door grote scharen, die 
hun sensatielust en nieuwsgierigheid kwamen 
bevredigen. Het gedrag van het publiek was 
onwaardig en oneerbiedig." 
De burgemeester verklaarde, dat het gemeen- 
tebestuur zich genoodzaakt .zal zien maat- 
regelen te treffen, indien deze taferelen zich 
zouden herhalen. 
— Commentaar overbodig. 

ZURE DRUIVEN. 
„De Waarheid" beklaagt er 'zich over, dat 
haar verslaggever is uitgesloten geworden 
van een rondreis, die de verslaggevers van 
andere Nederlandse dagbladen „door het on- 
vrjje deel van Indonesië" hebben kunnen ma- 
ken. Het tekent daarbij aan, dat slechts de 
verslaggevers van die bladen, die achter de 
regeringspolitiek staan, aan de rondreis heb- 
ben mogen deelnemen. Het citeert dan het 
„anti-revolutionnaire Rijkseenheidblad Trouw": 
— Wij wisten heus niet, dat de Anti-Revo- 
lutionnairen, „Rijkseenheid", en „Trouw" ach- 
ter de regeringspolitiek stonden! 

VERHELDERING VAN DE SITUATIE. 
„De Waarheid" breekt een lans voor Maas- 
trichtse scholieren, die op de bevrijdingsdag 
geen vrijaf hadden gekregen, daarop gewei- 
gerd hadden de school binnen te gaan, en wier 
opgewonden betoging door de politie „kracht- 
dadig" was uiteen geslagen. Het blad besluit 
zijn publicatie met uitdrukkelijk vast te stel- 
len, „dat noch de E.V.C., noch de communis- 
ten achter deze ongeregeldheden hebben ge- 
staan, dit laatste ter verheldering van de 
situatie." 
— Dat verheldert inderdaad de situatie! 

  ONZE WERKSTER " " 

Wij zijn niet altijd even netjes op het bureau 
van „De Zwerver". Toen we b.v. gisteren 
erg druk waren om het volgende nummer bij- 
tijds de deur uit te krijgen, hebben we nogal 
met papier gesmeten. Allemaal in de richting 
van de papiermand, maar niet alle schoten 
waren raak. Toen we vanmorgen onze dage- 
lijkse arbeid wilden aanvangen, lag op ons 
bureau een hartekreet van de werkster; „ge- 
liefde geen papier op de grond werpen". 
We weten niet goed wat we doen moeten  
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★ NEEN! ★ 

W; 
' agenaar, de voorzitter der C.P.N. heeft in „De 
Waarheid" een beroep op de v.m. verzetters en 

op de nagelaten betrekkingen gedaan om de Griekse 
gijzelaars (geestverwanten van hem en van de op- 
standelingen) te redden. 
Wij verwachten in het algemeen geen effect van een 
discussie met communistenleiders. In de eerste plaats, 
omdat zij in principe zelf niet geloven in zo'n discus- 
sie, daar ieder, die tot het kapitalisme behoort (d.w.z., 
wie geen communist is), volgens hen onwaarheid 
spreekt. In de tweede plaats, omdat wij niet geloven, 
dat het de communisten om de waarheid gaat, daar 
zij alleen het effect van hun beweringen voor de strijd 
om de macht tot criterium van de waarheid kiezen, 
daar bij hen het doel de middelen heiligt. 
Beide feiten snijden in weren de communicatiekanalen 
tussen hen en ons door. 
Toch willen wij ditmaal een uitzondering maken, 
omdat het appèl gericht is tot de kring van het ver- 
zet en omdat we de niet te motiveren verwachting 
hebben, dat Wagenaar een man is, die nog te alar- 
meren is door de waarheid zelve. 
Hij schrijft dan: 

In het aangezicht van de vele honderden moor" 
den op Griekse gijzelaars, met het oog op de 
onmenselijke voornemens van de Griekse fascis- 
ten, nog drieduizend verzetsstrijders en gijze- 
laars. uit wraak op de aanslag op de Griekse 
Rauter, de minister van Justitie Ladas, te fusil- 
leren, doe ik als verzetsman een hartstochtelijk 
beroep op allen, die aan de strijd tegen de bezet- 
ter hebben deelgenomen de dreigende hand der 
fascistische moordenaars terug te slaan. 
Ik richt mij tot alle weduwen en nagelaten be- 
trekkingen van hen die in de jaren 1940 tot 
1945 als gijzelaars zijn neergeschoten. In naam 
van de doden van de Weteringschans, in naam 
van de gefusilleerden bij de Woeste Hoeve, in 
naam van de neergeschotenen in de duinen en 
op alle plaatsen in Nederland, vraag ik het ge- 
hele Nederlandse volk zijn stem te verheffen 
tegen dezelfde misdaden in Griekenland en de 
beraamde moorden te verhinderen. 

^Vij voor ons hebben een kort en duidelijk antwoord: 
Neen! 
Neen, omdat wij nimmer tezamen met een communist 
voor een zaak van deze aard een pleidooi willen 
voeren. 
Neen, omdat de probleemstelling vals is. 
Neen, omdat de geestverwanten van de probleem- 
steller, de ware schuldigen zijn in dit Griekse drama. 
Neen, omdat wij niet gewend zijn een jongetje, dat 
met lucifers speelt, te lijf te gaan, omdat een brand- 
stichter er ons op attent maakt. 
Wij willen ons tot de brandstichter zelf bepalen en 
we willen hem allereerst een paar dingen zeggen en 
dan een paar dingen vragen. 

* * * 
Tij hebben reeds lang begrepen uit de theorie en 

de practijk van het communisme, dat mantel- 
organisaties met een z.g. neutrale inslag, dat con- 
gressen over het verzet, waarin iedereen (alweer 
z.g.) broederlijk vereend is en dat z.g. gemeenschap- 
pelijke appèls, zoals het onderhavige, alleen de be- 
langstelling van het communisme hebben, omdat ze 
dienstig zijn aan de belangen van de partij en alleen 
om die reden als propaganda-spek in de communis- 
tische muizenval gehangen worden. 
Wij hebben reeds lang begrepen uit de theorie en de 
practijk van het communisme, dat het de communisten 
niet zoveel interesseert of er kronkels in hun rede- 
neringen zitten. Het kan hoogstens onze verbazing 
wekken, dat zij met zoveel raffinement de indruk 
weten te wekken, dat Rauter te vergelijken is met 
wettige regeringspersonen in Griekenland en dat onze 
verzetters te vergelijken zijn met de rebellen, die zich 
wederrechtelijk met wapengeweld en terreur verzet- 
ten tegen de overheid, die daar op wettige wijze 
regeert. Dat kan ons verbazen, omdat 't zo verschrik- 
kelijk onwaar is. 
Wij hebben tenslotte reeds lang begrepen, dat geen 
communisten-leider er zich om bekommert, dat hij 
splinters bij anderen zoekt en zijn eigen balken 
negeert. * * * 

Wij willen de heer W. niet in het onzekere laten. 
Als het waar is, dat talloze Griekse commu- 

nisten dood geschoten worden (wat men alleen in 
,,De Waarheid" leest), dan gaan wij aan de ernst 
daarvan niet voorbij. Net zo min afs we eraan voorbij 
gaan, dat republikeinse gevangenen in de trein bij 
Cheribon gestikt zijn, dat vermoedelijk op Celebes al 
te ruw is opgetreden tegen terroristen. Die gebeur- 
tenissen willen wij niet verbloemen. Juist zij, die dan 
de zijde van het recht en de waarheid staan, hebben 
nauwgezet te handelen met gevangen genomen vijan- 
den. En als zij dit niet doen en onrechtmatige daden 
verrichten, dan moeten ze voorbeeldig gestraft wor- 
den. Dat is men aan de eer van de rechtstaat ver- 
plicht. 
Wij gaan nog verder. Indien in Franco-Spanje 
machtstaatmethodes worden gebruikt en politieke 
tegenstanders worden vervolgd, da^ zijn wij ook daar 
niet van af. 

W' 

Maar wij willen in onze protesten nimmer schou- 
der aan schouder staan met een grossier in geweld 
en onrecht. Wij zullen tegenover hen gaan staan en 
hen in staat van beschuldiging stellen aan het leed, 
dat thans in de wereld geschiedt. Er is geen relatie 
tussen ons geweten en een communistisch geweten. 
Als Griekse gijzelaars onze aandacht vragen om het 
leed, dat zij ondergaan, dan wensen wij daarop niet 
gewezen te worden door een communist; we wensen 
op dit punt met de communisten geen enkele ge- 
meenschap: dan zeggen wij, als het om het aanwijzen 
van een schuldige gaat, tegen iedere communist: Gij 
zijf die man. 

* * * 
En nu doen wij een appèl op het geweten van Wa- 
genaar. Niet op zijn communistisch geweten: wij wil- 
len naar de kier daarin zoeken en een appèl doen op 
het geweten, dat erachter zit. En wij stellen vragen. 
Wij doen dit beroep in naam van hen, die gevallen 
zijn bij de Weteringschans en elders, die begraven 
liggen op de erebegraafplaats en elders; in naam van 
allen, wier offer gij in uw appèl misbruikt hebt. 
Gij wijst op het leed van Griekse gijzelaars. Hebt ge 
ook vernomen, dat de regeringstroepen vele kin- 
deren van beneden 3 jaar gevonden hebben, die ver- 
moord achtergelaten zijn door de troepen van Mar- 
kos? 
Verontrust U dat ook? 
Hebt gij een beroep gedaan op het Nederlandse ver- 
zet, toen Michailowic, een leider van het verzet, ver- 
moord werd? 
Hebt gij er aandacht aan geschonken, dat Petkow, 
een verzetsleider, die door Uw vrienden in Rusland 
gedurende de oorlog geprezen werd, vermoord is, 
omdat hij geen communist was en de vrijheid lief had. 
Zijt gij de moord op 10.000 Poolse officieren in Katijn 
vergeten en verontrust U de verschrikking daarvan 
zodanig, dat U de schuldigen zoudt willen straffen? 
Denkt gij wel eens aan de millioenen in de Oost- 
Europese staten, wier enige misdaad is, dat ze geen 
communist zijn en die van huis en haard verdreven 
worden, in veewagens vervoerd, in concentratiekam- 
pen omkomen, of daarvoor nog te „slecht" zijn, en 
zonder recht geliquideerd worden? 
Wanneer komt Uw appèl in naam van deze mar- 
telaren? 

*** 
En nu nog een paar minder ernstige vragen: 

Amerika opent een bepaald overleg met Rusland. 
Molotov geeft er onmiddellijk publiciteit aan en ver- 
zwijgt de helft der Amerikaanse opmerkingen daarbij, 
't Eerste onder het motto, dat de communisten nu een- 
maal alles openhartig behandelen, 't tweede om pro- 
paganda-redenen. 
Wat doet U met een lid van het partijbureau, als hij 
in de krant zet, wat op Uw vergaderingen besproken 
wordt? Hebt U ook niet de indruk, dat Molotov de 
poging tot een betere verstandhouding niet wenst en 
de Amerikaanse stap alleen maar heeft uitgebuit voor 
zijn propaganda? 
U weet natuurlijk net zo goed als wij, dat in de 
politiek niet alles voor publiciteit geschikt is en dat 
men de vrede ook kan dienen met vertrouwelijke ge- 
sprekken. En U weet verder, dat niets zo geheim- 
zinnig is, als het communisme. 
Nog één vraag; Paul de Groot schrijft over de 
grondwetsherziening, die bedoelt, waarborgen te 
scheppen tegen revolutie: 

Het gaat, kort en goed, om de invoering van de 
politiestaat in Nederland. 

Een communist, die bezwaar heeft tegen de invoering 
van een politiestaat. Hebt U niet daverend gelachen 
om die mop? Wat gaat er toch eigenlijk in U om, 
als gij zoiets leest? 
Onthoudt ons Uw antwoord niet. 
Wij hebben het onze gegeven; 
Neen, op alles, wat naar communisme ruikt. 

H. v. R. 

aillltHllimillllllll GLOEDNIEUW iiuiiiniiiiitiiiintB 

= Zo noemde een van de jongens in Indië het = 
1 nummer van de Zwerver van November 1946, E 
= dat hij onlangs in handen kreeg. In het hoofd- E 
1 artikel van deze week maakt Frits de Zwerver E 
| dit sarcasme aannemelijk. Eén noodkreet is dit E 
— schrijven van onze „Indische Correspondent = 
1 en het komt voor een belangrijk gedeelte neer jj 
2 op de verzuchting: Is de geestelijke voeding E 
i zo, dat de jongens het hoofd kunnen bieden = 
E aan alle gevaren? E 
| Het ontmoedigende antwoord is: Neen! | 
| Gaat dat U, lezer, niet ter harte? Weet U, | 
= dat ook U een steentje bij kunt dragen om deze = 
1 nood te lenigen? Schenkt aan een militair in = 
E Indië een abonnement op ons blad. Wij beste- E 
E den week aan week de uiterste zorg aan de E 
| artikelen en het is ons een ereplicht ook en | 
1 juist voor de mannen overzee een frisse geest | 
E uit de inhoud van het blad te laten spreken. E 
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VOOR DE 

BOVENSTE 

PLANK ? 

Gedenkboek 1940-1945 van de 
Katholieke Academische Ge- 
meenschap, Leiden 1947. 
(Druk. N.V. de Leidse Courant) 

De lotgevallen van de 
Katholieke Academische 
Gemeenschap in de jaren 
1940-,45 worden in dit boek 
verhaald. Het gaat niet 
uitsluitend over oorlog en 
verzet, doch het boek wordt 
daardoor wel beheerst. Van 
strijd en lijden is het vol. 
In het geschiedkundig over- 
zicht van het gehele Ne- 
derlandse academieleven, 

geschreven door Christine M. A. Peeters, wordt 
met rechtmatige fierheid gewag gemaakt van 
de principiële en moedige houding, aangeno- 
men door de Katholieke Universiteit van Nij- 
megen bij de bekende kwestie van het „teke- 
nen" door studenten, tengevolge waarvan 
slechts 2 Nijmeegse studenten (0.3%) de be- 
ruchte loyaliteitsverklaring getekend hebben. 
Bij de melding van studenten voor deportatie 
was Nijmegen tweede na de Vrije Universiteit. 
De slachtoffers van het verzet in de Katho- 
lieke Academische Gemeenschap zijn talrijk 
geweest. Van de lange rij, wier portretten in 
dit boek zijn afgedrukt, noemen we slechts de 
namen van de hoogleraren, professor Titus 
Brandsma en professor R. H. W. Regout, die 
in Dachau de marteldood gestorven zijn, en die 
van professor Mekel, een der eersten, die ge- 
fusilleerd werd voor actief verzet. Onder de 
gevallen studenten treffen ons o.m. twee zeer 
bekende namen: Jan van Hoof, de held van de 
Waalbrug, was juridisch student aan de Kei- 
zer Karei Universiteit; Jan Hendrikx (Ambro- 
sius), de vader der LO. in het Zuiden, stu- 
deerde psychologie te Nijmegen. 
De waardering voor de arbeid der LO., ook 
ten behoeve der studenten, komt niet alleen 
tot uiting in het „in memoriam" aan Am- 
brosius gewijd, doch tevens in A. den Doo- 
laard's „Gebed tot Onze Lieve Vrouwe van den 
goeden duik", dat in het boek staat afgedrukt. 
Het gedenkboek is opgedragen aan H.M. de 
Koningin- als getuigenis „van onze eerbied, 
onze dankbaarheid, onze trouw en aanhanke- 
lijkheid" met „de ootmoedige bede, dat Hij, Die 
het al regeert, Uwe Majesteit zegene". 
Een document van Katholieke trouw aan Ko- 
ningin en Vaderland! 

K. NOREL. 

Pittige verhalen uit onveilige tjjden, 
verzameld door Dr. Ir. W. C. Klein en 
Cath. P. de Grient Dreux; nltg. W. P. 
van Stockum en Zn., Den Haag. 

Dit werk werd uitgegeven met toestemming 
van de Grote Advies Commissie der Illegali- 
teit en de netto-opbrengst is voor de Stich- 
ting '40—'45. Het heeft derhalve recht op on- 
ze belangstelling. De samenstellers hebben on- 
getwijfeld een zeer moeilijke taak gehad, daar 

. zij zich als doel stelden illegale werkers zelf 
hun belevenissen te laten beschrijven. Uiter- 
aard was het merendeel der aldus gekozen 
medewerkers niet in staat een product te leve- 
ren, dat aan letterkundige eisen zou voldoen. 
En bovendien kon men ze heel moeilijk tot 
schrijven krijgen. Wij hebben daarom grote 

* bewondering voor de samenstellers, die toch 
kans zagen een verantwoord werk te brengen. 
Dat verantwoorde ligt dan uiteraard meer in 
het historisch betrouwbare en de keuze der 
onderwerpen, dan in de wijze waarop het be- 
schreven werd. Wij vrezen echter, dat hierdoor 
dit boek niet de belangstelling zal vinden, die 
het eigenlijk verdiende. Het heeft uiteraard 
zijn bekoring de mensen zelf onopgesmukt van 
hun ervaringen te laten vertellen, maar men 
kan uiteindelijk niet aan de verlangens van het 
lezend publiek voorbijgaan. Wie niet gewend 
is de pen te hanteren vervalt zo gemakkelijk 
in een droge opsomming van feiten, die de le- 
zer uiteindelijk maar matig interesseert en 
hem uiteindelijk nog geen inzicht geeft in de 
drijfveren en het enerverende van het illegale 
werk. Zo werd dit boek niet „pittig" maar 
dor, geen getuigenis, maar een rapport. En 
dat is heel jammer. Wanneer men de hier ver- 
zamelde stof in handen had gegeven van een 
bekwaam schrijver had niets van het feiten- 
materiaal verloren behoeven te gaan, maar 
zou men een werk gekregen hebben, dat de 
lezer had kunnen boeien. En dat is nu he- 
laas niet het geval. 



Gedreven 

Uit leven en strijd van één onzer grootste 
verzetsmannen 

THEODORUS DOBBE („HANS") 
door 

„BOB VAN STEEN WIJK". 

DE EERSTE ILLEGALE SCHREDEN. 

Bussum, waar Hans tijdens de oorlogsdagen 
met zijn gezin vertoefde, was ook de plaats, 

waar zijn verzetswerk een aanvang nam. Toen 
cp 14 Mei de wapenstilstand was afgekondigd, 
zag hij daar, hoe soldaten uit woede hun gewe- 
ren stuk sloegen, mitrailleurs in de vesting- 
grachten smeten en kanonnen onbruikbaar maak- 
ten. 
Een grote onrust had zich van hem meester 
gemaakt; ongedurig zwierf hij door de omtrek. 
Hij zag de wapenvernieling aan en geleidelijk 
groeide er een plan in zijn rusteloze hersens; 
wapens zullen er in de toekomst misschien nodig 
zijn; de Mof zal hier niet zo lang rustig kunnen 
blijven. Als binnenkort onze bondgenoten komen 
— hoe velen hebben in het begin van onze be- 
proevingstijd met hem die wensdroom gekoes- 
terd — moeten wij hen helpen. Zouden wij die 
wapens niet kunnen opbergen? 
Dit denkbeeld liet hem niet meer los; hij sprak 
erover met enkele bekenden en enige dagen later 
maakte hij reeds een begin met de uitvoering 
van het plan. Uit de vesting Naarden werden 
wapens met bijbehorende ammunitie weggehaald 
en op een veilige plek verborgen. Het ging in 
het begin helemaal niet moeilijk. Nederlandse 
militairen, maar ook Oostenrijkse, boden de be- 
hulpzame hand. 
Al werkende, bemerkte Dobbe, dat ook anderen 
op hetzelfde denkbeeld waren gekomen en even- 
eens hun plannen tot uitvoering brachten. 
Contact werd door hem gezocht en toen bleek, 
dat daar in Naarden en Bussum zich een reeds 
enigszins georganiseerd verzetsgroepje had ge- 
vormd onder leiding van Harry. 
Gestencilde blaadjes werden door de groep ver- 
spreid; suiker werd gestort in benzinetanks van 
onbeheerde Duitse auto's en als het zo voorkwam 
werd er ammunitie in veiligheid gebracht. 
Hier zou echter al dadelijk blijken, dat de Ne- 
derlanders het ABC van het illegale werk nog 
moesten leren. Wat wisten zij van de practijken 
der dictatuur en haar geheime politie? 
Wjj Nederlanders waren gewend onze mening 
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Ier, die zoals later bleek met Duitse sympathieën 
besmet was. Het meisje had haar verloofde niet 
onkundig gelaten van hetgeen er in Naarden 
plaats greep en toen zij korte tijd later haar 
verloving verbrak, wist de „heer" Muller de 
Sicherheits-polizei te vinden. 
Begin Juni werd Dubbelaar gearresteerd en in 
Juli volgden Rien Harder, Fokke Bleeker, B. 
Koopmanschap, H. van Oosten, G. Thomassen, 
Gerrit Hoek, Koen Mulder, Alex Smit, W. v. 
Spengen en D. Laven. In Augustus vonden de 
arrestaties plaats van Christina Knecht, Daan 
Vos, M. Ziel en Daniël Hienekamp en toen 12 
November Jan Mol werd gegrepen, voelde Harry 
zich in Bussum niet langer veilig. Hij wist, dat 
de politie hem zocht en op 13 November droeg hij 
de leiding van de groep over aan Dobbe en week 
uit naar het Noorden. 
Hans was ook reeds in contact gekomen met 
Overste Versteeg, die de leiding had gehad van 
G.S. 3, een afdeling van de Inlichtingendienst 
van het voormalige Nederlandse leger. 
Overste Versteeg had met een klein groepje ge- 
trouwen zijn spionnagewerk voortgezet, nu spe- 
ciaal gericht tegen de Duitse bezetter en Hans 
sloot zich bij het groepje aan. 
De spionnagegroep had intussen nog een andere 
versterking gekregen. Met het doel het verzet 
hier te lande te stimuleren, werd uit Engeland 
een adelborst, J. J. Zomer, die hier later onder 
de naam Hans bekendheid verwierf, „gedrop- 
ped". Hij ging zich speciaal met het inlichtingen- 
werk bemoeien en kreeg ook daardoor nauw 
contact met de groep Naarden, waarvan J. G. 
Medenbach de Rooy de leiding had gekregen. 
Dobbe voelde zich in deze kring in zijn element. 
Zijn flair om met mensen om te gaan, kwam hem 
hier zeer te stade. 
Met de verzetsgroep was het intussen geheel mis- 
gelopen. Wel was het werk na de arrestaties in 
Augustus op de oude voet voortgezet, maar de 
nog resterende leden achtten nu de tijd gekomen, 

t. 

b X- 

^7 

L h 

...door gummiknuppels neergeslagen.... 

vrijeltjk te uiten; wg hadden toen nog niet ge- 
leerd, dat zwjjgen boodschap was; zwijgen, ook 
tegen onze „intiemste" vrienden, als we iets de- 
den, dat de Duitsers niet welgevallig was. 
Be dochter van Dubbelaar, een der ijverigste 
groepsleden, was verloofd met een zekere Mui- 

om elders een veiliger verblijfplaats te zoeken. 
Ook de spionnagegroep kreeg in dit tijdsbestek 
plotseling gevoelige slagen te incasseren en na- 
dat Medenbach, Jan Meyer en Joop Sickenga 
gearresteerd waren en ook Hans Zomer werd 
gegrepen, achtte Hans het nodig aan zjjn vei- 

Door (Tovermacht ter neer geveld. 
Ontrecht, beroofd, bedreigd, gekweld. 
Gedood, onteerd, tot as verbrand. 
Zo leefden wij in Nederland. 
Toen trokken z' op en vochten. 
Het leger der Gezochten. 

ligheid te denken. Tegen het einde van het jaar 
vertrok hij naar Amsterdam. Van hier uit wer- 
den de operaties voortgezet. 

Op een van zijn zwerftochten door Amsterdam 
kwam Hans er achter, dat de Moffen op de 

Bernhard Zweerskade 17 een groot herenhuis in 
beslag hadden genomen, waarin zij telexappara- 
ten en seintoestellen voor intern gebruik hadden 
klaargemaakt. Het plan rijpte bij hem om aan 
die werkzaamheden een abrupt einde te maken. 
Met twee leden van de Nederlandse ploeg, Wira 
Burgers en Loek Verstrijden besprak hij de zaak 
en al heel gauw was een werkschema opgesteld. 
Uit de voorraad buitgemaakte springstoffen 
werden enige staafjes trotyl gekozen en op de 
avond van 14 Mei 1941 sloeg het drietal zijn 
slag. Terwijl Loek en Wim op de uitkijk ston- 
den, gelukte het Hans de staafjes onder de 
zandzakken, die de ramen van No. 17 tegen 
bomscherven moesten beveiligen, op te stellen. 
Een lont werd er aan bevestigd en aangestoken. 
Als de weerlicht sprongen Hans en zijn helpers 
op de fietsen, die in de nabijheid stonden en snel- 
den weg, ieder in een andere richting. Ze waren 
nog maar nauwelijks een paar honderd meter 
ver of een oorverdovende knal zette de buurt in 
rep en roer. Van alle kanten stroomden Duitse 
soldaten toe. De hele buurt werd afgezet en 
Gestapo-agenten speurden de omtrek af, maar 
de daders waren niet meer te vinden. 
Het resultaat van de aanslag was zeer bevre-i 
digend. Het gebouw was inwendig grondig ver- 
nield en de apparaten waren voor goed onbruik- 
baar. Officieel werd door de bezetters geen 
commentaar verstrekt, maar uit mededelingen 
van Duitse officieren bleek, dat er een groot aan- 
tal slachtoffers onder de inwonende officieren 
„te betreuren" was: 17 doden en 7 gewonden 
werd er gefluisterd. 
Hans was van plan met vrouw en kinderen de 
vacantie in Bergen door te brengen. Daar konden 
zij —- zo meende hij tenminste — wel enige tijd 
rustig en veilig bijeen zijn. Nog geen drie dagen 
waren voorbij of er kwam bericht, dat de S.D. 
een inval in zijn Amsterdamse woning had ge- 
daan. De deuren waren ingetrapt, de kasten open- 
gebroken en alles was nagesnuffeld op contra- 
bande. Dat bericht noopte hem zo spoedig mo- 
gelijk zijn gezin te verlaten en naar Friesland 
uit te wijken. Een tocht naar Den Helder en een 
gesprek met schipper Bot had hem geleerd, dat 
ontsnappen naar Engeland voorlopig tot de 
onmogelijkheden behoorde. 
Daarom trok hij nu maar vooreerst naar het 
Noorden, vergezeld door zijn vriend en mede- 
werker Knecht uit Bussum. 

VAN DER WAALS LRUIST DOBBE's PAD 

Toen mevrouw Dobbe op 1 September weer in 
Amsterdam terugkeerde, vond zij de S.D. 

voor haar deur. Zij werd verhoord en in kennis 
gesteld van het feit, dat haar man gezocht werd 
voor bedreven sabotage en spionnage. Zij kon 
evenwel niet mededelen, waar haar man zich 
bevond. 
Terwijl Hans en Knecht zich hadden geïnstalleerd 
in een woonschip in IJlst, dat toebehoorde aan 
Santema uit Sneek, welke later onder de namen 
Upen en Menno in de Raad van Verzet een be- 
langrijke rol zou spelen, kreeg mevrouw Dobbe 
bezoek van een als heer vermomd individu, het-- 
welk zich voorstelde als De Graaf. Later zou 
blijken, dat het de beruchte Gestapo-schoft Van 
der Waals was. 
Hjj deelde haar mede, uit Engeland te zijn over- 
gekomen met de opdracht Hans naar de overkant 
te brengen. „Men is er bü onze regering van 
overtuigd, dat Üw man, die hier reeds zoveel 
voor de goede zaak heeft gedaan, nog beter werk 
kan doen bfl de Secret-Service." 



Op de vraag, waar hij haar man zou kunnen 
vinden, gaf zij een ontwijkend antwoord. Om haar 
vertrouwen te winnen, liet hij wapens zien met 
kroontjes, een door de regering getekende op- 
dracht, de Engelse merken op zijn kostuum. 
„Komt u op 3 October om 2 uur voor de, hoofd- 
ingang van de Bijenkorf; u zal er geen spijt van 
hebben. Ik zal er heen en weer lopen met een 
lichte jas aan. U kan mij gerust vertrouwen. 
Kijk mij eens in de ogen. Ik heb ook een lieve 
moeder te verliezen." 
Na deze woorden verliet hij haar. 
Toen mevrouw Dobbe na enige dagen een bezoek 
bracht bij een familielid op de Willemsparkweg, 
belde haar man toevallig op uit Friesland en 
vroeg of er nieuws was. 
„Nieuws zozeer niet", antwoordde zij, „maar er 
is iemand geweest, die vroeg, hoe het ging met 
je operatie. Hij weet een goed herstellingsoord 
voor je." 
Op die gegevens kwam Hans de volgende dag 
naar Amsterdam. Hij ontmoette zijn vrouw in 
een café aan de Amstellaan. Zijn vrouw vertelde 
hem nu van het bezoek en Hans besloot eens 
voorzichtig poolshoogte te nemen. Op de afge- 
sproken tijd was Hans voor de Bijenkorf aanwe- 
zig, maar eerst om 3 uur zag hij iemand in een 
lichte jas komen opdagen. Hans sprak hem aan 
en zei: „U maakt afspraakjes met dames, maar 
u komt niet op tijd." „Bent U Dobbe?" „Neen, 
maar wel iemand van zijn kennissen", was het 
antwoord. 
Hij werd toen uitgenodigd in een café een kop 
koffie te gaan drinken. Nauwelijks waren ze 
gezeten, of de directeur van de „Galeries Mo- 
demes" stapte binnen en groette; „Dag Dobbe". 
De Graaf bleek letterlijk van alles op de hoogte 
te zijn. Hij kende namen; sprak met de kennis 
van een insider over de gebeurtenissen uit de 
illegaliteit en wist zo Dobbe's vertrouwen te 
winnen. De Graaf nodigde Hans toen uit mee te 
gaan naar een klein café op de hoek Prins 
Hendrikkade-Zeedijk. Daar was zijn tijdelijk 
domicilie en daar konden ze rustig verdere af- 
spraken maken. In de „Kleine Bijenkorf" haalde 
hij een tas met bewijsstukken voor de dag. 
„Wij moeten zo spoedig mogelijk naar Delfzijl. 
Schrijf een afscheidsbrief aan je vrouw. Hier heb 
je mijn tas en mijn revolver. Ik moet nog even 
een boodschap doen: het is dan veiliger, als ik 
al die bezwarende zaken niet bij mij heb." 
De Graaf had enkele adressen genoemd van 
mensen, die hij reeds naar de overkant had ge- 
holpen en Hans dacht: „Laat ik eens informeren, 
of inderdaad alles in orde is." Hij belde een adres 
op en kreeg ten antwoord: „Jaap is naar Enge- 
land gegaan, maar we hebben nog geen bericht 
ontvangen." Zo belde hij een viertal malen en 
telkens kreeg hij soortgelijke berichten. Daarop 
telefoneerde hij naar Knecht, die in IJlst zat te 
wachten. „Wij kunnen weg, maar ik zal eerst 
de zaak verder onderzoeken, voor ik met De 
Graaf in zee ga." v 
Uit de telefooncel gekomen, zag hij tot zijn 
schrik op een tafeltje „Volk en Vaderland" lig- 
gen. 
Een grote beklemming maakte zich van Hans 
meester; hij begreep dat hij in de val gelopen 
was. „Misschien is er nog een uitweg." Hij 
haastte zich naar de deur, maar het was reeds 

te laat. Van der Waals met drie Gestapomannen 
stonden hem op te wachten en nog voor Hans 
in staat was zijn reeds getrokken revolver te 
gebruiken, was hij al door gummi-knuppels neer- 
geslagen. Hij werd naar de Euterpestraat ge- 
bracht; deed daar nog een vergeefse poging om 
weg te komen, waarbij hij voor de tweede maal 
werd neergeknuppeld en om half tien bevond hij 
zich al op weg naar de gevangenis te Scheve- 
ningen. 
Zijn vrouw had intussen per telefoon bericht 
ontvangen, dat zij gehaald zou worden, om van 
haar man afscheid te nemen, omdat deze op het 
punt stond te vertrekken; ze kon wel begrijpen 
waarheen. Zij wachtte en wachtte, maar er kwam 
niemand opdagen, om haar te halen. Zij begreep 
er niets van; moest ten slotte berusten; in de 
veronderstelling nog altijd, dat haar man hals 
overkop naar Engeland was vertrokken. 
Veertien dagen later kreeg zij wederom een tele- 
foontje, met het verzoek in Den Haag in het 
restaurant „Terminus" te komen. Daar zag zij 
De Graaf zitten. Deze nam haar mede naar de 
Scheveningse Pier; dat achtte hij een veilig en 
rustig plekje om haar alles te vertellen. „Wij 
waren op weg om U te halen, maar telkens kwa- 
men wij bekenden tegen, die Uw man als hoofd- 
vertegenwoordiger van de Linoleumfabrieken 
kenden en hem groetten. Dat risico heb ik niet 
durven nemen. We zijn direct naar Delfzijl ge- 
gaan, waar het vliegtuig klaar stond. Ik heb hem 
beloofd U alles op te helderen. Uw man maakt 
het goed bij de familie, waar hij in huis is." 
Met deze praatjes wist hij mevrouw Dobbe te- 
vreden te stellen. Hij vroeg tenslotte of zij Loek 
Verstrijden in Amsterdam, die in de P.C. Hooft- 
straat woonde, wilde mededelen, wat hij haar 
had verteld. 
Enige dagen later werd zij weer aan de telefoon 
geroepen en werd zij uitgenodigd door De Graaf 
in Lido te komen, aangezien hij een bijzondere 
boodschap had. „U moet Loek Verstrijden op- 
bellen. De Secret Service wil inlichtingen van 
hem hebben." 
Daar De Graaf in Den Haag had laten blijken het 
adres van Verstrijden te weten, voldeed mevrouw 
Dobbe aan het verzoek. Loek kwam en had een 
lang gesprek met Van der Waals en op de avond 
van dezelfde dag verscheen Verstrijden bij me- 
vrouw Dobbe thuis. „Die kerel is goed", zei hij, 
„ik ga met hem mee naar Engeland". Enkele da- 
gen later was Loek Verstrijden ook „gast" in het 
Oranje-hotel. 
Toen kreeg mevrouw Dobbe bericht," van de ille- 
galiteit, dat De Graaf, alias Van der Waais, één 
der gemeenste provocateurs was. 
Ze was radeloos! , . , (Wordt vervolgd.) 

EEN VAN DE VELE.... 

Mei, met als hoogtepunt de nationale feesten, is bij uitstek de maand van herdenkingen. Er is bijna geen 
plaats in Nederland of er werden aan de vooravond van de Nationale feestdag monumenten onthuld of her- 
denkingssamenkomsten gehouden. Daar het niet mogelijk is van al deze plechtigheden een verslag op te nemen 
of deze zelfs maar in het kort te noemen, hebben wij uit de vele verslagen een keus moeten maken. Andijk, 
het dorp in Noord-Holland, heeft in de bezetting bewezen, dat de grootte van de gemeente nog niet de mate 
van het verzet bepaalde. Als vertegenwoordigster van alle in Nederland gehouden herdenkingen nemen wij die 
van Andijk hieronder op. 

* 

Dinsdag 4 Mei j.1. vond te Andijk de herdenking plaats van hen die vielen. De plechtigheid ving aan bij het 
Raadhuis. Namens de burgerij van Andijk, legde burgemeester Mr. H. H. Douma een fraaie krans van injr 
mortellen aan de voet van het voorlopige monument, waarop de woorden; „Voor hen die vielen en „De 
burgers van Andijk". Om half acht werd in de Gcret. Kerk aan de Middenweg een Herdenkingssamenkomst 
gehouden, die onder leiding stond van de voormalige districtsleider der LO., dokter G. Sterk v. d. Weg. Het 
prachtige grote kerkgebouw dat plaats biedt aan 1100 personen, was geheel bezet. Precies half acht beklom 
dokter G. Sterk v. d. Weg de kansel, waarna de bijeenkomst met gebed werd geopend. In een kort openings- 
woord wees spr. er op, hoe het herdenken van allen die vielen, een Goddelijke plicht is en sprak verder de 
wens uit, dat deze herdenking van allen, balsem moge zijn voor de wonden die zo wreed zijn geslagen 
Het programma dat hierna werd uitgevoerd, vormde één kunstzinnig geheel. Op buitengewoon voortreffelijke 
wijze hebben de medewerkenden zich van hun taak gekweten. Het was een wijdingsvolle avond, die opnieuw 
een beeld gaf van het vlammend verzet gedurende de bezettingsjaren. 

Pater Meyer uit Alkmaar, sloot zich geheel aan bij het programma. Spr. die midden in het verzet heeft geleefd 
en uit eigen ervaring weet van het lijden en strijden der verzetsmannen in concentratiekampen en gevange- 
nissen, riep een lange stoet van helden die voor de Nederlandse zaak zijn gevallen, in de geest terug. Allen 
hebben ze gestreden en allen zijn ze gevallen, voor het terugwinnen van de geestelijke vrijheid. Laat die ver- 
kregen vrijheid niet ontaarden in losbandigheid. Wanneer wij Gods geboden van naastenliefde en rechtvaar- 
digheid onderhouden, dan pas eren wij op de rechte wijze onze gevallenen. Herdenken wij onze strijders met 
teer grote dankbaarheid en liefde, omdat zij hun leven hebben ingezet voor ons aller zaak. Zij brachten het 
„offer". Aan ons de zorg, voor hen die achterbleven. r , , .... 
Spreker besloot zijn bezielende rede met de bede voor de gevallenen, dat het Eeuwige Licht hen moge beschij- 
nen. Met een kort slotwoord, werd deze plechtige herdenkingsavond besloten. 
Andijk zal deze avond niet licht vergeten. W. S. 

Geef een uur van uw werk, 

Kreupelden de inzamelings-acties van '40—'45 in 
de vorige jaren op slappe collecte-benen, thans 

heeft men een meer gezonde vorm gevonden om het 
doel te bereiken. Met veel klem van betoog is er in 
het gehele land op aangedrongen om de thans in 
gang zijnde inzamelingsactie een contribuanten-actie 
te doen worden. 
De Stichting is hiermede op de goede weg. Nu, na 
de eerste na-oorlogse jaren van geldovervloed, is de 
financiële room wel van de economische pap «-af ge- 
schept en wat de Stichting zich gedurende die jaren 
heeft kunnen permitteren zou thans niét anders dan 
als beschamende bedelarij kunnen worden beschouwd. 
Een tweede gezonde nieuwigheid (nieuw, voorzover 
het de wijze van hantering betreft) is de uurloon- 
actie. Vooral op dit onderdeel van de actie is in de 
gebruikte affiches sterk de nadruk gelegd. Het bij- 
zondere hiervan ligt in de tussengeschoven idee; de 
Nederlandse werker één uur op een heel jaar arbeid 
te doen verrichten ter verwezenlijking van de stich- 
tingsgedachte. Enerzijds ontneemt men daardoor aan 
deze actie het karakter van bedelarij, terwijl ander- 
zijds grote lagen van het Nederlandse volk worden 
ingeschakeld bij de volvoering van een plicht, die 
bij uitstek nationaal moet worden geacht. 

Uit enkele brieven en gesprekken bleek ons echter, 
dat niet iedere medewerker op de hoogte is met 

de manier waarop de slagzin: geef een uur van Uw 
werk in de practijk tot uitvoering kan worden ge- 
bracht. Wij geven daarom enkele voorbeelden, die 
ons met betrekking der uurloon-actie ter kennis wer- 
den gebracht. 
Onder de bedrijven, die zijn ingeschakeld bij deze 
actie, bevinden zich o.m. de gezamenlijke Limburgse 
Steenkolenmijnen, die plm. 40.000 werknemers tellen. 
In de bevrijdingsweek ontving iedere werknemer bij 
de Limburgse Steenkolenmijnen bij zijn loonzakje een 
bon, waarop zijn naam en werknummer voorkomen 
en tevens de bereidverklaring tot het afstaan van de 
opbrengst van een uur arbeid voor de slachtoffers 
van het verzet. Naast het loket, waar het loon in 
ontvangst wordt genomen, is een bus geplaatst, waar- 
in de bonnen kunnen worden gedeponeerd. 
Op 325 plaatsen, waar het personeel regelmatig pas- 
seert, zijn affiches en bekendmakingen aangeplakt, 
zodat iedere werknemer op de hoogte is van wat er 
van hem gevraagd zal worden. 
De Directie gaf het voorbeeld door de meest uitge- 
breide medewerking voor deze actie te verlenen, 
terwijl het hoofdkantoor der Staatsmijnen de admini- 
stratieve verzorging voor het hele mijnbedrijf op zich 
nam. De bonnen werden in eigen bedrijf gedrukt. 
Van de zijde der Directie werd reeds veel gedaan 
waarbij in herinnering mogen worden gebracht de 
bedragen, die reeds uit het mijnbedrijf in de kas 
van '40—'45 zijn gevloeid. 
Een ander voorbeeld toont aan hoe een groot aantal 
Amsterdamse ambtenaren de melkkoe bij de horens 
heeft gevat. Bij de diensten Sociale Zaken en Pu- 
blieke Werken wordt door een groot aantal leden 
van het personeel, op initiatief van een commissie, 
bestaande uit werknemers, die tevens medewerkers 
van de Stichting zijn en met volledige instemming 
van de directie, bij de uitbetaling van het loon een 
klein percentage van het bedrag der loonbelasting 
afgestaan ten bate van 40— 45. De kassier houdt 
deze bedragen •—- enkele centen —■ in en draagt 
alles tezamen aan het einde van iedere maani af. 
Van Publièke Werken doen 500 werknemers mee. 
Sociale Zaken brengt met 600 leden van het perso- 
neel plm. ƒ 1000.— per jaar op. 
Mooie bijdragen, temeer waar er vrijwel geen kos- 
ten voor incasso en administratie aan zijn verbonden 
voor de Stichting, 
Wij wekken allen, die daarvoor in de gelegenheid 
verkeren, op, om er aan mede te werken deze actie 
volledig te doen slagen. Geen stichtingsmedewerker 
mag deze kans voor de Stichting onbenut voorbij 
laten gaan. Praat er met Uw directie, praat er met 
Uw collega's over, vorm er desnoods speciale bc- 
drijfs-commissies voor, opdat in de toekomst iedere 
Nederlander de opbrengst van één uur arbeid ter 
beschikking stelle van „hen die alles gaven! 

TOON. 
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Geprolongeerd misverstand. 
T n een vorig nummer van ,JDe Zwerver" schrij[t 
*,JFons" een artikel, dat veel kan bijdragen tot een 
beter verstaan van het regionalisme. Toch was het 
beter geweest, wanneer hij iets dieper had gegraven. 
Uit zijn artikelen kan licht de indruk ontstaan, dat 
het regionalisme een reactie is op de veel te ver 
doorgevoerde administratieve centralisatie, hetgeen 
in het algemeen ( en zeker voor Friesland) niet 
waar is. 
Zou het niet zó zijn. dat er tegenwoordig een nood' 
zaak is tot centralisatie, welke noodzaak gevormd 
wordt door de massajicatie van de mens en een 
verwording van de gemeenschap tot horde. De op- 
lossing die Hitier en Stalin gegeven hebben voor 
het bedwingen van de verworden gemeenschap, was 
de totalitaire staat, die vergelijkbaar is met de ge- 
centraliseerde ambtenarenstaat, omdat zij beide hun 
macht ontlenen aan de onmondigheid van de massa 
(Onmondig niet in de betekenis van onmondig ge 
houden, maar in de betekenis van een werkelijk on- 
tnondig zijn, een uit zich zelf niet in staaf zijn tof 
mondigheid). Dat de centralisatie de onmondigheid 
op zijn beurt weer stimuleert, ligt voor de hand, maar 
de oorzaak ervan ligt in het zoek raken van de 
menselijke persoonlijkheid. 
Het regionalisme wil nu juist strijden voor het be- 
houd van die persoonlijkheid. Nu is decentralisatie 
slechts de staatsrechtelijke factor in deze strijd. De' 
centralisatie kan het verantwoordelijkheidsgevoel,    
een kenmerk van de persoonlijkheid — verhogen. 
Daarnaast is decentralisatie noodzakelijk om de be- 
langen van de randgewesten te beschermen, hetgeen 
duidelijk naar voren is gebracht in het artikel van 
Fons. Doordat hij echter in deze kwestie de nadruk 
op de centralisatie liet vallen, ziet hij blijkbaar alles 
wat zich op regionalistisch gebied beweegt uit dit 
centralistisch perspectief met het gevolg, dat hij de 
vereniging .JFryslan F rij" niet begrijpt. 

p ons schrijft: „De groeiende centralisatie en bureau- 
cratie hebben echter ook een reactie opgeroepen, 

die de rijkseenheid wèl kan schaden". Bedoeld is 
de actie van .Wryslan F rij". 
Het woord „rijkseenheid" heeft de functie van een 
betoog, zoals „democratie" en het maakt op mij de 
indruk van een holklinkende frase, waarmee politieke 
tegenstanders elkaar bekogelen en in het artikel staat 
het daar raar, wanneer even later, zo dierbaar de 
goed-vaderlandse bedoelingen van de Friezen wor- 
den geëtaleerd. De aangehaalde alinea is er glad 
naast, wanneer men de kwestie historisch stelt. 

Moment op de Dam 

Alleen de roerloze figuren van een tweetal BS-ers voor 
het Nationale Monument op de E)am waren een 
aanwijzing van de korte plechtigheid, die Oinsdag- 
middag j.L plaats vond. 
De heer H. Mayer, die op een rondreis ook Neder- 
land bezocht, had de wens te kennen gegeven na- 
mens de Franse organisatie „Les ailes brisées" („Ge- 
broken Vleugels"), die in zich de nagelaten betrek- 
kingen van alle gesneuvelden in de strijd in de 
lucht verenigt, een bronzen palmtak te leggen bij het 
Monument op de Dam. 
Roerloos staan de twee BS-ers. De warme zon speelt 
over het drukke verkeer en de kleine oase, die het 
middendam-terrein daarin vormt. Ergens staat een 
kleine groep mannen. Sommigen in uniform. Han- 
den worden geschud en de rook van een sigaret 
kringelt hoog naar de blauwe voorjaarshemel. Aan 
de voet van het monument liggen nog de verdorde 
resten van de bloemenhulde, die Nederland op 4 Mei 
haar doden bracht. 
Dan zet de kleine groep zich in beweging en stelt 
zich op voor het bouwwerk met de elf urnen. Voor- 
bijgangers blijven staan, begrijpen maar half wat 
daar .gebeurt. Een kleine, gezette man in een licht 
zomercostuum legt een bronzen palmtak voor het 
monument. De officieren staan stram en groeten  
Enkele ogenblikken later zijn allen weer opgenomen 
in het langsrazende verkeer. De wachten zijn ver- 
dwenen. Alleen het bronzen kruis aan de voet van 
het monument blijft. 
Frankrijk eert Neêrlands doden. 

Reeds jaren voor de oorlog formuleerde E. B. Fol- 
kertsma, voorzifter van het „Stridboun Pryslan F rij", 
de Fries-nationale eisen in zijn brochure .JSelsbistjür" 
(zelfbestuur) en de jongerenorganisatie „Boun fan 
Frysk-nasjonale Jongerein" stemde zijn programma 
reeds jaren in de zelfde geest. 
Toen hoe langer hoe meer bleek, dat de Friese 
Beweging geen stap nader tot zijn doel zou komen, 
zonder politieke actie, is Pryslan F rij opgericht. De 
actie ligt geheel in de lijn van de honderdjarige ge- 
schiedenis van de Friese Beweging en de twintig 
eeuwenlange nationale historie van het Friese volk. 
De Friese geschiedenis is er steeds een geweest van 
vrije boeren, vissers en schippers, die naar de wa- 
pens grepen, wanneer hun persoonlijke vrijheid werd 
aangerand. In de Friese geschiedenis leeft de zelf- 
standigheid van de kleine gemeenschap, ook die van 
't gezin, hetgeen voorkomt uit het feit, dat 't Friese 
volk een Germaans volk is. In de zelfstandigheid 
van de kleine gemeenschap liggen de voorwaarden 
van de persoonlijkheid besloten. 

\7icr eeuwen geleden ging Pfiesland met de andere 
* Nederlandse gewesten een vrijwillig bondgenoot- 

schap aan. Toen de Franse revolutie de geesten „ver- 
licht" had en daarmee hef centraliserende Latijnse 
staatsrecht het pleit had gewonnen was het met de 
zelfstandigheid van het Friese volk gedaan. Niemand 
wist na de Napoleontische overheersing dat de cul- 
tuur van het Westen een eeuw later voor een ont- 
zaggelijke crisis zou komen te staan; de crisis van 
de persoonlijkheid. De Friese boer, die koning op 
zijn erf gebleven was. zolang de staatsmacht nog 
buiten de verschillende levensterreinen gehouden 
werd. ziet zijn vrijheid te loor gaan. Zijn geestelijke 
en persoonlijke vrijheid, waarvoor hij eeuwenlang 
gestreden had, wordt onder de voet gelopen door een 
staatsmachine, die steeds uitdijt om een tot massa 
wordend volk in bedwang te houden. ^ 
Maar het Friese volk is nog geen massa, het kent nog 
het recht op een eigen bestaan en het voedt zijn 
verlangens door zich te wenden tot de Friese ge- 
schiedenis. En wanneer het dan ziet, dat een groot 
deel ' in Nederland een weg opgaat, waar het Friese 
volk nog niet behoeft te gaan, dan laat het zich 
niet op het Prokrustes bed leggen en vervolgt 
het zijn eigen geschiedenis, zij het dan ook, dat deze 
zich afbuigt van de Nederlandse. 

JILDERT SUDEMA, 

COMMENTAAR; 
T Tit deze Friese reactie op ons hoofdartikel: Regio- 
'-^■nalisme, blijkt ons, dat onze waarschuwing niet 
overbodig is geweest. In deze reactie wordt immers 
onomwonden gesteld, dat Friesland slechts door een 
vrijwillig bondgenootschap, dat ook weer naar ver- 
kiezen kan worden ontbonden, deel uitmaakt van 
Nederland. Voor de Strijdhond „Friesland Vrij" is 
Nederland aldus niets meer dan een federalistisch 
nevenschikking van een aantal provincies. Voor een 
wezenlijke Nederlandse eenheid is hier kennelijk geen 
plaats. Wat de Bond vraagt is een uitzonderings- 
positie voor Friesland, gelijkwaardig aan de toe- 
komstige status van Java, Sumatra, Curafao e.a. 
Dit is uiteraard binnen onze huidige grondwet niet 
te verwezenlijken. Verwezenlijking van de wensen 
van de Friese Bond zou neerkomen op een ontbinding 
van de eenheid van ons Koninkrijk in Europa. Deze 
eenheid zou moeten worden vervangen door een 
vrijwillig bondgenootschap tussen Friesland enerzijds 
en de resterende Nederlanden anderzijds. 

„Friesland Vrij" gebruikt ook de term „zelfbestuur" 
in een geheel andere betekenis dan gebruikelijk is. 
Zelfbestuur is de verplichte medewerking van pro- 
vinciën en gemeenten aan de uitvoering van rege- 
lingen van de rijkswetgever. Het is een middel — 
dat j«mmcrgenoeg vaak misbruikt wordt -— om In 
zaken die zowel een rijksaspect als een provinciaal 
en een gemeentelijk aspect hebben, zowel de rijks- 
overheid als de provinciale en de gemeentelijke over- 
heid de haar toekomende zeggingschap te geven. 
Zelfbestuur verdeelt dè zeggingschap over rijk, pro- 
vinciën en gemeenten. „Friesland Vrij" gebruikt de 
term echter geheel anders, in letterlijke, betekenis. 
Voor deze bond is provinciaal zelfbestuur het recht 
van de provincie om zichzelf te besturen, om eigen 
belastingen te heffen, eigen financiën te beheren, 
eigen overheden, ambtenaren, rechters en politie te 
kiezen of te benoemen. 
Zodanig „zelfbestuur" is onverenigbaar met de een- 
heidsstaat. 
Omdat de eis van zodanig zelfbestuur voor Friesland 
de rijkseenheid in het geding brengt, kwalificeerden 
wij de Friese reactie op de groeiende centralisatie 
en bureaucratie van „Den Haag" als onaanvaard- 
baar. 
De bovenstaande reactie op ons hoofdartikel bewijst 
ons, dat wij onze waarschuwende stem niet ten on- 
rechte lieten horen. 

FONS. 

SA zuietif, 

deiuetetd 
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— Tijdens éen repetitie van het Te Deum o.I.v. het Utrecht» 
Stedelijk Orkest heeft de heer H. 'a-G raven sandc. secretaris 
van de Brucknervereniging. gisteren de BruckncrmcdaiUe uitge- 
reikt aan de dirigent van het U.S.O., Willem van Otterloo. 
Op de receptie ter gelegenheid van het jubileumconcert van 
het Concertgebouworkest, Zaterdagavond, zal dezelfde medaille 
worden uitgereikt aan Eduard van Beinum. 

(Algemeen Dagblad). 

Wat sneu! De heer van Otterloo moet na enkele 
dagen zijn medaille al weer afstaan aan de heer van 
Beinum. Zouden er geen grondstoffen genoeg zijn om 
nog zo'n medaille te laten maken? Hopenlijk zal de 
Marshallhulp hier een oplossing kunnen geven om 
„eenzelfde" medaille te laten maken. 
Zolang beide heren het met slechts één medaille 
moeten doen zou wellicht het beste zijn steeds naast 
elkaar te gaan lopen en een touwtje te bevestigen tus- 
sen de revers der jassen van de heren. De medaille 
kan dan in het midden hangen. 
Een soort Siamese tweeling  

Binnenkort zal in Kopenhagen wellicht een van de merkwaar- 
digste voetbalwedstrijden gespeeld worden, die ooit ergens tc 
zien is gegeven. 
De douane zal namelijk in het veld komen tegen de smokke- 
laars, die voor deze gelegenheid echter hun identiteit niet prijs 
zullen geven en gemaskerd op het veld zullen komen. Zij heb- 
ben de toezegging van de douanen, dat ze voor deze gelegen- 
heid vrije doortocht hebben met de bal binnen de grenzen, door 
de voetbalregels gesteld. 
Aanvankelijk voelden de douanen niet veel voor dit partijtje, 
doch ze gaven tenslotte toe toen ze hoorden dat de entreeprijs 
beschikbaar gesteld zou worden voor een liefdadig doel, hulp 
aan kinderen. 
De datum voor deze ontmoeting i^ nog niet vastgesteld, want de 
heren moeten zich eerst even daarvoor vrij kunnen maken en 
daarbij zal het de smokkelaars iets meer moeite kosten om een 
ploeg samen te stellen. Binnen enkele dagen is de datum voor 
de ontmoeting tegemoet te zien. 

(United Press.) 

We kunnen iets leren van de Denen, wij, zelfge- 
noegzame Nederlanders. Dit is de weg, langs welke 
we alle mogelijke tegenstellingen in het leven zullen 
kunnen verzachten. Als smokkelaars en douane sa- 
men voor een liefdadig doel kunnen voetballen, dan 
moet het ook mogelijk zijn „zware jongens" tegen een 
politie-elftal in het veld te brengen. En straks zullen 
onze rechters in toga en met bef niet willen achter- 
blijven en aantreden tegen de „levenslangen" uit 
Leeuwarden. (Let op de voordelen: geen extra kosten 
voor aanschaffing van clubcostuums). Mogen wij. ille- 
galen, dan werkloos blijven toezien? Natuurlijk niet. 
Laat ons contact opnemen met Joseph Schreieder, 
voorheen Kriminaldirektor der Sicherheitspolizei. 
Als er één man in staat is nog een behoorlijk elftal van 
de Sipo in het yeM te brengen, dan is hij het. Dacht 
U, dat hij daarvoor onvoldoende bewegingsvrijheid 
heeft? Lees dan maar eens, wat het „Algemeen Dag- 
blad" dezer dagen schreef: 
Dinsdagochtend was ik onderweg naar de zitting van het Bijzon- 
dere Gerechtshof in Den Haag, waar Adrianus Breed terecht 
zou staan. Ik stond op het Centraal Station tc Amsterdam en 
zag om kwart voor negen bij de aankomst van de trein uit Den 
Haag een groep van vijf personen bij de ingang van de tun- 
nel staan, wachtend op het einde van de stroom reizigers. Het 
waren twee geüniformeerde politiemannen, een man in burger, 
die naar zijn uiterlijk te oordelen rechercheur moest zijn en 
twee aan elkaar geboeide arrestanten, een burger en iemand 
in een militair uniform. Op mijn trein wachtend, keek ik de 
rechercheur eens aan, die naar de zede van vele onzer recher- 
cheurs in de bekende grijze overjas was gekleed. Toen ik zijn 
gezicht zag, was ik plotseling met stomheid geslagen. Want 
dat was het gezicht van de mij zo vertrouwde S.S. Sturmbann- 
führer Joseph Schreieder, Kriminaldirektor der Sicherheitspolizei, 
destijds wonende in Munchen, Schliefenstrasse 10. Tijdens de 
bezetting was hij eerst Kriminalrat b. d. Befehlshabcr der 
Sicherheitspolizei. In 1944 werd hij wegens zijn ,,menslievend" 
optreden tot Kriminaldirektor bevorderd. 
Twee Nederlanders geboeid, de Kriminaldirektor vermomd als 
rechercheur, vrij en frank. Ik overwoog — in Nedeland kan 
men thans op dat gebied van alles beleven — dat meneer 
Schreieder (Nederlanders in officiële functie noemen hem thans 
zo) de twee geboeiden kan hebben aangezet tot het misdrijf, 
waarvoor zij zich nu tc verantwoorden zouden hebben. 
Het vijftal ging de tunnel in. De politiemannen bewaakten dc 
aan elkaar gekoppelde twee Nederlanders. Schreieder ging on- 
geboeid en goed gehumeurd, zoals ik hem onlangs bij de 
rechtzaak-Van der Waals ook ongeboeid zag wandelen en 
zonder speciale bewaking. 
Schreieder was natuurlijk niet bij de behandeling van de zaak- 
Breed aanwezig, zodat die veertien dagen moest worden uit- 
veel verkeren. 
gesteld. Hij is al weer meneer Schreieder geworden en behoort 
ai weer tot het Herrenvolk. En hij zal nog wel eens denken 
over kaaskoppen. Er kan soms heel gauw in dc wereld heel 
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Roelof Schraa 
Geb. 28 November 1920 
te Zwartsluis. 
Ge/us. 10 October 1944 
te Oldebroek. 

Tussen deze data ligt het leven van Roelof 
Schraa. Niets menselijks vreemd. Zon en scha- 
duw. Moeite en vreugde. En uit de branding 

des tijds als overwinnaar te voorschijn gekomen. 
Zijn leven ging rustig voort tot hij in t laatst van 
"42 naar Duitsland moest. 
Na aanvankelijke weigering, ging hij noodgedwongen 
en deed rustig zijn werk. 
Maar niet lang! 
Er ging iets groeien dat hij niet meer de baas kon 
blijven. , ^ , , 
Onweerstaanbaar kwam het besef van weerstand te 
moeten bieden op alle fronten. Weg uit Duitsland. 
De onderdrukker niet langer helpen, op wat voor 
manier dan ook. Vluchten! En tegenwerken! 
In het begin van '43 ondernam hij de eerste ontsnap- 

pingspoging, die, helaas, mislukte. Hij werd opgesloten in de gevangenis van 
Oberhausen. „ , ,  , 
Maar zie, wat de vijand ten kwade dacht, maakte God ten goede. Hier moest 
hij leren dat Gods wegen heilige wegen zijn, waarop hij zijn leven moest zetten. 

BiMe^opruimingswerkzaamheden van Keulen ontsnapte hij en wist gezond zijn 
vaderstad te bereiken. Al gauw werd in Oldebroek een gastvnj onderdak ge- 
vonden op een boerderij, waar hij veilig scheen. Hier speelde hij voetbal, bracht 
melk naar zijn oom, hielp, zoals velen, de boer bij zijn werk. Kreeg vrienden, 
kwam ook wel eens na spertijd thuis, kroop 's avonds in de schuilplaats onder 
de hooiberg en kwam er 's morgens vroeg weer uit. 
Alles zo heel gewoon. ■ . . . ^ j t 
Langzaam aan groeide het besef, dat hij een plicht te aanvaarden had: het dreet 
hem voort. 
Het groeide boven hem uit. _ • 
Half '44 kristalliseerde dit in zijn spontane medewerking aan „Strijdend Neder- 
land", dat hij vermenigvuldigde voor Oldebroek en omstreken. 
Een stencil werd op die beruchte razziamorgen van de tiende October 44 op 
hem gevonden. 
Kersvers, juist weggehaald bij de contactman. 
Namen noemen? 
Nooit! 
Zijn belofte om te zwijgen onder alle omstandigheden deed hij gestand. 
Dit bracht de S.D. tot razernij. Toen men bovendien op de boerderij een porte- 
feuille vond met een compromitterende foto erin, was een korte beraadslaging 
genoeg om het vonnis te vellen. 
Hij kreeg het bevel tegen de hooiberg te gaan staan. 
Voor het laatst ademde hij de rijke geur in, voor het laatst zag hij de knotwilgen, 
als treurend om wat er geschieden ging.  — 
Een» korte knal en in het achterhoofd getroffen, viel 
zijn lichaam achterover. 
Hij moest eerder sterven dan ongehoorzaam te kun- 
nen worden aan de taak, die hij eens aanvaardde. 
Een leven, zo gewoon, tóch een roep die doorklinkt 
tot in later eeuwen. 

JK. 

in memoRiam 

kampen heRöenkt 
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DrRoelof Jan Dam 
Geb. 18 November 1896 
te Barneveld. 
Ge/us. 10 April 1945 
te Assen, 

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

(Illegaal gedicht) 

oen de zware Heinkel's nauwelijks enige uren 
over ons heen daverden en de luchtbescher- 
mingsdienst nog niet vermoeid was door het 

eindeloos herhalen, dat er dood en verderfzaaiende 
machines in aantocht waren, sprak Dr. Dam als rec- 
tor van het Geref. Gymnasium te Kampen, reeds voor 
de verzamelde klassen van zijn school. De leerlingen 
luisterden met ernstige gezichten naar zijn woorden, 
die het nationaal-socialisme blootlegden in zijn anti- 
christelijke en totahtaire strekking. Hij toonde aan, 
dat het een strijd zou worden die niet alleen voor 
onze nationale vrijheid, maar meer nog voor het zijn 
of het niet zijn van de christelijke levensovertuiging 
gevoerd zou worden. 
Een eikeboom slaat in de storm zijn wortels breder 
uit. Zo ook met hem—.. 
Als een pilaar stond hij en was voor zijn omgeving een man waarop men nooit 
tevergeefs een beroep deed. De Jood die onderduiken moest, de man die ver- 
zetswerk wilde doen. de politie-man die weigerde een ariër-verklaring af te leggen, 
de boer die niet wist hoe te handelen, ze vonden allemaal steun bij hem. Hij 
opende de Schrift en liet de wijde strekking er van zien aan mannen, die later 
vooraan stonden in het georganiseerde verzet, zoals Hilbert van Dijk, ^ bjaak 
van der Horst en Marinus Post. Het illegale blad „Strijdend Nederland wferd 
door zijn adviezen wat het was. Kerk, school, arbeidsdienst, piloten, politieke 
studieclubs, voedselvoorziening, KP.-werk, het had alles zijn aandacht. De 
heftig opbruisende staking in April—Mei '43 werd door hem in rustige banen 
geleid. Bovendien stelde hij over dit spontaan verzet een verslag samen dat 
verspreid werd in het Ruhr-gebied. De aristocratie van zijn geest en grote be- 
kwaamheden maakten hem onwillekeurig tot onze leider. De warmte van zijn 
hart hielp immer op de juiste manier. Voor het kleinste was hij niet te groot, 
voor het grootste niet te klein. Nadat hij in Januari 44 moest onderduiken 
was zijn leven als leider van „Trouw" in de vier Noordelijke provinciën, geheel 
aan het verzet gewijd. 
Nieuwjaarsdag vertrok hij per fiets en begon het grote werk om avond aan 
avond in vergaderingen de weerbaarheid van ons volk te verhogen. Om meer 
te künnen doen ging hij na de vergaderingen weer verder, sliep in hooibergen 
en nam een boterham mee voor onderweg. 
Eens ontmoetten we hem in Genemuiden, klets-, kletsnat. , , . 
Op onze vraag waarom hij toch gekomen was gaf hij geen andere verklaring 
dan; dat was afgesproken. „ „ . , r-. ,i,„ 
De boodschap van zijn arrestatie op 13 Febrüan 45, op weg door Drenthe, 
ontstelde iedereen. De bevrijding waarvoor hij zo nodig was, scheen haast 
voor 't grijpen. Hij zag de moeilijkheden en de mogelijkheden van de vrede 
zo scherp. Al van begin '44 waarschuwde hij voor de splitsing in ons volk. 

Het schreide dan ook in ons toen we hoorden van 
de laaghartige moord vlak voor de bevrijding van As- 
sen. Door heel het leven van deze vriend liep één 
lijn; trouw! Aan het Woord en de belijdenis. 
Heerste één gedachte: dienen! 
Van wieg tot graf, één fundament: Jezus Christus. 

JK. 

Stelt U zich hem voor; Klein van postuur, donker 
uiterlijk en een zware stem. Onopgemerkt gaat 
hij door de straten van Kampen. Bij de een 

duwt hij iets door de brievenbus, bij de ander glipt 
hij een achterdeur binnen. Wat doet hij eigenlijk? 
De buitenwereld schuift langs hem heen en weet van 
zijn bestaan niet af. 
Dirk was onze trouwe geheime koerier van de perfect 
georganiseerde plaatselijke LO. Hij zorgde speciaal 
voor het contact tussen de sub- en de hoofdcommissie, 
die streng geschekien waren. Alles wat er in de stad 
te horen was, kwam door hem ter kennis van de 
betreffende man. Hij faalde nooit. Een ideale helper, 
gesloten als het graf, ook het kleinste geheim liet 
hij niet los. 
Hoe hij ook altijd de juiste papieren uit zijn uitpui- 
lende portefeuille pakte, is nu nog een raadsel. Tien- 
tallen stamkaarten, honderden bonkaarten, zegeltjes en 
geld, alles was bij hem vertrouwd. Ontsnapte gevan- 
genen uit Amersfoort kregen van hem een pruik en 
hij bracht ze naar de fotograaf. 
Nog geen negentien jaar oud, deed hij dit gevaar- 
lijke werk, maakte schema's om de organisatie nóg 
meer te perfectionneren. Dat zat hem in het bloed als 

economisch student. Toen hij rustig weigerde om de beruchte loyaliteitsverkla- 
ring te tekenen, moest hij hiermee tegelijk zijn hartewens vaarwel zeggen. Hij 
wilde n.1. zodra hij was afgestudeerd naar Indië. Nooit kwam er een woord 
van spijt uit zijn mond. 
Hoe keert toch in alle herdenkingen ditzelfde refrein terug, dat er geen dra- 
gers van beginselen zijn, maar enkel gedragenen. 
Die morgen van de vijfde Januari 1945 verbleekte hij alleen, schrok niet, want 
hij had de consequenties al lang overdacht. Zijn scherpe geest waarschuwde 
hem voordat hij met het werk begon, zijn teergevoelige ziel overwon tenslotte. 
Onder het oog van zijn bewaker moffelde hij de voor anderen bezwarende 
papieren weg en ging toen rustig mee. 
Zijn brieven uit het concentratiekamp getuigden van een nauwkeurig onder- 
zoek of de schuld van die vreselijke arrestaties soms bij hem lag. 
Arme Dirk, neen, dappere Dirk, wie kon nog voorzichtiger zijn dan jij. 
In het kamp te Sandbostel overleed hij een week na de bevrijding. Totaal uit- 
geput. 
Hij was te moegestreden om nog naar Nederland te kunnen komen. 
Hij sloot de ogen voor altijd hier op aarde. 
Maar we kunnen het mee juichen met een van zijn vrienden, die dichtte: 

Dirk van W ijk 
Geb. 25 December 1924 
te Alphen a. d. Rijn. 
Overleden 8 Mei 1945 
te Sandbostel. 

Dirk is bevrijd, bevrijd door 's Vaders engelen. 
Zij brachten stil zijn ziel naar 't hemels Paradijs. JK. 

Om vertrouwelijk met Henk te kunnen praten 
moest men zijn intiemste vriend zijn. Nooit kwa- 
men vreemden erachter wat in hem omging. Een 

gesloten karakter en een vaste wil merkte men bij 
hem op. 
Op de U.L.O., later op de H.B.S. te Zwolle, kenden 
zijn leraren hem als een knaap, die taai volhield om 
het gestelde doel te bereiken. Wat er ook in de weg 
kwam, alles overwon hij met de koppigheid, die veel 
mensen groot maakt. 
Hij wilde verder studeren, straks na de oorlog, de 
Economische Hogeschool en dan de wijde wereld in. 
Het mocht helaas niet zo zijn. 
Als een der eersten opgeroepen in de arbeidsdienst, 
dook hij onder toen de Hitler-groet verplicht gesteld 
werd. Hierover sprak hij met niemand. Dat besliste 
hij zelf. Wonderlijk hoe hij, zo jong, reeds begreep dat 
dit de eerste poging van de vijand was om onze jeugd 
murw te maken. 
Voortaan was er geen twijfel meer mogelijk, hoe de 
strijd gestreden zou worden. Toen men het verzet in 
Elburg organiseerde, werd hij LO.-raedewerker en wel 
zo in het geheim, dat zijn broers, die hetzelfde werk 
deden, het niet wisten. Hij was voorzichtiger als ieder 
ander. De piloten, die hij vervoerde, kunnen er van mee praten. 
Zodra de radio's moesten worden ingeleverd, ging hij nieuws verspreiden. Het 
duurde dan ook niet lang of het contact met „Strijdend Nederland uit Kampen 
werd gelegd. Drie maal per week haalde hij de krantjes, rustig fluitend langs de 
Duitse wachtposten fietsend. Na enige tijd werden de gevaren te groot om met 
zulk bezwarend materiaal over de weg te gaan en ging hij, in samenwerking 
met zijn broers, zelfs S.N. verzorgen. Het gebeurde goed, zoals alles wat hij 
deed, af was! i 
Woensdagmiddag, 11 April 1945, ging hij weg. Een ander moest het illegale 
blaadje maar verspreiden. Hij had andere bezigheden, die hij niet vertelde. Zijn 
weg voerde naar Heerde. Hier vocht hij mee bij het uitvoeren van de belang- 
rijke opdracht om de Duitsers de pas af te snijden. «... , 
In het vreselijk vuurgevecht, dat zich bij de schaapskooi aan het Griftkanaal 
ontwikkelde, is hij gevallen. De jongste van de groep, een van de dappersten. 
Typerend voor zijn levenshouding zijn de woorden, gesproken in de nacht van 
Donderdag op Vrijdag 13 April, toen hij met zijn vriend de gevaren onder ogen 
zag. Deze woorden zijn niet hoogdravend, zo heel eenvoudig sprak hij: t,Ik 
strijd voor een heilige zaak waarvoor God mij geroepen heeft. Moest ik het 
vroeger zonder wapenen doen, thans heeft God mij de wapens gegevens en ik 
moet gaan," 20 jaar oud; heldendom is niet afhankelijk van leeftijd. 
Hij blijft voortleven in onze herinnering. 

Hendrikus Hulst 
Geb, 22 Februari 1925 
te Elburg. 
Gesn. 13 April 1945 
te Heerde. 

JK. 
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BOOMAARS-PUYENBROEK VERHUIZEN HET BEST" 

LOUIS BOOMAARS J. PUYENBROEK 

Het bestuur van het district 
Venray der G.O.I.W. verzoekt 
allen, die in de bezettingstijd 
ondergedoken zijn geweest te 
Venray en omgeving, hun na- 
men en adressen te willen op- 
geven aan voornoemd bestuur. 
Een briefkaart gericht aan het 
secretariaat der G.O.I.W., D 
8c, Ooslrum (L), is voldoende. 
Herinnert gij U nog de tijd 
toen gij aldaar gastvrijheid 
hebt genoten ? 
Toont dan Uw erkentelijkheid 
en geeft onmiddellijk Uw naam 
en adres op I 

Hoofdpijn, Kiespijn, Zenuwpijn 

SAHAPIRIH 
->■ helpt a!tijd 

.Hier 

wordt 
de meeste 
aandacht 
besteed aan 
Uw drukwerk! 

De N.V. Amsterdamsche Chininefabriek 

vraagt zelfstandig kunnende werken 

MANLIJKE 

KANTOORBEDIENDEN 

voor eenvoudige werkzaamheden, leef- 
tijd tot 23 jaar. 

Brieven onder No. 3341 D.D. aan Adv.-Kant. 
De Bussy, Rokin 60, Amsterdam-C. 

"V 

CV. DRUKKERiy/„DE RIJNSTREEK" 
)EN 

Jongeman, 24 jaar (oud-on- 
derduiker), zou gaarne van 
betrekking veranderen. Goede 
referenties. Ruime kantoorer- 
varing en verkoop van Manu- 
facturen. Indiensttreding 15 Juni. 
Wie helpt hem? Br. onder nr. 
853 a/h bureau v/d blad. 

Voor direct gevraagd : 
2 NETTE 

ScbildersUten 
burgerwerk, 
gezellige werkkring. 

Schildersbedrijf 
CAPELLE — (N.Br.) 

a. Voor scheepsinstall. 

DEMOBIL1SERENDEN, 
Wij kunnen plaatsen: 

Chef-Monteuzs 
le Monteurs 
Monteurs en 
Hulpmonteurs 

Instrumentmakers 
Draaiers 
Lassers 
Bankwerkers 
Wikkeiaars en 
Monteurs 

c. Tekenaars en Administratief personeel. 

Sterel & Wechgelaar-Zaandam-Electroteclinische Fabriek 

b. Voor schakelbord- 
bouw en fabrieksinst 

LITHO "ZAANLANDIA" 

ZAANDIJK 

OFFSETDRUK 

STEENDRUK 

CARTONNAGE 

Houtwarenfabriek P. FLENS, C.V. 
OOSTZAAN 

Kantoor en tabriek, 
Noordelnde C 12 - Taleroon 347 (K 7984 
Speciaal adres voor draai en fraiswerk. 
Vervaardigers van Huishoudel. artikelen. 
Speelgoederen en Techn. Houtwaren. 
Massa Houtwaren. — Vraagt offerte. 

N 

„Het werk van Flens 
is altijd naar wens" 

nMiiiimiimiimiiiimiiiiimmiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiimnimM»!: 

N.V. THERMA 
VONDELSTRAAT 36 A'DAM-W. 1 

| vraagt voor haar | 
| afdeling Centrale Verwarming, 
E s 
| bekwame 1 

te Monteur-Lassers | 

| voor werken in Amsterdam. 
Indiensttreding zo spoedig mogelijk. 1 
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Ingevolge paplertoewljzinq B.P.P. no. 4383 verschijnt deze uitgave weke* 
lijk» en ii ae omvang van dit nummer 8 pagina's, pagina-formaat 29 x 40. 

Gevraagd: y 

IPERSONEELCHEF 

TIJDWAARNEMERS 

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

N.V. Ilzergieterijeii en EmaiMabrieken JE EI NA" 
BREDA 

N.V. Hollandsche Draad- en Kabelfabrick 
vraagt voor haar bedrijf 

ONGESCHOOLDE 

ARBEIDERS 

tot 40 jaar. 

Aanmelden bij de portier (Hamerstraat 2), 

Amsterdam. Dagelijks van 9—16 uur. 



No. 21 
4. JAARGANG 

Weekblad der GOIWN 

en LO.-LKP.-SHchHng. 

OEM^PNSCHAP OOP-ILLEGALÊ' WERKERS NEDERLAND 

28 Mei 1948 

t. 

LANDELIJKE ORG. VOOR HOLP AAN ONDERDOIKERS * LANDELIJKE KNOKPLOEGEN 

Losse nammeis 20 cent 

* De tragedie van een mens - van een volk ★ 

O berst Fullriede, een slanke figuur 
met gebruind gelaat, dat een lang- 
durig verblijf in warmere landstre- 

ken verraadt, gekleed in keurig grijs 
costuum met zwarte das. Een intelli- 
gente blik van achter kleine brillegla- 
zen in gouden montuur, Zo staat hij 
voor zijn rechters. 
Zijn antwoorden zijn kort en Correct, 
maar missen het agressieve, het hau- 
taine, van de meeste zijner wapenbroe» 
ders. 
Zijn wieg stond in Bremen, doch hij 
bracht het grootste deel van zijn leven 
door op een landgoed van 3000 HA in 
Zuid-Afrika. Daar wachten nu nog zijn 
vrouw en kind op zijn terugkeer, In —   
1938 moest hij zijn leven daar als 
grootgrondbezitter onderbreken, omdat 
„das grosze Vaterland" zijn diensten als officier nodig 
had. En hij was „een officier van formaat , zoals 
de procureur-fiscaal het in zijn requisitoir zeide. Hij 
wordt officier in Rommel's woestijnleger, het roem- 
rijkste der Duitse strijdkrachten. Op Sicilië en m 
Italië voert hij zijn mannen aan in de strijd en ten- 
slotte komt hij in Nederland terecht, „ 
Oberst Fullriede is geen man van „kadaverdiziph . 
Hij kent de eigen verantwoordelijkheid, verschuilt 
zich niet achter „Befehl ist Befehl". Meermalen wei-' 
gert hij hem gegeven bevelen op te volgen. 
Ook in Nederland doet hij dit enkele malen ten op- 

„Zichte van bevelen van Generaal Christiansen. De 
tegenstellingen tussen Partij en de oude „officieren- 
stand" spitsen zich steeds meer toe. En Fullriede weet, 
dat men op hem let. Zijn brieven worden gecensu- 
reerd en hij realiseert zich, dat verdergaande ob- 

' structie hem de kop kan kosten. 

Dan komt de aanslag op een auto met twee Duitse 
officieren „en twee soldaten, in de nabijheid van 

Putten. Een gewonde officier ontkomt en stelt Gene- 
raal Von Wühlisch van de aanslag op de hoogte. 
En deze geeft Oberst Fullriede telefonisch opdracht 
repressailles tegen Putten te nemen. Een schriftelijke 
bevestiging van Christiansen volgt, waarin het luidt; 
„Schuldigen erschiessen, alles niederbrennen . Alleen 
de huizen van 30 pro-Duitse boeren mogen blijven 
staan. Vrouwen en kinderen moeten worden - ge- 
ëvacueerd en de mannen op transport gesteld. 
En Oberst Fullriede realiseert zich wat hier van hem 
gevraagd wordt. „De vernietiging van een dorp . 
En het stuit hem tegen de borst. Hij vraagt zich af 
wat er zal gebeuren ,wanneer hij weigert. Het kan 
hem de kop kosten en een ander zal in zijn plaats het 
dorp plat "branden. Hij kan zich achter „ziekte ver- 
schuilen. Maar dat is zijn eer als officier te na. Hi) 
zal de opdracht uitvoeren, maar op zijn wgze. 
Wanneer een politieman als intermediair bij hem 
komt belooft hij voor de Puttenaren te zullen doen 
wat hij kan. Deze stelt een lijstje samen van huizen, 
die als krotten mogen worden beschouwd. En Oberst 
Fullriede geeft de betreffende pionier-officier opdracht 
15 a 20 huizen in brand te steken. Maar de soldaten 
branden er wel 100 op. Ook de mannelijke bevolking 
levert hij aan de SS. uit. 
Fullriede ontmoet in Putten een dame, die in zorg is 
over haar bejaarde moeder. Hij gaat met haar naar 
huis en geeft vrijstellingen voor twee huizen. Er hangt 
een foto van de Koningin in het huis en staande voor 
die foto zegt Fullriede: „Das ist ein richtige Frau". 
Tot de oude moeder zegt hij: „Huil niet moeder, ik 
kan huilen" en tot het dochtertje, wanneer hi) wijst 
op de foto van haar vader, die koopvaardijkapitein 
Is: „Je-kunt groot zijn op je Vader". 

'et drama van Putten is er één van bloed en vuur en tranen. 
Het bloed van 426 mannen, het vuur dat 98 woningen verteerde, de tranen 

van 254 weduwen en 573 wezen. Dat bloed roept nog steeds om vergelding, de 
gloed van het vernietigende vuur brandt nog steeds in de harten der Puitenaren 
en de tranen zijn nog niet gedroogd in de ogen van weduwen en wezen. 
Maar het drama van Putten is ook het treurspel van een Duits officier, Oberst 
Fritz Wilhelm Hermann Fullriede, de man, die het bevel gaf tot het wegvoeren 
van de mannen uit Putten; de man, die het sein gal voor de brandstichting. 
Het Bijzondere Gerechtshof te Arnhem eiste een verwonderlijk lichte straf tegen 
deze man. Vijf jaar gevangenisstraf. Een eis, waarvan men even schrikt, als men 
alleen ziet op het aangerichte leed. Een eis, waartegenover men begrijpend gaai 
staan, wanneer men kennis neemt van de tragiek in het leven van deze Officier. 

Daarmede toonden wij mensen als 
Fullriede te zijn. Misschien edele, brave 
vaderlanders. Wellicht mensen, die veel 
deden voor het vaderland. Wellicht 
mensen, die bij andere gelegenheden 
ronduit „neen" gezegd hebben. Maar 
eens waren we „Fullriede s" en tracht- 
ten we veel te redden door ten halve 
mee te gaan. God bewaarde de meesten 
onzer ervoor dat onze daden gevolgen 
hadden als ze voor Putten hadden, 
maar dat was niet onze verdienste. 

„DE ZWERVER" 
Print Hendrikkade 152 - Amsterdam-C. 
Telefoon: Red. 44566 * Adm. 41063 

Hij is ervan overtuigd, dat het saboteren van de hem 
gegeven opdracht hem de kop zal kosten, want hij 
vraagt na de oorlog zijn vrouw en zoon te berichten 
van dit gebeuren, dat hem de vrijheid of het leven zal 
kosten. Zover is het niet gekomen, doch wel wordt 
Fullriede, ten tweede malen in zijn loopbaan, naar 
Duitsland teruggeroepen, wegens het niet-uitvoeren 
van een bevel. Vermoedelijk was Fullriede ook één 
der officieren, die een rol speelde in het 20-Juni- 
complot tegen de Führer. 

Dat is de tragedie van een Duits officier. 
De tragedie van een mens. 

Een mens, die de draagwijdte van zijn handelingen 
kent. Een mens, die blijk geeft meermalen „neen" te 
durven zeggen. Een mens, die op een beslissend 
ogenblik toch het „neen" niet durft uit te spreken, 
maar tracht „ervan te maken wat ervan te maken 
is". Ook al kan dat hem „de kop kosten". 
Wij schrijven dit alles niet om deze mens, deze Duit- 
ser vrij te pleiten van schuld. 
Er ligt echter zo kennelijk een les in deze histo- 
rie, dat wij deze niet mogen verwaarlozen. Die 
les is deze, dat men nooit een maatregel, die men 
niet kan verantwoorden, gedeeltelijk moet uit- 
voeren, omdat anders een ander deze geheel zou 
kunnen toepassen. Oberst Fullriede heeft Putten 
niet kunnen redden met zjjn halve maatregelen, 
hoewel er het risico voor durfde nemen het 
leven te verliezen. Wanneer men dat risico durft 
nemen moet men ook consequent weigeren. Voor 
hetgeen een ander, die dezelfde opdracht krijgt, 
zal doen, draagt men niet de verantwoordelijk- 
heid. 

* 
Er waren vele Fullriede's in ons land. En bij tijd 

en wijle hadden wij allen overwegingen, gelijk aan 
die van deze mens. Wij keken hoe ver wij gaan. kon- 
den om erger leed te voorkomen. 
Gelukkig zijn weinigen voor een zo vreselijke keuze 
gesteld als Oberst Fullriede. Maar in principe hebben 
velen gehandeld als hij. 
Daar waren hoge ambtenaren, die op hun stoel ble- 
ven zitten, opdat geen NSB-er het fluweel zou be- 
kleden en hele maatregelen nemen, waar zij met halve 
volstonden. 
Daar waren Burgemeesters, die juist zoveel of zo wei- 
nig uitvoerden, dat ze niet werden weggestuurd en 
meenden zo veel voor hun dorpelingen te kunnen be- 
reiken. 
Daar waren journalisten, die veel gif uit hun kranten 
weerden om hun blad maar te laten voortbestaan naast 
de nationaal-socialistische pers, maar toch zoveel wa- 
ter bij de wijn moesten doen, dat deze niet meer 
drinkbaar was. 
Daar waren politiemannen, die op een of andere wijze 
opdrachten geheel of gedeeltelijk uitvoerden om zich 
op ander gebied verdienstelijk te kunnen maken. 
En wij tekenden ariër-verklaringen, loyaliteitsverkla- 
ringen, haalden persoonsbewijzen en ausweiscn., 
leverden radio's en koper in, alles om  op ander 
gebied goed werk te kunnen doen. 

De tragedie van Fullriede is de trage- 
die van ons volk, dat dikwijls meende 
slimmer te kunnen zijn dan de bezetter, 
dat meende te kunnen terugkeren, wan- 
neer het ten halve meeging. En dat 

geen mogelijkheid meer zag tot terugkeer. Dan mo- 
gen de motieven nog zo edel zijn, het resultaat is een 
verschrikking. Daarvoor mag men „de kop" niet wa- 
gen. Het leven mag men slechts veil hebben voor 
een onverschrokken „neen". 
Het leven van Oberst Fullriede is een gebroken 
leven, ook al krijgt hij een milde straf. Hi] zal het 
als een schandvlek met zich dragen. Het bloed en 
het vuur en de. tranen van Putten zullen zijn ziel 
blijven branden. 
Zo zullen het bloed, het vuur en de tranen van 
Nederland blijven branden op de ziel van hen, die 
deden als hij. 
De weg van de weerstand is niet die van het ten halve 
gaan. Het is de weg van het vastberaden „neen"; de 
weg van het verzet. a AD. 

Ook „De Zwerver" werkt mee 

voor de jongens overzee! 

„De Zwerver" wil hen, die reeds een Indië-abon- 
nement namen, en hen, die dit tot heden verzuim- 
den <—- maar het zeker in de naaste -toekomst zul- 
len doen! — niet alleen laten staan in het betonen 
van medeleven met de mannen in de tropen. Nog 
deze week komt een extra-editie van „De Zwer- 
ver". een zgn. demobilisatienummer uit, dat uit- 
sluitend bestemd is voor de demobiliserende mili- 

Met medewerking van verschillende militaire in- 
stanties is het mogelijk geworden deze „soldaten- 
Zwerver" reeds bij het in Indië aan boord gaan 
aan de eerstvolgende 5000 demobiliserenden — 
want zo groot is de oplaag uit te reiken, 
waardoor dit nummer wordt wat het wil zijn: een 
eerste groet uit het verre vaderland aan de thuis- 
varenden. 
De twaalf pagina's, uitgevoerd in rood. wit en 
blauw, zijn gevuld met voor de demobiliserende 
militair wetenswaardige artikelen van de hand van 
prominente figuren als Generaal Kruis en Lt.-Kol. 
G. Pruis, directeur van de demobilisatie, Ds. J. 
C. Koningsberger, Chef-Legerpredikant, L. A. M.^ 
Goossens, Leger-Aalmoezenier, J. M. Fentener van' 
Vlisslngen, Lt.-Kol. J. J. F. Borghouts e.a. Het 
ligt in de bedoeling, enkele artikelen successie- 
velijk ook in de komende „burger-nummers" te 
plaatsen, zodat alle lezers van de inhoud kunnen 
kennis nemen. ' t> 
Reeds eerder gaf „De. Zwerver een zgn: „Wel- 
korastbrief" uit aan terugkerende mihtairen. De 
omvang van deze Welkomstbrief was veel klei- 
ner, maar het systeem van het opnemen van per- 
soneelsadvertenties is ook in het nieuwe demobili- 
satie-nummer gehandhaafd. Op deze wijze hoopt 
„De Zwerver" reeds op bescheiden schaal contact 
te kunnen leggen tussen werkgevers en werkzoe- 
kenden. 
Dat deze jongste en wel zeer bijzondere „Zwer- 
ver" een goede overtocht en een hartelijke ont- 
vangst moge hebben! 
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In bet nationale park ,,dc Hoge Veluwe" werd voor het eerst 
tijdens de Pinksterdagen een zwarte ooievaar waargenomen. 
Volgens deskundigen is het ruim 300 jaar geleden, dat de zwar- 
t« ooievaar in ons land verblijf hield. 

(A.N.P.). 
Actief als we zijn, trokken we onmiddellijk naar de 
Veluwe om de invloed van de komst van deze zwarte 
gast op het vreemdelingenverkeer te kunneiv vaststel- 
len. Wij dachten, dat het stimulerend zou werken. 
Maar we troffen ontstelde en ontredderde mensen aan, 
die hierin de ondergang van de pensionhouderij za- 
gen. De post torste zware pakken brieven van men- 
sen, die meldden, dat ze deze zomer maar wilden af- 
zien van een verblijf op de Veluwe. Alles vanwege 
die zwarte ooievaar. Want ooievaars, dat weet u 
toch wel, komen nooit alleen. Dat is alles goed en 
best. Maar wie is er nu gesteld op het bezoek van 
een „zwarte ooievaar"? 
Zelfs in Friesland schijnt men de „zwarte" con- 
currentie van de Veluwe te vrezen. In het „Friesch 
Dagblad" lazen we tenminste onderstaande adver- 
tentie: 

BAKERI) te koop. Omzet plm. 20 zak; met ruime toe- 
wijzing voor banket. Direct te aanvaarden. Zonder beno- 
digd kapitaal onnodig te reflecteren. 

Als zelfs bakers met ruime toewijzing haar practijk 
te koop aanbieden, dan is dat wel een veeg teken. 

Zoals de meeste mannen, zijn wij een trouw lezer 
van de rubriek „Voor de Vrouw". Welk blad wij 
ook in handen krijgen — en dat zijn er nog al wat 
— we slaan eerst op wat de dochteren Eva's el- 
kander te zeggen hebben. Och, 't is niet altijd de 
moeite waard. Maar wat Gertrude in het „Nieuws- 
blad van het Noorden" in het midden brengt is 
meestal ^kostje" voor ons. Ditmaal heeft ze ons 
echter diep gegriefd. Dat begon al met het opschrift: 

„Verzorg uw hals". 
Natuurlijk hebben wij mannen recht op verzorging. 
Maar we wensen geen „hals" genoemd te worden. 
Ze maakt het echter nog erger — veel erger. 
,,Er zijn ontelbare vrouwen, die aandachtige en langdurige zorg 
aan haar gelaat wijden: er zijn er zeker evenveel, die haar hals 
geen blik waardig keuren. En zo is het maar al te vaak de 
hals, die de leeftijd van de vrouw verraadt. Een ,,oude" hals 
en een jong gezicht gaan niet samen; de eerste doet aan het 
laatste op de ernstigste wijze afbreuk." 

Zijn wij „halzen" geen blik meer waardig? Verraden 
wij de leeftijd van onze'vrouwen? Doen „oude" hal- 
zen ernstige afbreuk aan jonge gezichten? 
Maar de remedie, die ze voorschrijft is nog erger. 
,,Een gelige hals is te lelijker naarmate het gelaat — dat bij 
die hals behoort — of liever er volstrekt niet bij behoort «— 
frisser roziger is. Zulk een hals moet worden opgeblankt. 
Het sap van een halve citroen in een klein glas water geeft, 
als lotion gebruikt, vaak reeds enig resultaat. Maar een hals, 
die een krachtiger ,,bad" nodig heeft, kan haar toevlucht nemen 
tot een mengsel van 30 gram glycerine, 30 gram rozenwater, 10 
druppels tinctuur van benzoë, 40 gram sterke alcohol (90%). 
Een derde deugdelijk recept bestaat in een mengsel van Vijf 
druppels ammoniak en een half glas rozenwater." 

We laten ons niet opblanken, wij, halzen. Niet met 
citroenen, of glycerine en rozenwater. Niet met am- 
moniak en tinctuur van benzoë. Niet met alcohol 
(90%)  doch laten we redelijk blijven. Over dat 
laatste willen we nog eens ernstig denken. 
Dat Gertrude. zich wachte voor verdere experimen- 
ten. We Waarschuwen haar met een citaat uit haar 
eigen artikel, (enigszins gewijzigd): 
„De hals is bescheiden. Zij (hij) vraagt flïct al te veel zorg. 
maar zij (hij) wenst ook niet te worden verwaarloosd. Want 
dan wreekt zij (hij) zich en vaak op de meest meedogenloze 
■wijze."* 

DOELENZA^L 
Meikaart 1948 
Hedenavond, Moeders en Zonen uitverkocht. 

(Adv. Parool), 
We zijn naar de Doelenzaal gerènd om tenminste nog 
iets op onze Meikaart te bemachtigen, maar 't was 
al mis. De Doelenzaal bleek niet zo coulant te zijn 
als onze sigarenwinkelier. Die zorgt altijd, dat we 
niet vergeefs met onze tabakskaart komen. De Moe- 
ders en Zonen waren al uitverkocht; we konden al- 
leen nog maar 'n paar Vaders krijgen van mindere 
kwaliteit. Die moesten we niet. We hebben n.1. zeer 
onprettige en pijnlijke herinneringën aan Vaders in 
verband met een voetbal en gebroken ruiten. Daar- 
om wilden we in elk geval geen Vaders op onze 
Meikaart. We konden wèl Dochters krijgen, maar 
alleen zwart  

ALS 'T WAAR IS... 

Stalin en Wallace hebben elkaar de bal toegegooid. 
Wallace, een Amerikaan, die verrukt is van het com- 
munisme, heeft een brief gepubliceerd, waarin voor- 
stellen gedaan worden om een eind aan de internatio- 
nale moeilijkheden te maken. 
Stalin heeft de bal opgevangen en met een bevallige 
zwaai teruggegooid. Hij is 't met Wallace eens en wil 
diens document als basis aanvaarden. 
Ja, zo'n brief van een communistenvriend is in het 
vrije Amerika nog mogelijk. Wanneer lezen we nu 
eens een brief van iemand uit Rusland, die het met 
Stalin niet eens is. Maar hoe dan ook, het spel be- 
valt ons. We doen mee met de heren, al zal Stalin 
ons eerst een paar vragen moeten beantwoorden, 
voordat we geloven, dat 't hem ernstig is. 
Dat doen we maar aan de hand van de door Stalin 
goedgekeurde voorstellen van Wallace. 

1. Een algemene beperking der bewapening en een 
verbod van het gebruik van atoom-wapenen. 

De atoomdruiven zijn blijkbaar wat zuur. 
Maar mogen nu voortaan controle-commissies van de 
Verenigde Naties in Rusland de bewapening con- 
troleren? 

2. Het sluiten van vredesverdragen met Duitsland 
en Japan en de kwestie van de ontruiming van 
deze bezette gebieden. 

Zullen de Russen de conferenties over deze vredes- 
verdragen dan niet langer saboteren en onmogelijk 
maken? En zullen de Russen nu stoppen met de op- 
ruiming van materiaal en mannen in Oost Duits- 
land en met hun eigen ontruiming beginnen? 

3. De ontruiming» van Korea en China. 
Hoera! Dus dan zullen de communisten ophouden 
de wettige regering in China te bestrijden door het 
geven van steun en wapenen aan de opstandelin- 
gen? En zullen de Russen dan tevens vermijden vrije 
democratische verkiezingen, zoals in Korea, te sa- 
boteren en terroriseren, omdat zij iedere uiting van 
vrijheid vrezen? 

4. De eerbiediging van de souvereiniteit van alle 
landen ajzonderlijk en het zich onthouden van in- 
menging in hun binnenlandse aangelegenheden. 

Volkomen juist. Dus we mogen verwachten, dat de 
Russen zich niet meer zullen bemoeien met de staten 
van Oost-Europa en met Finland; dat zij de wegge- 
voerde „niet-communisten" zullen terugleiden en vrije 
verkiezingen zullen tolereren in die landen onder toe- 
Zicht van de V.N.? 

5. De ontoelaatbaarheid van militaire bases in de 
landen, die lid zijn van de V.N. 

Voelt U ook voor de ontoelaatbaarheid van ideolo- 
gische bases in andere landen? 

6. De ontwikkeling van de handel tussen alle lan- 
den, zonder daarbij een enkel land bij de andere 
achter te 'stellen. 

Zonder commentaar O.K. Wij zijn voor vrijhandel. 

7. Hulpverlening in het kader van de V.N. aan 
en economisch herstel van de landen, die door de 
oorlog hebben geleden. 

Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht. 
Mag Marshall ook meedoen? 
8. Het verdedigen van de democratie en hei garan- 

deren van de burgerlijke rechten in alle landen. 
Dit is een onverwachte bekering van Stalin. Beter 
laat dan nooit. Hij gaat de dictatuur dus afschaffen. 
Wij vragen alléén: Meent U het nu echt of is dit 
ook al propaganda? 

Kinderopvoeding 

De Bisschop Von Galen, één van de moedig- 
ste getuigen in Duitsland tegen de Nazi-tyran- 
nie, hield een preek, waarin hij aantoonde de 
onjuistheid om de kinderen door de Staat te 
doen opvoeden met uitsluiting van de geeste- 
lijkheid en het ouderlijk gezag. 
Terwijl Von Galen aan het preken was, stond 
een Nazi-autoriteit op en riep door de kerk: 
„Hoe kan een man, die zelf geen kinderen heeft, 
spreken over kinder-opvoeding?" 
Hierop antwoordde Von Galen onmiddellijk: 
„Ik verbied in deze kerk iedere critiek op onze 
Führer". 
,(Uit. Open dat luik. Uitg. J. N. Voorhoeve, 

Den Haag). 
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Enige tijd geleden sprak een jonge Nederlander 
een oud-soldaat van de „Lujtabwehr". De 
Nederlander vroeg aan de Duitser: hoe kwam 
het toch dat de Duitse soldaat over het alge- 
meen vrij goed stand hield? De Duitser ver- 
telde toen, hoe bij zijn luchtajweerbatterij dat 
werd geleerd aan de soldaten, toen ze voor het 
eerst in het vuur kwamen. Er was er één, 
die wegliep voor het moordende vuur van 
de R.A.F. Toen de aanval voorbij was moest 
de helé batterij aantreden en voor hun ogen 
werd de deserteur opgehangen. Daarna dacht 
ieder: Liever een kogel van de R.A.F. dan 
dat vreselijke. 

Over het bovenstaande spreekt een volk, dat 
geregeld oorlog voert en militairistisch van 
inslag is, als een betrekkelijk gewone zaak. 

Geheel anders stond ons volk in de mobilisatie 
tegenover de werkelijke oorlog. Diep in het hart 
geloofde men er niet aan. Het is een typisch 
humanistische fout (waaraan ook veel Christe- 
nen lijden) om de ontredderings- en chaosmoge- 
lijkheden in deze wereld te miskennen. Het is 
een gevaarlijke fout gebleken in de Meidagen 
van '40. Het boek „10—19 Mgi 1940. Beknopt 
overzicht van de krijgsverrichtingen der Ko- 
ninklijke Landmacht" *) is vol met waarschu- 
wingen voor het heden en voor de toekomst. 
In opdracht van de Minister van Oorlog werd 
het samengesteld door de Sectie „Krijgsgeschie- 
denis" van de Generale Staf. Veel er in is zeer 
pijnlijk om te lezen. Des te pijnlijker omdat de 
heldenmoed en offers de tegenstellingen nog 
scherper accentueren. 
In welke richting moet dan gekoerst worden om 
verder verval te voorkomen? 

Er stortte een stelsel ineen. 
Zowel naar binnen als naar buiten hebben we 

voor de oorlog veel dingen verkeerd aange- 
pakt. 
Om te beginnen met het laatste was daar de 
West-Europese neutraliteitspolitiek, die de Duit- 
sers de kans gaf éérst Denemarken en Noorwe- 
gen te verslaan, en daarna Nederland en België. 
Strategisch betekende dit voor Duitsland een 
enorm voordeel. Daarnaast staat vast, dat Ne- 
derland alléén niet in staat was hier véél aan 
te veranderen. Hoogstens hadden Nederland en 
België als „neutralen" een betere verdediging 
kunnen vormen door strategisch samen te wer- 
ken. Maar veel was er niet aan te doen. De tijd 
was er niet rijp voor. De diplomatie begon met 
ernstig te falen toen Chamberlain naar Mün- 
chen ging. Er zijn symptomen, die er op wijzen, 
dat we in W. Europa iets hebben geleerd. 

Of we naar binnen, als volk, voldoende hebben 
geleerd is zeer de vraag. Heft verval voor de oor- 
log werd gekenmerkt door slapheid van de re- 
gering en een amorf volk, d.w.z. er was geen 
eenheid, geen gezamenlijk ideaal, we hingen nau- 
welijks nog als los zand aan elkaar, we bleken 
lós zand te zijn. En zeer direct was dat een ge- 
volg van de daarvoor gevoerde politiek. 
We zagen een bataljon Rotterdammers bijna in 
zijn geheel van de Grebbeberg afvluchten. Toen 
we (na de capitulatie) dit uitzochten, was het 
antwoord van vele soldaten, die voor een groot 
deel jaren werkloos waren geweest; dacht U dat 
ik wou sterven in die hel daar op de Grebbeberg 
voor een volk dat mij in de steek heeft gelaten? 
Dit was slechts een halve waarheid (want „in 
de steek" werden de werklozen zeker niet ge- 
laten) maar in sociaal opzicht zijn er zeer ern- 
stige fouten gemaakt. De werklozen hadden allen 
werk moeten krijgen. Terwijl daar armoede heer- 
ste, was er anderzijds weelde, zatheid en over- 
dreven luxe, die de slapheid en decadentie in de 
leidende kringen van ons volk in de hand werk- 
ten. Het is onjuist onze werkloosheid politiek 
goed te praten door een vergelijking met het bui- 
tenland. Elk volk heeft eigen roeping en moge- 
lijkheden te benutten en van daaruit moeten de 
zaken beoordeeld worden. 
Wij willen de slappe houding van bovengenoem- 
de officieren en soldaten niet in het minst goed 
praten. Maar het staat vast dat een nationaal 
ontplooiïngsideaal een geweldige stimulans is om 
waarlijk een volksgemeenschap te vormen. Voor 
de oorlog vierden individualisme, egoisme en 
valse vrijheid hoogtij. Hoe dieper men doordringt 
tot het verval van ons volk, hoe duidelijker het 
wordt dat we van hoog tot laag en van links tot 
rechts daaraan schuldig zijn geweest. Onze schuld 
lag vooral in onvoldoende strijd tegen het stelsel 
van neutraliteit en individualisme. 
*) Uitgegeven door A. W. Sijthoffs Uitg. Mij., Leiden. 



DE STRIJD . ,■ l i • / 
ut dc y V LeiAt euxaaeu van 1940 

naar aanleiding 

van een boek 

Al tè zwart moeten we het ook weer niet zien. 
Op blz. XIV lezen we: Van verraad, gepleegd 
door officieren, onderofficieren en soldaten van 
het Nederlandse leger zijn geen feitelijke gege- 
vens bekend geworden. Helaas moet echter wel 
worden gconstateerd, dat verschillende officie- 
ren, onderofficieren en manschappen hun krijgs- 
plichterr hebben geschonden, onder meer door de 
onder hun bevelen staande plaatsen of posten 
buiten noodzaak eigendunkelijk te ontruimen of 
te verlaten, dan wel door zich aan het gevecht 
te onttrekken. 
Naast deze plichtsverzakingen treft men geluk- 
kig ook tal van gevallen aan van moed, onver- 
schrokkenheid, beleid, zelfopoffering, trouw, 
plichtsbetrachting en andere hoedanigheden, wel- 
ke de grondslag vormen voor een weerbare geest. 

De strijd zelve. 
Nadat op 16 en 17 Mei Z.K.H. Prins Bernhard 

namens H.M. de Koningin de troepen nog be- 
zocht in Zeeland, verliet C. II -40 R.I. als één, der 
laatsten te pl.m. 21.— uur op 19 Mei 1940 de va- 
derlandse bodem. Toen waren er 2067 militairen 
gesneuveld, waaronder 125 officieren. ErJs geble- 
ken, dat er in de strijdkrachten van hoog tot 
laag een goede kern aanwezig was van vastbe-, 
raden strijders. Zij verdienen onze hulde. Maar 
ientand eer bewijzen voor zijn trouw en opoffe- 
ringsgezindheid, wil zeggen: „In de geest ben ik 
het met je eens". 
We drukken ons voorzichtig uit omdat iemand 
naar onze mening alléén maar waarlijk held 
kan zijn bij de gratie Gods. Of men dit erkent 
of niet, voor het geloof ligt de zaak zo. Dit houdt 
ook in dat het verval van ons volk in wezen een 
religieus verval is. 
Eerbied voor de gevallenen wil zeggen: navolging 
van hun daden in deze tijd in mijn eigen leven. 
Want evengoed als in de Meidagen van '40 en 
in de bezettingstijd is er ook nü een goede zaak 
waar we ons aan kunnen geven. Wel is het van 
belang voor regering en volksleiders de goede 
zaak duidelijk zichtbaar te maken. 
Vaak stuit men in het boek op een ontstellend 
plichtsverzuim in de strijd. Dit is in de eerste 
plaats de schuld van officieren en onderofficie- 
ren, maar ook de man schappen zijn mede schul- 
dig. Het is de vruchtvan de geestelijke en 
materiële ontwapening 
van voor de oorlog. We 
hebben hiervoor reeds 
gezegd de schuld niet tè 
eenzijdig te zoeken en 
daarom is het goed dui- 
delijk vast te stellen dat 
we als volk hebben ge- 
faald. 
Na de lezing van dit za- 
kelijke militaire boek 
wordt het duidelijk, dat 
vooral het volksverzet na 
de strjjd in '40 onze na- . 
tionale eer heeft gered. 
Tegenwoordig is er een 
tendenz om woorden als 
nationale eer te be- 
schouwen als een onwer- 
kelijke romantiek, als 
een waarde die spel is 
en weinig zin heeft. Dit 
is een vervlakkend in- 
ternationalisme, dat on- 
juist is. 
Ook in de Bijbel wordt 
gesproken over „de eer 
en de heerlijkheid van 
een volk" en over „ge- 
rechtigheid, die een volk 
verhoogt." 
Nationale eer in de zin 
van volksroeping is een 
goed Ideaal. 
Laat ieder dat de men-' 
sen bijbrengen. Dat moet 
niet gebeuren door hol 
pathos, los van de wer- 
kelijkheid. Vóór 1940 
werd dit veel gedaan en 
de een schoof de schuld 
op de ander. Laat ieder 
de hand in eigen boezem 
steken. Zo zal er weer 
vertrouwen komen in de 
lage landen. Dat is één 
van de eerste eisen voor 
een levend volksgeheel. 
Men leze eens wat daar- 
over staat In de tweede 

helft van hoofdstuk 8 van wat de profeet Za- 
charia schrijft in het Oude Testament. Wie de 
totaliteit van leven en volk begint "te zien, hoedt 
zich voor eenzijdigheden en weet dat de kracht 
van 't volk over de hele lijn gewekt moet wor- 
den, op ieder terrein. 
Hoeveel beschamends er ook mag liggen in de 
strijd van Mei 1940, ondanks de gebrekkigheid 
van het leven van enkeling en volk,, is er op 
deze wijze uitzicht. • 

Tekortkomingen van de Generale Staf. 
Door het al te star vasthouden aan de traditie 

hadden we in Nederland vrijwel geen stoot- - 
troepen. Vroeger diende daarvoor de cavalerie, 
maar in de moderne oorlog is iets anders nodig. 
Dit ontbreken van stoottroepen is ons duur ko- 
men te staan toen in Rotterdam en op de Greb- 
beberg zulke gespecialiseerde troepen de hele 
situatie misschien hadden kunnen redden. Dit 
tekort was een miskenning van de specialisering 
van het moderne leven, van eenvoudige psycho- 
logische waarheden en van de eisen van het ge- 
vecht in de moderne oorlog, waarbij volk tegen 
volk strijdt. De Westelijke geallieerden. Rusland 
en Duitsland, allen hadden ze hun speciale een-- 
heden, die de bressen sloegen. Daarna stroom- 
de de massa van de gemiddelde troepen daar- 
door heen en meegevoerd door het succes hielpen 
zij krachtig aan een zo ver mogelijk doorsto- 
ten. 
Het is bekend dat een Generale Staf in vredes- 
tijd allerlei mobilisatieplannen voorbereidt. Zo 
heette de opstelling van het leger, voor het ge- 
val de aanval van Duitsland uit verwacht moest 
worden „de Concentratie Blauw". Nu is het zeer 
te betreuren dat geen „plan Londen" is uitge- 
werkt. Voor een zo ernstige zaak is het een dl 
te goedkoop argument te zeggen, dat het ge- 
makkelijk is daar achteraf mee aan te komen. 
Het is een eenvoudig tekort geweest aan impe- 
riaal defensief inzicht. Dit inzicht mocht ver- 
wacht worden. Hoeveel goede troepen en vrijwil- 
ligers hadden niet op allerlei schepen vervoerd 
kunnen worden naar Engeland. De marine heeft 
op eigen houtje nog gedaan wat zij kon, maar 
over het algemeen was er toen een tekort aan 
Improvisatievermogen, één van de eerste eisen 
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voor de militair en strateeg. Het volksverzet daar- 
entegen werd later beroemd om zijn improvisatie- 
talent. Dit duidt erop, dat de strijdmacht en zijn 
leiding te ver van het volk afstonden. 
Het is ook jammer dat door Generale Staf en 
regering niet krachtiger is opgetreden tegen 
Duitse spionnen. Wie het Zwitserse witboek over" 
anti-democratische activiteit leest ziet dat een 
klein land zijn nationaal respect niet hoeft te la- 
ten vallen door handhaving van de neutraliteit. 
Daar werden van het begin van de 2e wereld- 
oorlog in September 1939 tot het eind er van een 
50 Duitse spionnen (meest Duitse) gefusilleerd. 
Het volk zag dat de regering met moedige ernst 
optrad vanaf het begin en werd daardoor gesti- 
muleerd. 
Hoewel het een moeilijk vraagstuk is moet toch 
geconstateerd worden, dat de troepencommandan- 
ten en militaire politie niet voldoende volmach- 
ten hadden om onmiddellijk op te treden bij de- 
sertie. Deze en andere slapheid komt voort uit 
een verkeerde geest. De tijd had hier al Te zeer 
stil gestaan. Klakkeloos werd gebouwd op de 
ervaringen uit het verleden, waarbij vooral de 
Franse militaire school de toon aangaf. Een stra- 
tegie, die gebaseerd was op de eerste, in plaats 
van een met veel verbeeldingskracht ontwikkel- 
de tweede (wereld)oorlog. Bij dit alles komt nog 
dat het demonisch karakter van de tegenstander 
werd onderschat.' 
Daarom zou het goed zijn bepaalde politici nau- 
wer aan het werk van de Generale Staf te ver- 
binden, evenals mannen van de wetenschap en 
uit de maatschappij. Dit volgt ook logisch uit 
het karakter van de moderne oorlog, waarbij het 
hele volk in de strijd wordt geworpen. Een theo- 
rie, die voor de oorlog al algemeen opgeld deed, 
maar waaruit niet de consequenties werden ge- 
trokken. Indien we nu de consequenties trekken 
dan volgt daaruit dat het volksverzet heel reëel 
in de plannen van de Generale Staf moet wor- 
den opgenomen. De instelling van het „Instituut 
Steun Wettig Gezag" geeft gegronde hoop dat 
in 1948 de les getrokken wordt uit de achter ons 
liggende tijd. Laat ons volk nu niet achter blij- 
ven en zijn plicht doen. Als we de Jan Salie- 
geest van ons afschudden kunnen we een voor- 
beeld zijn in Europa en de wereld. In sommige 
opzichten zijn we dat reeds, getuige het oordeel 
van buitenlanders. Maar er is nog veel te doen 
voor regering, volk en Generale Staf. 

Een verdienstelijk boek. • 
Hit doel van de krijgsgeschiedkundige Sectie 

van de Generale Staf was een objectief en 
waarheidsgetrouw overzicht te geven omtrent 
de krijgsverrichtingen in Mei 1940. Daarin zijn 
de officieren in deze Sectie geslaagd. Ons volk 
wordt op nuchtere en zakelijke wijze de waar- 
heid gezegd. Door het overzicht van de periode 
1922—1940, die aan de eigenlijke inhoud vooraf- 
gaat, krijgt men een goed inzicht in onze be- 
wapeningspolitiek, die helaas vaak een ontwa- 
pening was. Tegen veel defaitisme moesten de 
militairen in ons land oproeien en dan wordt het 
duidelijk, dat het eigenlijk een wonder is, dat zij 
er nog zoveel van terecht hebben gebracht. 
Het boek is eenvoudig geschreven en daardoor 
ook voor niet-militairen goed te lezen. De on- 
voldoende belangstelling voor de landsverdedi- 
ging, een hardnekkige fout, ook in onze vroe- 
gere geschiedenis, worde mede door deze. studie 
veranderd in warme belangstelling. Want dat is 
wel het minimum wat de strijdkrachten nodig 
hebben bij hun ontzaglijk moeilijke en verant- 
woordelijke werk. 
We zien in het boek hoe een natie werd ge- 
knakt, maar zij richtte zich weer op. Hopelijk tot 
rijkerbl0ei-. ANDREE. 

De Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht in Mei 1940: Z- Ex. Generaal Ti. G. Winkelman 

De NI WIN meldt: 
Met de ..Zuiderkrifis". die onlangs naar Indië is 
vertrokken, heeft de NIWIN een grote hoeveelheid 
goederen naar de militairen in de tropen kunnen ver- 
schepen. Tot deze lading behoorden o.a. 40.000 gramo- 
foonplatcn en twee honderd koffergramofoons, die zul- 
len worden gedistribueerd onder de militairen op de 
uiterste voorposten. , , te c 
Voorts: reserve-onderdelen voor ^ de kolfergramotoon» 
en reparatie-materiaal voor piano s. 
Voor de lectuurvoorziening van de soldaten zijn ver- 
scheept 962 pakken met boeken en tijdschriften. Ten- 
slotte werd ook een hoeveelheid sportmaterialcn ver- 
zonden. Behalve dat een deel van de gramofoons en 
radiotoestellen bestemd is voor de recreatie der zieke 
en gewonde militairen in de hospitalen, zijn bovendien 
nog vele artikelen ten behoeve van de arbeidstherapie 
verscheept, zoals lasdozen, gereedschappen, etc. 



Gedreven 

Uit leven en strijd van één onzer grootste 
verzetsmannen 

THEODORUS DOBBE („HANS") 
door 

..BOB VAN STEEN WIJK". 

In het Oranje-hotel. 
In het Oranjehotel waren al de gearresteerden 

van de groep Naarden ondergebracht. Mr. Mul- 
ler Massies werd aangezocht de verdediging 

van Dobbe op zich te nemen. In de cel vlak naast 
Dobbé zSt Hans Zomer..Het duurde maar kort 
of Dobbe was Ingewijd in de geheimen van het 
„klopsysteem", zodat met de buren aan beide 
kanten korte „gesprekken" konden worden ge- 
voerd. Als er geen wachters de cellengangen on- 
veilig maakten, konden Theo en Hans zelfs door 
de luikjes van de celdeuren met elkander spre- 
ken. 
De dagen waren eindeloos, maar de menigvul- 
dige verhoren gaven enige afleiding. Door die 
verhoren en door de gesprekken, welke Theo met 
zijn verdediger voerde, werd het hem al ras dui- 
delijk, dat het er met hem en met zijn medege- 
vangenen uit de Naardense groep, slecht voor- 
stond. 
De leden der sabotageploeg werden beschuldigd 
van wapendiefstal en sabotage; de anderen werd 
spionnage ten laste gelegd. Dobbe was er ten 
volle van overtuigd, dat er zeer zware straffen 
zouden worden uitgedeeld; voor de meesten de- 
tenties variërend van 10-20 jaren; tenminste, als 
het bij detenties bleef. Geen wonder, dat Theo 
voortdurend overwoog, of er geen ontsnappings- 
mogelijkheden waren. Hoog in zijn cel bevond 
zich een raampje; zou daar een kans inzitten? 
Een nauwkeurige Inspectie ervan bracht hem tot 
het resultaat, dat het mogelijk zou zijn de hou- 
ten sponningen weg te snijden. Toen hij de eerste 
dag in zijn cel opgesloten zat, vond hij een 
ijzeren lepel. Intuïtief had hij die zorgvuldig weg- 
gestopt; je kon nooit weten, hoe dat ding nog 
eens van pas kon komen! Voorzichtig brak hij de 
steel er af; en met eindeloos geduld gelukte het 
hem het bekende driehoekje aan de onderkant 
op de harde tegels van de vloer van scherpe 
kanten te voorzien. De matras van zijn krib 
vouwde hij dubbel en hij legde die zo op de stoel, 
Daar klom hfl bovenop en nu kon het kerfwerk 
beginnen. 
Telkens een eindje; de splinters werden zorgvul- 
dig bijeengegaard en weggestopt. Na vele dagen 
van ingespannen arbeid was eindelijk het raam- 
pje los; met een krachtige ruk zou het te ver- 
wijderen zijn. Toen het karwei bijna voltooid was, 
kon Dobbe niet nalaten zijn ontvluchtingsplan 
aan Zomer mee te delen en deze wist hem over 
te halen te trachten er samen van door te gaan. 
Ook Zomer moest dan zijn raampje los snijden. 
Als Dobbe hem de steel bezorgde, beloofde hij 
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na twee dagen klaar te zijn. Theo ging op dat 
voorstel in. Een krant, in zijn cel aanwezig, 
draaide hij in elkaar en stak de steel aan het 
einde er in. Voorzichtig stak hij Zomer het hele 
geval door het luikje toe. Deze bracht zijn arm 
naar buiten om de steel te grijpen, maar door 
een onhandigheid viel het voorwerp hem uit de 
hand en kwam kletterend op de stenen van de 
gang terecht. Een bewaker schoot op het lawaai 
toe en het dagenlange werk van Dobbe was ver- 
geefs geweest. Om verdere ontvluchtingspogin- 
gen onmogelijk te maken, werden Dobbe zowel 
als Zomer aan handen en voeten geboeid. Alleen 
bij verhoren werden de boeien tijdelijk losgemaakt. 

Op transport. 

Zo brak de 24e November aan. In de ochtend 
werd Theo uit de cel gehaald voor een ge- 

zamenlijk verhoor met Wim Burgers en daarna 
had hij een onderhoud met zijn advocaat, die 
hem een klein briefje van zijn vrouw toestopte. 
„Wij bidden voor je en de hartelijke groeten van 
onze lieve kinderen." Toen hij naar zijn cel werd 
teruggebracht kreeg hij van de „Wachtmeister" 
het bevel: „Fertig machen für Transport". 
Zijn kleren, welke hij in geen twee maanden ge- 
dragen had, werden binnengebracht. Het voelde 
vreemd aan, weer als gewoon mens gekleed te 
zijn. Hans Zonier gaf het „sein" op de muur. 
Dobbe stapte daarom naar de muur en kon nu 
van zijfï vriend afscheid nemen. „Kerel, het aller- 
beste, bijt flink van je af". Het zouden de laat- 
ste woorden zijn, die ze in dit leven wisselden. 
Het gesprek werd plotseling afgebroken, want 
een Wachtmeister kwam de gang ingelopen. De 
celdeur werd geopend en de officier, gevolgd 
door twee soldaten van de Feldpolizei trad bin- 
nen. Dobbe werd zwaar geboeid; de ijzers knel- 
den hem om de polsen. Op zijn verzoek de ijzers 
iets losser te doen, kreeg hij van de „menselijke" 
chef ten antwoord: „Ik wil ze wel wat dieper 
in je polsen drukken" en tegelijk ontving Dobbe 
een stomp in de rug zodat hij bijna over de 
drempel viel. Bij de hooidingang gekomen, zag 
hij een twintigtal medewerkers uit Naarden 
staan. Zij werden allen in een grote autobus ge- 
laden en onder sterke bewaking naar Utrecht 
gebracht. 
De wagen stopte voor de Willem Il-kazerne aan 
de Croeselaan. Uit een fluisterend gevoerd ge- 
sprek tussen twee Duitse officieren kon Dobbe 
opmaken, dat er in de strafgevangenis geen 
plaats was. Dobbe, Dubbelaar, Bleeker en Visser 
werden als hoofdverdachten in vier z.g. Einzel- 
cellen naast elkaar opgesloten. Toen Theo aan de 
begeleidende officier verzocht de boeien los te 
maken — hij had in Scheveningen ook onge- 
boeid gezeten, loog hij — bleek deze Duitser 
wonder boven wonder menselijker te zijn, dan de 
meesten van zijn soortgenoten en hij voldeed aan „ 
het verzoek met de opmerking, dat hij Dobbe 
weer zou moeten boeien, indien hg daarvoor or- 
ders kreeg. Dat door deze daad zijn ontvluch- 
ting mogelijk zou worden, kon Ome Jan toen nog 
niet bevroeden. Even later hoorde hg de celdeu- 
ren links en rechts sluiten en begreep hij, dat 
zijn buren waren ingesloten. 
De cel was 4i^ m. lang en iy2 m. breed, ver- 
schrikkelijk donker en ontzettend warm. Het 
meubilair bestond uit een houten kast en uit 
een krib, met een uit drie delen bestaand bed. 
Tot zijn niet geringe verbazing bemerkte Theo, 
dat het enige venster niet getralied was en dat 

Hun leger groeide tot een macht, 
Want 't onrecht wekte op tot kracht; 
Tot oiierdaad en offermoed. 
Tot offeren van goed en bloed. 
Zo trokken z'op en vochten. 
Het leger der Gezochten. 

het draadglas in een houten sponning was be- 
bevestigd. Hg bedacht zich geen ogenblik, zette 
de stoel op de kast en klom er op. Hij consta- 
teerde onmiddellijk, dat met een mes of een an- 
der scherp voorwerp het mogelgk moest zgn 
het glas uit de sponningen te verwijderen. De 
stoel werd weer op zijn plaats gezet en nu hield 
Dobbe inspectie in de kast. 
Een schreeuw van vreugde kon hij bijna niet 
inhouden, want op de onderste plank lag een 
lepel en nog wel een met een sterke steel. Deze 
kon scherp aan het einde geslepen worden. Op 
de tegels van de vloer in de gevangenis in 
Scheveningen zou dit vrij gemakkelijk zijn ge- 
gaan, maar hier was de vloer van hout en de 
muren waren witgekalkt. Dobbe probeerde het 
toch maar eens op dé muur; de witkalk sprong 
naar alle kanten weg, doch daaronder was een 
hardere laag en na een kwartier begon de steel 
een scherpe kant te krijgen. Telkens weer pro- 
beerde hij de scherpte op de houten kast, tot- 
dat het gewenste resultaat was bereikt. Om- 
zichtig redderde hij de neergevallen en wegge- 
spatte witkalk op, waarna hij een poosje op de 
stoel ging zitten om uit te rusten. Hij kèek nog 
eens rond en nu pas werd hem bewust, dat hij 
in deze cel iets miste, waarop hij tot heden geen 
acht geslagen had. Ih het „Oranjehotel" bevond 
zich in iedere cel een ton, die als toilet gebruikt 
werd. Hier was een dergelgk gerief niet aanwe- 
zig. Aaji-de achterwand, boven de centrale ver- 
warming ontdekte hij een schelknopje en omdat 
hij van het toilet gebruik wenste te maken, druk- 
te hij er op. Minuut na minuut verstreek, maar 
niemand kwam opdagen. Plotseling hoorde hij 
tikken op de muur. Hij klopte terug op de „be- 
kende" manier en spelde de volgende woorden: 
„Wie is U?". Als antwoord hoorde hij roepen: 
„Ben jij daar Dobbe; ik ben Dubbelaar." 
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Het bleek mogelijk door de muur een gewoon 
gesprek te voeren. Weer werd geklopt, maar nu 
aan de andere zijde. Daar zat Bleeker. Wel een 
half uur converseerden ze nu samen. Scherp werd 
intussen opgelet, of zich op de gang een verdacht 
geluid liet horen, maar dit was niet het geval. 
Dobbe deelde mede, dat hij gebeld had en dit nu 
nog eens zou herhalen. Tweemaal drukte hij flink 
op het knopje. Na enkele minuten hoorde hij na- 
derende voetstappen. Twee soldaten openden de 
deur en een hunner vroeg waarom er was gebeld. 
Het werd op beleefde toon gevraagd, heel anders 
dan de gevangenen dit van de Wachtmeister in \ 
Scheveningen gewoon waren. Dobbe deelde mee, 
dat er ih de cel geen ton aanwezig was-en dat hij 
toch wel graag van het toilet gebruik wilde ma- 
ken. „Ja," was het antwoord, „die hebben wij hier 
niet, maar gaat U maar mee. U mag niet te Veel 
bellen, hoogstens nog eenmaal voor U gaat sla- 
pen." 
Theo volgde de soldaten naar de W.C. en tot zgn 
grote verwondering werd de deur keurig achter 
hem gesloten, maar die verwondering ging tot 
verbazing over toen hij bemerkte, dat een geopend 
raampje uitzicht gaf op de binnenplaats der ka- 
zerne. Door op het closet te gaan staan, kon hij 
zijn hoofd naar buiten steken. De binnenplaats 
was volkomen verlaten. Hier en daar stonden 
paardenstallen en geheel links was de spoorbaan 
te zien. Ome Jan trilde over zijn gehele lichaam; 
hier lag de kans om weg te komen. Bliksemsnel 
overwoog hij, dat de soldaat gezegd had, dat hij 
nog eenmaal en wel 's avonds van het toilet ge- 
bruik mocht maken en zijn verstand zei hem, dat 
die gelegenheid de beste was. Daarom bedwong hij 
zich en liet hij zich weer kalm naar de cel terug 
brengen. Bij het sluiten van de celdeur zei hij te- 
gen de soldaat: „Vanavond moet ik U nog een- 
maal lastig vallen" en na het antwoord: „Goed, 
goed, maar dan ook beslist niet meer," ging hij 
getroost de eenzaamheid weer in, nu met hoop op 
de toekomst, met een kans op ontsnapping. 

Ontsnapt. 
Weer gezeten op zijn stoel, keek hij naar het 

venster, dat ongetralied was en slechts be- 
vestigd met een strook half duims hout. Alle 
kansen moesten worden benut en daarom klom 
hij weer met de stoel op de kast. Hij drukte de 
lepelsteel 2 cm van het glas in het hout. dat zi ;h 
vrij gemakkelijk liet splijten. De splinters werden 
voorlopig op de stoel gelegd. Later zouden zij wei 
in de kast worden verstopt. Stukje voor stukje, 
splinter voor splinter moest weggenomen worden 
en de steel moest telkens weer worden bijgesle- 
pen. Door de hitte en de inspanning van de arbeid 
transpireerde hij als een maaier in de zomer. 
Daarom trok hij zijn ondergoed uit en verborg dit 
in de kast. Nu was hij alleen nog gekleed in 
overhemd, broek en jas. Na drie uur van noeste 
arbeid waren er drie kanten uitgestoken. Het 
glas knelde nog iets aan de linker zijde. Hij stak 
nu ook nog een deel van de vierde zijde weg en 
de ruit zou zich nu gemakkelijk laten verwijde- 
ren. Hij liet dit echter na, omdat hij besloten had 
eerst 's avonds de ontvluchtingspoging te wagen. 

Het was dan donker en de kans was groot, dat 
vele soldaten de kazerne zouden hebben verlaten. 
De afgestoken spaanders en de weggesprongen 
witkalk werden zorgvuldig opgeruimd en onder 
in de kast verborgen. Nog eenmaal klom hij op 
de stoel om een houten wigje tussen het glas en 
de houtwand te bevestigen, om te voorkomen, dat 
de ruit bij het" openen der celdeur omlaag zou 
kunnen vallen. Terwijl hij dit deed, bemerkte hij, 
dat de duisternis al begon te vallen. Binnen een 
kwartier zou het volkomen donker zijn. 
De spanning van de intense arbeid had hem moe 
gemaakt. Terwijl hij rustig op de stoel gezeten 
was, hielden duizend en een gedachten hem be- 
zig. Hij begreep, dat het volgend uur over zijn 
leven zou beslissen en dat hij nu al zijn krachten 
moest verzamelen om zijn poging te doen slagen. 
Het werd volkomen donker en de tjjd was rijp om 
te handelen. Dobbe drukte op het knopje. Stap- 
pen kwamen in de richting van de cel. Theo deed 
zijn verzoek. „Dit is beslist de laatste keer". Het 
werd inderdaad de laatste keer. De closetdeur 
werd wederom keurig achter hem gesloten. Dobbe 
wachtte geen ogenblik en wrong zijn lichaam 
door de opening van het raampje. Van 2 m. hoog- 
te viel hij op de grond. Een ogenblik lag hij daar 
als verlamd, want vlak bij hem ging een deur 
open en hoorde hij stemmen. De deur werd even- 
wel weer gesloten. Hij sprong op, holde langs een 
muur en stootte zich tegen een ladder. Hij kon 
nog maar juist voorkomen, dat het gevaarte om- 
viel. Hij rende zo vlug hij kon in de richting van 
de spoorbaan, welke hij in de middag had gezien. 
Het was donker en mistig. Voor de spoorbaan 
doemde een brede sloot op; rechtsaf dan maar 
langs een gebouw. Een schildwacht! 
Het moet deze wel al te snel in het werk zijn 
gegaan, althans hij reageerde niet. Een 60 m. 
verder versperde een hoge muur hem de weg. 
Luid geschreeuw verscheurde plotseling de stilte: 
de vlucht was ontdekt. Een geweldige sprong en 
het gelukte Dobbe met zijn rechterhand een 
ijzeren stang te grijpen. Met zijn linkerhand om 
de rechterpols wist hij zich op Jte trekken; zijn 
knieën vonden steun en na een bijna bovenmen- 
selijke inspanning zat hij boven op de muur. Een 
sprong in het duister en hij bevond zich in een 
weke grasrand. De uitputting was hij nabij, maar 
de gedachte aan de vrijheid, die van zo nabij 
wenkte, gaf hem nieuwe energie. 
Nog een wilde ren en d6 kazerne was In de mist 
verdwenen. 

(Wordt vervolgd). 

ccx,. 

Over de bloemen en de wierookwalm 

(jutste gestadig de orgelgalm, 
Parelend-fijne 

Tonengordijne, 

Sluierig wevend een zachte psalm. 

Boven de kaarsen met het innig licht 

Zweefde onzichtbaar een mild gezicht, 

Eindeloos goede 

Mateloos moede, 

Zegenend gevend een stille plichti 

Beter te wezen in den nieuwen dag 

V/onder verkonden dat men'hier zag, 

Bloeiende blije 

In Gods Harmonije, 

Levensaanvaarding met dapperen lach. 

JANE DE BRUIN. 
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JAMMER, DROEVIG, BELACHELIJK. 
De inzamelingsactie is goeddeels achter de rug, de slag is 

geleverd. Een leger van vele duizenden medewerkers is 
er avond op avond op uitgetrokken om geheel Nederland te 
veroverert voor de Stichtingsgedachte. 
Het is nog te vroeg om de winstlijst op te maken en we zul- 
len niet door het ' doen van twijfelachtige voorspellingen 
vooruitlopen op de bekendmaking van de juiste cijfers, maar 
wel lijkt het ons nuttig om even stil te staan bij enkele 
de actie begeleidende verschijnselen, die ons opvielen. 
Twee dingen stellen wij daartoe op de voorgrond. De taai- 
heid van de te overwinnen tegenstand (nog gevoed door 
steeds weer opdoemende valse geruchten) en de in het alge- 
meen te constateren ontoereikende geestelijke bewapening der 
stichtingsmedewerkers. 
Wij weten niet welke van deze twee omstandigheden '40- 45 
het meeste schade heeft berokkend, maar dat de laatstge- 
noemde de resultaten geheel onnodig zwaar heeft gedrukt, 
stemt tot ernstig verwijt jegens degenen, wie het aangaat. 
Als men de spitvondigheid der niet-betalers vergelijkt met 
de „slagvaardigheid" van vele op het pad gestuurde mede- 
werkers, dan valt de vergelijking wel zeer ten nadele van 
onze mensen uit. 
Dat is heel jammer, temeer waar het Hoofdbureau der Stich- 
ting kosten noch moeite heeft gespaard om iedereen op dui- 
delijke en bevattelijke wijze de gegevens te verschaffen met 
behulp waarvan men alle drogredenen en schijnargumenten 
met een enkel woord gemakkelijk kan ontzenuwen. 
Is het niet droevig, dat er nu nog collectanten zijn, die met 
de mond vol tanden staan als hun de al zo overbekende en 
altijd te verwachten „smoes" voor de voeten wordt gegooid, 
dat men niet betaalt omdat de Staat er voor dient te zor- 
gen? Is het geen schande, als de bezoeker op de beschuldi- 
ging, dat er bij de Stichting met geld wordt gesmeten, niets 
beters weet te zeggen dan dat hij „zoiets niet direct kan ge- 
loven"? 
En doet het niet belachelijk aan als men een belangstellende 
niet vlot enkele der meest voor de hand liggende cijfers kan 
verschaffen omtrent uitkering en uitkeringsgevallen? 
Het is droevig, het is een schande en het doet belachelijk 
aan, want deze mensen bezorgen '40—'45 meer na- dan voor- 
deel. We willen de schuld echter niet alleen bij de indivi- 
duele medewerker zoeken. Ons verwijt .treft ook de plaat- 
selijke besturen, die door onvoldoende voorbereiding (waar- 
in goede voorlichting zeker niet de kleibste rol dient te 
spelen) de gelaakte gang van zaken in de hand werken. 
„Geen medewerker het pad op zonder volledige instructies", 
moet het uitgangspunt zijn. Thans, na drie jaren inzame- 
lingspractijk, zijn de gedachtenkronkels van tot steun-ver- 
lening onwillige Nederlanders genoegzaam bekend om er op 
voorbereid te zijn. Het zou een hele kleine moeite zijn om 
alle collectanten vroegtijdig op de hoogte te brengen. Wij 
denken b.v. aan een soort catechismus .waarin de telkens 
terugkerende vragen en uitvluchten, voorzien van het ant- 
woord, kort en duidelijk staan aangegeven. Natuurlijk ligt 
deze taak in de eerste plaats op de weg van het Hoofd- 
bureau, maar ook een plaatselijk bestuur zou hier gerust 
het initiatief kunnen nemen. 

* 
Die rijke Stichting. 

Volgens een o.a. aan de gemeentesecretarieën toegezonden 
jaarverslag bedraagt het vermogen van '40—'45 per 30.4.47 
goed negentien millioen gulden. Een nadien in circulatie ge- 
bracht accountantsrapport wijst als vermogen per eind De- 
cember 1947 een bedrag aan van pl.m. vierentwintig millioen 
gulden. Dat is machtig veel, maar als basis-bedrag voor uit- 
keringen plus onkosten over de tijd, die het bestaan van 

. '40—'45 rechtvaardigt, is het volgens deskundigen beslist 
niet toereikend. En zolang dat niet het geval is dienen er 
nog inzamelingen te worden gehouden, omdat men met be- 
trekking tot de delicate stichtingszaak niet het minste risico 
nag nemen. Hetgeen hier wordt verteld mag iedereen we- 
ten en het Hoofdbestuur van 40—'45 doet met deze cijfers 
ook beslist niet geheimzinnig, getuige het in ruime oplage 
verspreide jaarverslag, waarin bedoelde cijfers staan ver- 
meld. 
Toch is '40—45 vanwege haar (vermeend verzwegen) ver- 
mogen in een afdeling van de provincie Noord-Holland in 
hevige opspraak gebracht en zij heeft daardoor zelfs schade 
geleden. 
Tegelijk met de opening van de actie sieperde in bedoelde 
afdeling het (zeer gewilde) gerucht door, dat '40—'45 maar 
even een kapitaal bezat van rond twintig millioen gulden, 
dat dit bedrag niet alleen angstvallig werd verzwegen (geen 
courant had er immers over geschreven), maar dat geheel 
Nederland bovendien was voorgespiegeld hoe slecht het '40— 
'45 toch wel verging en hoe hard de nieuwe actie wel nodig 
was.-Het schandaal was geboren. 
Een Oranjevereniging, die de baten van een feestavond aan- 
vankelijk voor '40—'45 had bestemd, gaf prompt een andere 
bestemming aan de opbrengst; iemand, die voor een flink 
bedrag als contribuant te boek stond, liet zich onmiddellijk 
schrappen en velen, die eerst het plan hadden contribuant te 
worden zagen er maar meteen van af. 
Wij weten niet of er meer afdelingen zijn, waar het bij ge- 
ruchte bekend worden van de (stille) rijkdom van '40—'45 
nadelige gevolgen voor de actie heeft gehad, maar het lijkt 
ons wel dienstig, dat dit gerucht zo spoedig mogelijk de 
wereld wordt uitgeholpen door er de ruimst mogelijke be- 
kendheid aan te geven. 

TOON. 
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ONZE VOLKSVRIJHEDEN 
De hoofdbeginselen der Nederlandse 
grondwet door C. Smeenk. 
Uitgave van J. H. Kok N.V. te Kam- 
pen. 

De bezettingstijd heeft het nationale 
zelfbewustzijn van ons volk in niet on- 
belangrijke mate verstevigd. Deze om- 
standigheid heeft er toe geleid, dat ve- 
len, die het zich vóór de oorlog een eer 
rekenden niet aan politiek te „doen" — 
op zichzelf een foeilelijke .uitdrukking 
— na de bevrijding in staatkundige 
vraagstukken belang zijn gaan stellen. 
Interesse voor het staatsrecht vereist 
enig inzicht in het staatsrecht. Hun, 
die zich dit inzicht willen verschaffen, 

raden wij aan, eens ter hand te nemen het boek van het 
kamerlid Smeenk, getiteld „Onze ' volksvrijheden". 
Dit, ongeveer 600 bladzijden tellende, geschrift is juist 
daè.rom als geknipt voor „beginnelingen", omdat het, 
naar de schrijver in zijn voorwoord onomwonden toe- 
geeft, niet een systematische commentaar op onze grond- 
wet, nóch ook een volledig handboek van staatsrecrit is. 
Voor de puur wetenschappelijke beoefening van ons 
staatsrecht kan men tal van andere, grotere en kleinere 
werken raadplegen. Voor het inzicht in de hoofdzaken 
zorgt het boek van de heer Smeenk. Blijkens de onder- 
titel toch doet dit boek het licht schijnen op „De hoofd- 
beginselen der Nederlandse grondwet". 
Wat wij hierboven schreven, houdt niet in, dat Smeenk's 
boek van elk wetenschappelijk inzicht is gespeend. Wie 
dat mocht menen kent de heer Smeenk niet. Diens niet 
ter schole, doch in de praktijk des maatschappelijken en 
staatkundigen levens — de heer Smeenk is reeds onge- 
veer 30 jaren Kamerlid — verworven kennis en belezen- 
heid grenst aan het fabuleuze. Daarnaast is het de stu- 
diezin van deze 67-jarige, die onze bewondering af- 
dwingt. Zijn boek legt er op haast elke bladzijde de blij-' 
ken van af. ' . 
Welk doel beoogt de schrijver met zijn lijvige penne- 
vrucht na te streven? 
Het antwoord op deze vraag wordt ons gegeven op blad- 
zijde 77, aan het slot van hoofdstuk I. De schrijver heeft 
Zijn geestesproduct gewijd aan de beantwoording van 
verschillende in de loop der jaren aan de ofde gestelde 
vraagstukken, als: de verhouding van overheid en on- 
derdanen, de invloed van het volk óp het 'staatsbestuur, 
de — heden ten dage wel zeer actuele — bedrijfsorgani- 
satie, de gemeentelijke autonomie, het partijwezen, de 
vrije meningsuiting via het geschreven woord (de pers) 
en het gesproken woord (recht van vereniging en ver- 
gadering), de verhouding van kerk en staat en zoveel 
meer. Hij kwijt zich van deze taak in een 18-tal hoofd- 
stukken. Uit elk dezer capita blijkt des schrijvers reli- 
gieuze uitgangspunt. Het geheel zijner beschouwingen 
wordt gedragen door de pijlers van wat men gemeenlijk 
kortweg noemt: „Schrift en historie". De schrijver volgt 
hierin het klassieke adagium van Groen van Prinsterer: 
„Er staat geschreven. Er is geschied". Deze methode van 
behandeling biedt — al zal zij hen, die niet des schrijvers 
geestesgenoten zijn, niet immer overtuigen — althans het 
voordeel van een methodische opzet en een zekere be- 
grensdheid der geboden stof. 
Dat de auteur zich, afgedacht van hetgeen wij hierbo- 
ven over zijn geestelijke verwantschap aan Groen van 
Prinsterer opmerkten, ook overigens aan deze histori- 
cus verknocht weet, spreekt zonneklaar uit het twee- 
tal Groeniaanse motto's, waarvan hij zijn boek heeft voor- 
zien, t.w. „De rechten der overheid zijn niet heiliger dan 
de vrijheden van het volk" en „Geen wezenlijke vrijheid 
zonder wezenlijk gezag". 
Terecht heeft de heer Smeenk zijn boek „Onze volks- 
vrijheden" genoemd. Deze vrijheden zijn hem — en wia 
niet? — dierbaar. Dit blijkt, om ons tot een enkel mar- 
kant voorbeeld te bepalen, uit zijn overzicht van het ge- 
beuren in de periode van onderdrukking en verzet, uit 
zijn beschouwingen over de dictatoriale stromingen in 
Italië, Duitsland en Rusland en — in verband met dit 
laatste — uit zijn felle en principiële afwijzing van het 
communisme. 
Als verdienste van dit boek geldt nog, dat het actueel 
is. Zo schenkt het bijv. uitvoerig aandacht aan de In- 
dische kwestie en voorts aan het optreden Van de na- 
oorlogse kabinetten-Schermerhorn en Beel. Zelfs het plan- 
Marshall wordt terloops genoemd. 
Een alphabetisch trefwoordenregister zou, juist omdat 
de schrijver zich van een systematische uiteenzetting van 
ons staatsrecht onthield, aan het boek nog grotere waar- 
de geven. 
Nog grotere waarde! 
Want ook zonder dit alphabetisch register is de waarde 
van dit geschrift buiten kijf. 
Daarom wensen wij het in veler handen! 

J. VAN DER HAAR. 

Begin April was ik op de kade van Bata- 
via's haven Tandjong Priok. De „Volen- 

dam" was binnengelopen met nieuwe troepen 
uit Nederland. Temidden van het onbeschrij- 
felijk gewoel zag ik een troep blauw-geunifor- 
meerde Inheemse soldaten. Niemand lette op 
hen. Ik vroeg aan iemand wat dat voor troe- 
pen waren. Hij wist het niet. De volgende 
ook niet en evenmin de derde. Pas de zesde 
man die ik het vroeg, een KNIL-luitenant, wist 
het antwoord, want hij was de commandant 
van dat detachement. 
Het warJh 127 soldaten van de Brisan Pen- 
gawal (het Veiligheidsleger) van de negara 
Soematera Timoer , (de zelfstandige deelstaat 
Oost-Sumatra), uit Medan meegereisd met de 
„Volendam" om naar de kaderschool in Tji- 
mahi te gaan. 
Dit kleine voorval en vooral de grote onver- 
schilligheid waarmee wij die 127 soldaten aan 
ons lieten voorbij gaan, was in het klein het 
algemeen beeld dat wij van Indonesië hebben. 
Dit bedoel ik ermee: 
Al jarenlang is de kwestie Indonesië in de 
mond van het eigen en van het buitenland, ten 
gunste en ten ongunste. Het is zelfs zo, dat 
het begrip ♦„Indonesië" in negen van de tien 
gevallen alleen schijnt te omvatten Java en 
Sumatra. Dit komt natuurlijk, omdat van d?ie 
twee eilanden het meeste rumoer komt. 
Wij weten ook, dat de buitenlandse opinie 
hierin niet altijd onverdeeld gunstig voor ons 
is geweest. Daar bestaan vele redenen voor, 
die ,bijna alle terug zijn te brengen op het ni- 
veau van de beste stuurlui staan aan wal. 
Betrof dit slechts het buitenland, wij zouden 
er ons bij neer kunnen leggen. Maar ook 
voor het grote Nederlandse publiek is Indo- 
nesië weinig meer dan „Java-Sumatra". 
Om dezelfde reden: het grootste rumoer trekt 
de meeste aandacht. 
Maar soms is er een korte wijle van bezin- 
ning. Waarin het oog ook eens valt op de meer 
dan 1500 andere eilanden, die 3e archipel telt 
buiten Java en Sumatra. Op het gebied dat 
zo groot is als heel West-Europa tot over de 
grenzen van Siberië. Waar geen ander geluid 
vandaan komt dan het nijvere geklop van bij- 
len in de bossen, van hamers in de werkplaat- 
sen, van machines bij de boortorens en plan- 
tages, van de baggermolens: het geluid van 
zeilen, die dag-in-dag-üit op vissers- en han- 
delsprauwen worden gehesen, van hamertjes in 
de nijverheidswerkplaatsen, het geneurie' van 
meisjes die de bibit uitplanten op de velden 
of de zware aren snijden met het mesje. Het 
geluid van stemmen in koele vergaderzalen, 
waar in goede verstandhouding en wederzijds 
begrip tussen bruin en blank gebouwd wordt 
aan de staatkundige ontwikkeling van het tot 
zelfstandigheid ontwaakte volk. Het geluid van 
kinderstemmen in vele schooltjes. En nog meer 
geluid, velerjei geluid. Het rustige geluid van 
stelselmatige opbouw van economische, staat- 
kundige en sociale voorwaarden voor jonge 
staten, die op eigen krachten en daarbij ge- 
steund door een handvol Nederlanders, zich 
ontworstelden aan de verlammende greep van 
de onzekerheid. 

Maar het fundament, waarop het nieuwe staats- 
bestel moet komen fe rusten, zal sterk en ge- 
zond moeten zijn. Geen rechtstaat zal kunnen 
bestaan zonder dat de meest essentiële normen 
van recht, veiligheid en orde tot gezonde ont- 
wikkeling kunnen komen. 
Deze eerste voorwaarden schept het leger. 

Aan deze voorwaarde is voldaan door een 
handvol Nederlandse troepen, KNIL. en KL., 
die onder schier ondenkbare omstandigheden 
hun plicht deden. Door hen kon elders worden 
gebouwd. Door hen ontstonden de mogelijk- 
hetlen tot het ontstaan van de negara's, de 
zelfstandige deelstaten. 
Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst. 
De negara's en daerah's leven en zij bouwen 
aan hun toekomst. Daarom formeerden zij hun 
Barisam-barisam Pengawal, hun veiligheids- 
legers, gerecruteerd uit locale krachten, van 
alle bevolkingsgroepen en -alle klassen. Voor- 
lopig geoefend en onder commando van ka- 
der en officieren van -het Kon. Ned. Indisch 
Leger, zullen zij eens op zichzelf staan, met 
een eigen officierscorps en eigen kader. 
Daartoe worden de besten hunner geselec- 
teerd en naar de kaderschool in Tjimahi ge- 
stuurd. De allerbesten zullen straks naar de 
school voor Reserve-Officieren in Bandoeng 
gaan. , 
O, het is een heel apart crps. In hun land 
is gebrek aan textiel en daarom zijn hun uni- 
formen geïmproviseerd uit blauwe stof. Met 
trots noemden zij zichzelf „Blauwpijpers" en 
zij werkten met enthousiasme. Zij weten zich 
gedragen door de wil en de sympathie van 
het hele volk en zij tonen zich dit waard. Zij 
hebben een eigen moreel, een eigen corpsgeest, 
een eigen karakter. 
Ik zag hen temidden van het gewoel op Bata- 
via's havenkade. Onopgemerkt en zwijgend 
gingen zij hun weg, kleine, donkergefinte sol- 
daten in blauwe uniformen. • 
Maar toen de trein wegreed naar Tjimahi, hin- 
gen zij uit de coupéraampjes en achter hun 
opgestoken duimen rees plotseling en indruk- 
wekkend een vreemd, donker lied. Ik ken 
dit land niet, het is een Batakse volksmelodie, 
maar zij zongen het zo zelfbewust, zo trots, 
dat ik hen nog lang heb nagewoven, namens 
U allemaal. 
Omdat immers niemand méér dan wij deze 
jongens het allerbeste toewensen, alle geluk, 
alle sterkte op deze nieuwe weg die zij zijn 
ingemarcheerd. Als dit lukt  als zij straks 
als onderofficier en officier zullen terugkeren, 
de ruggegraat van hun eigen leger, het kun- 
dige en betrouwbare machtsapparaat dat straks 
de taak van de Nederlandse troepen in hun 
gewesten voor een belangrijk deel zal over- 
nemen, en dat tot basis zal dienen voor de 
verdere ontwikkeling van hun land, .— dan 
zullen wij weten dat de vruchten van ons 
werk in deze gewesten goed zijn. 
Onopvallend zijn zij hun weg gegaan en geen 
onzer die naar hen omkeek. Mogen deze woor- 
den onze onverschilligheid goedmaken en hun 
de belangstelling geven, waar zij recht op 
hebben. 

Typej van de Barisan Pengawal van de Negara Soematra Timoer (Balakst Javanen, Maleien) 
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Jan Kars 

Predikant bij de Herv. Geref. Gemeente 
te Kralingse Veer-Capelle a.d. IJssel. 

Ce{usilleerd 29 December 1942. ' - , 

Nicolaas Jacob Arnold 
van Excl 
Predikant bij de Gereformeerde Kerk 
te Oosterbeek. 
Overleden 21 Sept. 1944 te Oosterbeek. 
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Vaderlander, doch Christen allermeest. 

Op de laatste dag van November stond ik bij het graf van mijn vriend 
jan Kars, die Vaderlander is geweest, doch Christen allermeest. 
Jan Kars, in leven predikant bij de Hervormd Geref. Gemeente te 

Kralingse Veer-Capelle a.d. IJssel, was geen man, die rustig kon blijven 
zitten in een tijd, dat het recht verkracht, de waarheid verdraaid, de mense- 
lijkheid gehoond werd. In het jaar 1941 sloot hij zich aan bij de Leeuwen- 
garde te Rotterdam. Deze organisatie, die speciaal sabotage en spionnage 
ten doel had, •heeft veel werk verricht ten dienste van de zaak der vrijheid. 
Maar ook hier kwam weer het vreselijke verraad, de vijand achter een masker 
van vriendschap. Het was een man met twee aangezichten, die kans zag, in 
deze organisatie binnen te dringen. Hij toon- 
de zijn aangenomen gelaat: dat der vriend- 
schap. Tot hij het masker afgooide en de 
Leeuwengarde voor een hoog Judasloon over- 
leverde aan de Gestapo. Het ging met Domi- 
nee Kars als met zovelen. De 29f December 
1942 werd hij even buiten Amersfoort gefusil- 
leerd, omdat hij ja" gezegd had, waar 
het ja moest zijn " Het stoffelijk overschot 
werd in een massagraf gevonden en nu in een 
familiegraf in het kleine, zeer intieme stadje 
Schoonhoven bijgezet. De belangstelling op de 
begraafplaats was buitengewoon groot, zoals 
er overal veel belangstelling is voor de herbe- 
grafenis van mensen, die gelegd zijn op het 
alt^r van ons Vaderland en het offer hebben 
gebracht voor de verdrijving van de tyrannie. 
Bij dit graf echter vernamen de aanwezigen . 
een ontroerend getuigenis. Een getuigenis, dat 
klinken moge over onze verscheurde, verziekte 
wereld. Aan het graf sprak een oud-celgenoot 
van mijn vriend Kars. Maar het was geen 
spreken meer, het was een bekentenis en een 
getuigenis. De spreker verklaarde, vóór de 
oorlog geestdriftig te hebben gelopen achter 
het vaandel van het communisme. Toen er in 
hun cel een dominee werd bijgesloten, was hij 
daar niet over te spreken. Een fijne femelaar 
kon in de gruwelijke positie, waarin men ver- 
keerde, best worden gemist. Maar zie, het won- 
der. Een wonder uit het jaar 1942. De spre- 
ker getuigde, dat juist door de komst in de ge- 
meenschappelijke cel van Dominee Kars, die- 
zelfde, koude, beklemmende ruunte tussen vier 
grimmige muren, voor hem een memel was ge- 
worden. Het krachtige, levende en opgewekte 
getuigenis van de predikant greep hem in het 
hart en hij vond Christus. 
Jan Kars was Vaderlander, maar Christen al- 
lermeest. Tegen zijn bewakers was hij niet bars. * 
Hij sprak hen vriendelijk 'aan, getuigde tegen- 
over hen van Jezus Christus. Toen het dood- 
vonnis uitgesproken was, verzocht hij, met zijn 
mede ter dood veroordeelden het Heilig Avond- 
maal te ifiogen gebruiken. Dit werd toegestaan. 
Toen hij voor het vuurpeloton, kwam te staan, 
jvilde hij niet geblinddoekt worden. „Ik zal 
door 'svljands zwaard niet sterven, maar le- 
ven " zong hij, met de dood voor ogen. En geen barse woorden konden 
hem weerhouden, het Wilhelmus te zingen, het Wilhelmus, dat inhield 
zijn belijdenis, dat hij was Christen èn Vaderlander. 
Het getuigenis van de celgenoot was ontroerend. Ik weet wel, 4at dit niet 
het enige geval is geweest van eeuwig licht, geopenbaard in een donkere 
cel. In gevangenissen en concentratiekampen hebben getuigenissen geklonken 
van het geloof in God. Er wordt tegenwoordig veel gesproken en zelfs ge- 
roepen om practisch Christendom. Als er waar Christendom is, is er. óók 
practisch Christendom, Dit was het practische Christendom van een Pre- 
dikant: Niet alleen verkondiger op de kansel, maar ook in de cel, met een 
gevangenispak aan. 
Voor ons, overlevenden uit de verschrikkelijke volkerenstrijd, moeten hou- 
ding, moed en geloof van hen, die vielen met een danklied voor de Heer op 
de lippen, een stimulans zijn ter voortdurende confrontatie met onze inner- 
lijke gesteldheid. 
Met diezelfde moed, diezelfde houding, doch bovenal met datzelfde geloof, 
zullen wij ten slotte ook de Vrede winnen. Met minder kunnen wij niet toe. 

, J. W. OOMS. 

 De Kerken hebben reeds gewezen op; 
de toenemende rechteloosheid; het ten dode 
vervolgen van. Joodse medeburgers; het op- 
dringen van ene levens- en wereldbeschou- 
wing: die lijnrecht in strijd is met het Evan- 
gelie van Jezus Christus; de verplichte ar- 
beidsdienst als nationaal-socialistisch opvoe- 
dingsinstituut; het aantasten van de vrijheid 
van het Christelijk onderwijs; het gedwongen 
tewerkstellen van Nederlandse arbeiders in 
Duitsland; het ter dood brengen van gijze- 
laars; het gevangen nemen en het gevangen 
houden van velen, cf.a. van kerkelijke ambts- 
dragers onder zodanige omstandigheden, dat 
reeds een ontstellend aantal in de concentra- 
tiekampen het ojjer van hun leven moest 
brengen. 
Thans is daarbij gekomen het als slaven op- 
jagen, grijpen en wegvoeren van duizenden 
jonge mensen. 
Door al deze handelingen is in toenemende 
mate het recht Gods geschonden. 
De Kerken. prediken tegen haat en wraak- 
zucht in het hart van ons volk en verhellen 
hun stem tegen de uitingen daarvan. Niemand 
mag, naar het Woord Gods, eigen rechter 
zijn. Maar evenzeer hebben zij de roeping ook 
dit Woord van God te prediken: „Men moet 
Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensen". 
Dit Woord geldt als als richtsnoer bij allé 
gewetensconflicten, ook bij die welke door 
de genomen maatregelen zijn opgeroepen. 
Om der wille van het recht Gods mag door 
niemand enige medewerking worden verleend 
aan daden van onrecht, omdat men zich • 
daardoor aan dat onrecht mede-schuldig maakt. 
(Uit een protestschrijven d.d. 17-2-43 van de 
Protestantse Kerken en de Rooms-Katholieke 
Kerk in Nederland aan de Rijkscommissaris). 

Koninklijk onderscheiden*) 

Ds van Exel was in volle zin: Verbi Divini Minister — Bedienaar des 
Goddelijken Woords. Eén van zijn jeugdvrienden schrijft: „Het was 
van jongsaf duidelijk, dat hij dominee zou worden. Hij was ijverig lid 

van de J.V. Was ook in het jeugdwerk één en al actie en nog eens actie." 
In zijn laatste gymnasiumjaar, enkele weken voor zijn eindexamen, lag hij 
werkeloos neer. Ziek! Zou hij daarom zo goed de mensen in Inrichtingen en 
Sanatoria hebben kunnen begrijpen, omdat hij zelf die weg had moeten gaan? 
Gelukkig hij herstejde. Daarna veerde hij weer op. En door een admissie- 
examen aan de V.U. nam hij toch nog zijn plaats weer in onder zijn oude 
klasgenoten. Zijn eens .gestelde ideaal moest bereikt worden! God heeft 

hem het begeerde ambt gegeven. 
Ds van Exel, die bijna zes jaar predikant in 
Strijen is geweest, was hier en bij de leden der 
gemeente, maar ook daar buiten zeer gezien, een 
man, die zich ten volle gaf op alle terrein, die 
zijn taak om Gods Woord op de kansel te 
brengen zeer zwaar opvatte, maar die ook in 
de week was een Herder in de gemeente, 
voor velen een vraagbaak, voor zieken een 
trooster. Hier is de jonge dominee met zijn 
verkondiging van Gods Woord begonnen. 
Ik geloof, dat er tussen de Strijense preken 
en de Beekbergense preken — Beekbergen was 
zijn tweede-gemeente van 1937 tot '44 ■— on- 
derscheid is geweest, In beide kerken is Gods 
Woord recht gesneden, zuiver bediend, al was 
het dan in menselijke zwakheid. Maar richtte 
de prediking zich in zijn eerste tijd vooral 
tot het verstand, daarna werd ook meer op 
de behoefte van het hart gelet. — Op 20 Fe- 
bruari 1944 deed hij zijn intrede in zijn laatste 
gemeente: Oosterbeek. 
Als we een enkel woord willen zeggen over 
zijn persoon als herder, moet het U niet be- 
vreemden, dat we bij „het laatste" beginnen. 
Uit zijn portefeuille kwam, toen hij was om- 
gekomen, een briefje. Daar stonden enkele rij- 
tjes van namen op: van zieken, van weduwen, 
van eenzamen. Op het lijstje waren de vlek- 
ken van zijn eigen bloéd  Zie, daar hebt 
ge nu de Oosterbeekse pastor, die nog maar 
een half jaar in zijn nieuwe gemeente werkte, 
ten voeten uit getekend. Precies, systematisch 
met daarachter zijn warme herdersh'art. Vraag 
het in de Sanatoria of op Hoogeland en 
Hietveld. Zijn sterke hart klopte zo warm 
voor de kudde, die de Opperste Herder aan 
hem toevertrouwde. Voor de schapen en voor 
de lammeren. Want ook de jeugd had een 
brede plaats in zijn herderlijk werk! 
Het verwondert niet. dat de actieve pastor van 
het mooi gelegen Beekbergen terecht kwam in 
de handen van de illegaliteit. Meermalen had 
men ook hem gevraagd officieel in de Lan- 
delijke Organisatie plaats te nemen. Maar hij 
wilds op eigen gelegenheid arbeiden. Zo heb- 
ben predikant en predikantsvrouw zich ingezet 
voor de „grote zaak" — en een berg werk 

verzet. „Zij" vroeg eens: „Zou je er nu maar niet mee ophouden?" — maar 
zijn antwoord luidde: „Hebben wij dit werk gezocht?" Neen, het werd op 
de weg geplaatst en het moest gebeuren. — Hoeveel jongens zijn er door 
Ds van Exel geplaatst? Ik weet het heus niet, maar een'heel getal. En dat 
niet alleen jongens uit Beekbergen of omgeving. Zijn naam was bijna door 
het gehele land bekend. Als hij ergens preekte, dan moest er ook geld voor 
onderduikers komen. Hij kwam preken en vroeg dan aan een ouderling, 
waar de rijkste mensen van de gemeente woonden. Hij ging naar één toe 
en deelde hem mede, dat hij Maandagmorgen f 5.000.— moest hebben  
Op Zondag 17 September hadden de luchtlandingen bij Oosterbeek plaats. 
De Donderdag daarop — de vorige dag was onrustig geweest door hevige 
beschietingen, maar nu ging het wel — begaf Ds. van Exel zich met een 
vriend op pad om brood te halen. Aan de Utrechtschestraat werden beiden 
door een granaat getroffen. Ds van Exel moet direct zijn overleden. Zijn 
vriend, die nog enkele uren heeft geleefd, vertelde, dat zijn laatste woord 
was: Here  
De Koning der Kerk heeft hem gebruikt. Toen was het genoeg — en toen 
is hij „koninklijk onderscheiden". Uit genade, we weten het — maar toch 
nu; de eer' kroon dragend .— door God, door God alleen. 
*) Bij gedeelten overgenomen uit de gelijknamige levensschets van Ds. N. J. 

A. van Exel, ujtgegeven in de V.D.M.-serie bij Kirchner — A dam. 



FAMILIEBERICHTEN 

Met grote dank aan de Heere geven 
wij U kennis van de geboorte van onze 
dochter en zusje 

NICOLETTE 
Ede. 17 Mei 1948- 
Burg. Prinslaan 49. 

H. A. Sprey-Zwart 
J. Sprey 
Annemaric. 

Eerst heden ontvingen wij de droe- 
ve tijding, dat onze lieve Man. 
Vader en Grootvader 

JEable Ferwcrda 
de 14de Maart 1945 in het kamp 
Neuengamme, in de leeftijd van 
bijna 46 jaar is overleden. 
Hij heeft hier op aarde de goede 
strijd gestreden voor God. Koningin 
en Vaderland, totdat de Koning 
hem riep naar het Hemels Vader- 
land. (Ps. 138 : 4 berijmd). 

Uit aller naam: 
Tj. Ferwerda-Muller. 

Den Helder, Binnenhaven 38. 

DRUKKERIJ H. J. KOERSEN &ZN. 

SINGEL 281 
AMSTERDAM-C. 
TELEFOON 32239 

* 

PERIODIEKEN EN 

HANDEISDRUKWERX 

Echtpaar met 4 kinderen (oud- 
illegaal -werker), zoekt langs 
deze weg een gelegenheid 
om van 3—10 Aug. hun va- 
cantie door te brengen, tegen 
zo gering mogelijke kosten. 
Omgeving Oosterbeek-Arnhem. 
Brieven onder nr. 870 a/h 
bureau van dit blad. 

Hoofdpijn^ 

Kiespijn C 

^ Zenuwpijn VV 

  huzJpt cdJjyd. 

is altijd plaats voor een 

Takman 

5 

bij 

Jan Jongerilis 

N.V. Utrecht 

CARROSSERIE- EN CONSTRUCTIE- 

WERKPLAATSEN 

AUTOMOBIELBEDRIJVEN 

L 

Hoofdkantoor Kanaalweg 34 
Jutphaas (Post Utrecht) 
Tel. 18844 

Gevraagd t 

IPERSONEELCHEF 

TIJDWAARNEMERS 

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. ilzergieterijen en Emailleerfabrieken JE ET NA" 
BREDA 

VERSCHURE & Co's 
Scheepswerf en Machinefabriek N.V. 

vraagt voor spoedige indiensttreding enige 

tekenaars-constructeurs 

voor algemene machinebouw. 

Sollicitaties met opgave van referenties, er- 
varing en opleiding aan de afdeling Personeel- 
zaken. Meeuwenlaan 70, Amsterdam-Noord. 

Te koop gevraagd: 

Krupp of National kasregister 
(liefst modern). 

BrieVen onder nr. 872 a/h 
bureau van dit blad. 

LIFTENFABRIEK v/h Fa. HAMER & Co., 
Amsterdam, vraagt 

Volslagen en Aankomende 
BANKWERKËRS 

Aanmelden Beijersweg 12, achter Sportfondsenbad in Oost. 

X 
WIE KAN 

IMJCRT1NGEIN VERSCHAFFEN ? 

HERMAN VAN GULIK, was woonachtig 
te Kaatsheuvel (Gem. Loon op Zand), ge- 
boren 2 Juni 1921, gearr. 18 Augustus 1944 
en weggevoerd. Hij vertoefde plm. 6 weken 
in het kamp te Vught, daarna enkele weken 
in het kamp te Amersfoort en werd toen, 
blijkens een door hem uit de trein gewor- 
pen briefje naar Duitsland weggevoerd. In- 
formaties wezen uit dat hij terecht kwam in 
een kamp te Zagreb (Joego-Slavië), waar 
hij omtrent Maart 1945 nog vertoefd moet 
hebben, nadien is hij spoorloos. Blijkens een 
bericht van het Rode Kruis d.d. Aug. 1946 
zou het mogelijk zijn, dat Van Guiik naar 
Oostenrijk gebracht zou zijn. Degenen, die 
meer bijzonderheden omtrent deze per- 
soon weten, worden verzocht dit op te geven aan Alb. Joh. Wennekes 
te Kaatsheuvel. 

ARNOLD KEITH MICHAEL DEAN. 
In de nacht van 28 op 29 Augustus 1944 
werd bij Engelen in de buurt van Den 
Bosch een Halifaxbommenwerper neerge- 
schoten. Efti 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. Zij denken, 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, Flylng Officer, legernummer 152754. 
Blond golvend haar; lang plm. 1.83 m.i groot 

•litteken boven de knie: valse tand; spreekt 
enigszins aarzelend en stottert Ucht, vooral als hij opgewonden is. 
Bijgaande foto werd genomen toen Keith 18 jaar was. Inlichtingen 
aan het bureau van ,.De Zwerver". m 
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ZOJUIST VERSCHEEN ; 

DE LEVENSROMAN VAN 

JOHANNES POST 

DOOR 

ANNE DE VRIES 

Johannes Post - leider en organisator van de L.K.P. - was een der grootst® 
figuren uit het verzet. Van deze Nederlandse heldenfiguur heeft Anne de Vries 

de levensroman geschreven. 

EEN MACHTIG EPOS VAN VRIJHEIDSZIN. 
HELDENMOED EN GELOOFSVERTROUWEN. 

^PRIJS GEBONDEN f 5.90^) 

Verkrijgbaar bij uw Boekhandelaar. 

N.V. J.H. KOK KAMPEN 


