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In dit proces voerden de generaals, beschuldigd van 
oorlogsmisdaden met name van hét „terechtstellen" 
van 63.000 partisanen in Zuid-Slavië, Albanië en 

Griekenland, te hunner verontschuldiging aan, dat de 
terechtgestelde personen geen militairen waren, maar 
franc-tireurs. Een hunner, Generaal List, heeft op die 
grond bijvoorbeeld bepaald, dat voor iedere gedode 
Duitser 100 partisanen gedood moesten worden. 
Het Tribunaal heeft dit ver- 
weer der oorlogsmisdadi- 
gers geaccepteerd en hen 
inzake het vermoorden van 
verzetslieden en gijzelaars 
vrijgesproken. Het over- 
weegt daarbij, dat men niet 
over voldoende bewijzen 
beschikt, dat de eenheden 
partisanen, wier „behande- 
ling" door het Duitse leger 
aij het proces tegen de 
generaals ter sprake is ge- 
tomen, geheel aan de voor- 
waarden, die het interna- 
:ionaal recht aan het bel- 
igerent-zijn heeft gesteld, 
lebben beantwoord, zodat 
zij geen rechtsaanspraak konden maken op een be- 
handeling als krijgsgevangene. 
Dientengevolge kon de beschuldiging" van het doden 
van gevangen genomen leden der verzetslieden, die 
in feite als franc-tireurs en onwettige verzetsgroepen 
moeten worden beschouwd, en die zich niet gehou- 
den hebben aan de regels van het internationaal 
recht, niet gehandhaafd blijven. 

In zijn uitspraak deed het Tribunaal anderzijds wèl 
'uitkomen, dat een bezettende macht slechts in het 
uiterste geval in het belang van openbare veiligheid 
en orde tot het nemen en ombrengen van gijzelaars 
mocht overgaan. Ook. een onmenselijke toepassing 
van dit recht kan echter in beginsel niet onwettig 
worden verklaard! Wel achtte het Tribunaal het 
mogelijk, de personen, die voor het op de spits drij- 
ven van dergelijke vergeldingsmaatregelen verant- 
woordelijk zijn, schuldig te verklaren. 

Het Tribunaal overwoog in zijn uitspraak verder on- 
der meer, 
dat de Duitse soldaten bloot stonden aan overvallen 
van een vijand, die niet geüniformeerd was en daar- 
door niet tot een openlijke strijd kon worden gedwon- 
gen, 
dat de meeste partisanengroepen de regels van de 
oorlogvoering, — welker inachtneming hen aanspraak 
zou hebben gegeven op de rechten van een oorlog- 
voerende partij — niet geëerbiedigd hebben, en 
dat de vraag of de Duitse invasie en de daarop vol- 
gende aanwezigheid der Duitse legers al dan niet 
wettig was, in dezen geen factor van betekenis is. 

Het komt dan tot een schuldig verklaring van een 
tweetal der 13 aangeklaagde legeroversten aan mis- 
daden tegen de mensheid wegens het doen execute- 
ren van gijzelaars, en tot hun veroordeling tot levens- 
larige gevangenisstraf. 
Het gaat er daarbij vanuit, dat de bevelen tot het 
op groter schaal terecht stellen van gijzelaars dan 
door het oorlogsrecht wordt toegestaan, niet hadden 
mogen worden uitgevoerd. 

Deze uitspraak heeft in kringen van volkenrechts- 
geleerden reeds de aandacht getrokken, ^j kan 

een belangrijk precedent vormen voor de berechting 
van oorlogsmisdadigers in Nederland en elders. 

Zij dekt voor een goed deel het bekende 
Duitse standpunt inzake het doden van ver- 
zetslieden en gijzelaars. 

Het Amerikaanse Tribunaal te Neurenberg 
heeft in een proces tegen een aantal Duitse 
generaals en veldmaarschalken een uitspraak 
gedaan over de rechtspositie van verzetsgroe- 
pen. Deze uitspraak is dusdanig in strijd met 
de tijdens de oorlog door de geallieerden afge- 
legde verklaringen, houdt een zó gevaarlijke 
misvatting van de stand van zaken tijdens de 
oorlog in, en disqualificeert het verzet zó ern- 
stig, dat een vlammend protest alleszins op 
z'n plaats is. 

Lord Vansittart heeft het oordeel van het Ameri- 
kaanse Tribunaal reeds „een zeer gevaarlijke mis- 

vatting van de .stand van zaken tijdens de oorlog" 
genoemd, en erop gewezen, ■ dat de geallieerde rege- 
ringen de diverse verzetsbewegingen steeds tenvolle 
hebben erkend en van wapens voorzien. 
Generaal Eisenhowèr liet nog in Juli 1944, toen Von 
Rundstedt een order had uitgegeven, dat iedere bur- 

ger, die aan militaire ope- 
raties zou deelnemen of de 
vijand zou helpen, als franc- 
tireur zou worden behan- 
deld, de ernstige waarschu- 
wing horen, dat degenen, 
die zich aan het doodschie- 
ten van gevangen genomen 
verzetslieden zouden schul- 
dig maken, opgespoord en 
snel berecht zouden wor- 
den. 
Prof. Mr. G. E. Lange- 
meyer, advocaat-fiscaal bij 
onze Bijzondere Raad van 
Cassatie, naar zijn oordeel 
over deze kwestie gevraagd, 
heeft er de nadruk op 

gelegd, dat het recht van de bezettende macht om 
zich tegen franc-tireurs te verdedigen, helemaal niet 
betekent, dat deze franc-tireurs zelf wederrechtelijk 
handelen. Ongeregeld verzet tegen de vijand kan 
bovendien gerechtvaardigd zijn door voorafgaand^ in- 
breuken op bet bezettingsrecht, welke die vijand heeft 
gemaakt. 

AA et dit laatste raakt Prof. Langeraeyer onzes in- 
IV1 ziens de kern der zaak. De Duitser was hier en 
op de Balkan niet alleen bezetter volgens de regels 
van het oorlogsrecht, maar tevens en vooral de pio- 
nier van een „nieuwe orde", een orde, die alles wat 
ons volk en onze christenheid lief en dierbaar was, 
dreigde te vernietigen. 

Wij willen erkennen, dat de bezettende macht 
in de bezette landen het de facto gezag uit- 

oefende, dat zij derhalve gerechtigd was in het be- 
lang van de openbare orde en veiligheid bepaalde 
maatregelen te nemen, en dat de inwoners van het 
bezette land gehouden waren zich naar die maatre- 
gelen in het belang van de openbare orde en veilig- 
heid te schikken. 

Maar de bezetter deed in feite veel meer dan 
alleen de facto gezag uitoefenen in het be- 
lang van openbare orde en veiligheid. Hij 
was veel meer dan alleen maar bezetter. 
Bovenal was hij'de pionier van een heidense 
nieuwe orde, de verkrachter van volksrech- 
ten en volksvrijhcden, die ten enenmale ver 
boven het bezettingsrecht uitgaan. 

Voor de Duitse legers hebben de legers der over- 
wonnen volkeren in 1940 gecapituleerd. 

Voor het Duitse nieuw heidendom en de 
Duitse rechtsverkrachting, die de Duitse le- 
gers overal op de voet volgden, mochten de 
militair overwonnen volkeren niet capitule- 
ren en hebben zij ook nooit gecapituleerd. 

IJ et Neurenbergse Tribunaal stelt de stand van 
* * zaken tijdens de oorlog principieel en feitelijk 
verkeerd. 

Het gaat er kennelijk vanuit, dat de Duitse bezetter 
alleen bezetter is geweest en dat hij zich behoorlijk 
gehouden heeft aan de regels van het oorlogs- 'en 
bezettingsrecht. Het stelt aldus tegenover een verzet 
dat zich persé niet aan die regels gehouden heeft, een 
bezetter, die zich wel aan die regels gehouden heeft. 
Het komt aldus tot een desqualificatie van 
het verzet. 

Ieder kind in Europa weet echter, dat de 
Duitse „bezetter" veel meer dan alleen maar 
bezetter is geweest, dat hij niet alleen de re- 
gels van het oorlogs- en bezettingsrecht, 
maar zelfs de regels van elementair mensen- 
recht met de voeten heeft getreden, en dat 
juist de inbreuk van de bezetter op die ele- 
mentaire mensenrechten het verzet heeft 
doen ontstaan en innerlijk heeft gerechtvaar- 
digd. 

Dat de leden van het Amerikaanse Tribunaal in 
Neurenberg nog steeds niet tot dit besef blijken te 
zijn gekomen, is psychologisch slechts verklaarbaar 
door de omstandigheid, dat zij ten tijde van het verzet 
rustig in Amerika zaten. 
Deze psychologisch^ verklaring houdt echter geens 
zins een rechtvaardiging in. 

FONS. 

r 
Hadden we 

maar een krani ƒ 

Ergens op een afgelegen post in Indië bivak- 
keren zes jongens, vijf soldaten en een sergeant. 
Het is een beetje warm en ze liggen loom in 
gemakkelijke rieten stoelen. 
„Thuis rijden ze nu schaats," zegt er ren 
geeuwend. 
Geen van de vijf anderen reageert op de 
„IJselijke" mededeling. Slechts de sergeant 
vraagt dommelig; „Is dat je beste mop?" 
„Nee," zegt de eerste, „maar de beste heb ik 
al zo dikwijls verteld. Je moet toch iets hebben 
om aan te denken en over te praten. Weet jij 
iets beters?" 
„Hadden we maar een krant hier. Een gezellig 
weekblad zou een stuk schelen " 

Lezer, ajs U na een week van hard werken, 
's Zaterdags aan de tafel schuift, wat doet U 
dan? U neemt Uw weekblad. 
U zegt niet; had ik maar een krant, want U 
hebt waarschijnlijk meerdere en U geniet er 
van, elke week weer. 
Voor Uw zoon in Indië, voor Uw vrienden 
daar is het niet alleen een genot een goed 
weekblad te lezen, het is een behoefte. 
Geef hun daarom een abonnement op „De 
Zwerver". 
Per zeepost (plm. 6 weken) ad / 1.50 per 
kwartaal. 
Per luchtpost (enige dagen) ad / 4.50 per 
kwartaal. 9 
Betaling via een opgegeven adres in Neder- 
land. 

Vul de bon op pag. 8 in en zend haar naar 
onze administratie. 
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DE BOLSJEWISTISCHE PLANOLOGIE 

Ondor de ogen van het gewaarschuwde. 
Europa gaal de bolsjewisering onver- 
stoorbaar verder 

Tjecho-Slowakije andermaal voorbeeld en les!! 
Europa luistert met spanning naar de radio: 

Andermaal als in 1938 is Tsjecho-Slowakije 
thans het terrein van dictatoren-ursupatie. 

Andermaal als in 1938 drijft een brutaal naar de 
macht strevende, on-vaderlandse politieke partij, de 
staatspresident in het nauw, achter zich wetende de 
steun van een oppermachtige buitenlandse" mogend- 
heid. Andermaal als in 1938 staan recht en vrijheid 
op het spel en dreigt dit mooie, nijvere land te ver- 
zinken in een poel van onrecht en onvrijheid. Maar 
ook: andermaal als in 1938 ziet de beschaafde wereld 
ziedend en zuchtend van verontwaardiging toe, niét 

. bij machte tussen beide te komen om het onheil af 
te wenden. Het is allemaal hetzelfde; toneel, coulis- 
sen. drama, alleen de vedettes zijn nieuw. Het duo 
Hennlcin-Hitler is vervangen door het duo Gottwald- 
Stalin. 
Men herinnert zich onze artikelenreeks over de 
bolsjewistische planologie in Europa. Wij schetsten 
daarin de verschillende plannen der bolsjewisering 
van de landen van Europa naar fazen, die zich ver- 
houden tot de mate van de horigheid dier landen aan 
Moscou. Wij wezen op de candidaten voor de naaste 
toekomst dezer planologische activiteit. Nu is het 
zover. In Hongarije staat men voor de overgang van 
Plan II naar Plan I. De oppositie gaat haar laatste 
stellingen verliezen en nog slechts zal de ééripartij- 
regering der „Volksrepubliek", lees: bolsjewistische 
dictatuur, overblijven. In Tsjecho-Slowakijc staan we 
voor de overgang van Plan III naar Plan II; het 
democratische mecrpartijenstelsel zal moeten wijken 
voor het twee-partijensysteem, regering en oppositie, 
wanneer al niet nóg groter onheil het gevolg van 
Gottwalds brutale optreden zal zijn. 
Het is niet, om ons nu trots op de borst te kloppen 
en te zeggen: „Zie eens, hoe onze beschouwingen en 
voorspellingen kloppen", dat we dit alles vermelden. 
Ware het slechts zo, dat we ongelijk gekregen 
hadden! Het ware ons dubbel lief gewéest. Maar 
helaas, de bevestiging is er reeds en daarop willen 
wij slechts wijzen, opdat wij hier, in het nog zo rus- 
tige Nederland, Van de ernst van onze tijden over- 
tuigd zouden zijn. 
Toen Hitier zijn diabolisch spel speelde met Tsjecho- 
Slowakije en het Westen dadenloos moest toezien, 
hebben de machten van recht en orde in de' gehele 
wereld gezworen, dat dit eens, maar nooit meer zou 
kunnen gebeuren en dat men de vertrapte en verra- 
den Tsjechen zou weten te wreken. De wraak is ge- 
komen. de misdaad is gestraft. In Lidice bloeien de 
bloemen op de graven van de mannen, die de bar- 
baarse terreur der S.S. ten offer vielen en duizenden 

JA zuierf 

dewmeM 

tand 

Han van Mrcgcren. maakt school. Tientallen schilderstuk- 
ken zijn reeds door falsarissen gesigneerd met .,Han van 
Meegeren". De valse Van Meegcrens — kan het komi- 
scher? — worden ins omloop gebracht door tussenpersonen 
en scharrelaars, die roet waarschijnlijk klinkende verhalen 
de kopers om de tuin leiden. En het publick koopt! 

(Strijdend Nederland.) 

Dat is nog niaar het begin. Straks komt het nog 
zover, dat men op de echte Vermeer's de naam 
van Han van Meegeren plaatst om ze beter te 
kunnen verkopen. De wereld wil bedrogen zijn. 

^ * 
In het Moskouse tijdschrift ,.Cultuur en Leven V, wordt 
scherpe critiek uitgeoefend op Ilja Ehrcnburg, die tot dus- . 
verre als de representant van de zuivere Sovjet-stijl gold. 
De schrijver wordt verweten dat zijn oeuvre nog niet vol- 
doende de auivcre Sovjetstijl vertegenwoordig-t en dat het 
niet genoeg bolsjewistische zelfcritiek kent. 

Ik kan er inkomen, Ilja, dat ge niet meer tot 
bolsjewistische zelfcritiek kunt komen. Waarom 
zouden alleen bolsjewistische schrijvers daartoe 
verplicht zijn en bolsjewistische staatslieden niet? 
En dat de zuivere Sovjet-stijl daaronder lijdt is 
vanzelfsprekend. Maar ook dat willen we u gaar- 

ne vergeven. Want eerlijk gezegd, die stijl -ligt 
ons niet. 

Tsjechen en vreemdelingen komen op hun graven 
bidden in huiverende ontroering aan het schrikwek- 
kende drama, dat zich in dit vreedzame dorp eenmaal 
afspeelde. „Nooit weer zo iets verschrikkelijks", is 
aller ene uitroep als zij deze geheiligde plaats verlaten. 
Helaas, helaas, nog geen vijf jaren zijn er verlopen, 
sinds Lidice het oord. werd waar menselijke bloed- 
dorst alle menselijk gevoel verstikte en nu reeds 
dreigt heel Tsjecho-Slowakije één Lidice te worden... 
Weer is Tsjecho-Slowakije een voorbeeld en een les, 
maar verstaan we de waarschuwing? Doorzien we 
nu eindelijk eens het spel van onze eigen vaderlandse 
crypto-communisten, wanneer zij in boek en blad ons 
volk narcotiseren met hun langzaamwerkend vergif? 
Trekken we de consequenties, wanneer een blad als 
de „Groene" nog in zijn laatste nummer ons Tsjecho- 
Slowakije voor ogen wil toveren als een vooruit- 
strevende democratie, met de communistische partij 
als de spil waarom dit „gezonde" democratische leven 
zou draaien, terwijl nog geen zeven dagen later die 
spil de speerpunt van bedreiging en geweld blijkt te 
zijn? 
Tsjecho-Slowakije andermaal voorbeeld en les, inder- 
daad. Het is nog maar zes maanden geleden, dat „De 
Maasbode" van de hand van een redacteur, die dit 
land bereisd had, een serie reportages plaatste. De 
reporter had ook Hongarije bezocht en had daar be- 
vestigd gevonden, wat nagenoeg over de gehele we- 
reld gemeengoed is geworden: de overtuiging — en 
de vaste gedragslijn naar die overtuiging — dat er 
met de communisten niet samen te werken valt, wil 
men zelf niet zijn graf graven. Of, zoals Paus Pius XI 
het zeide; Wie met de communisten samenwerkt, zal 
zelf de ondergang van de cultuur en beschaving in 
rijn eigen land mede veroorzaken, een ondergang die 
des te verschrikkelijker zal zijn, naarmate cultuur en 
beschaving hoger ontwikkeling hebben bereikt. Nie- 
mand, wie hij ook zij, kan met het communisme, dit 
intrinsieke kwaad, samenwerken  
De Maasbode-man kwam echter in Tsjecho-Slowakije 
en stelde daar tot zijn kennelijke verbazing vast, dat 
men daar meende, tóch nog eens een kansje te kun- 
nen wagen met de samenwerking met de communisten. 
Hij sprak o.a. met Mgr. Schramck, de leider van de 
katholieke Volkspartij, die de samenwerking met de 
communisten in de regering verdedigde, door aan 
te voeren, dat bij de in Tsjecho-Slowakije bestaande 
verhoudingen, het voor de burgerlijke partijen beter 
was, niet tevoren elke samenwerking af te wijzen, 
doch door samenwerking te voorkomen, dat de com- 
munisten extremistische daden konden stellen. Wat 
tal van landen en «millioencn van mensen tot hun 
scha en schande reeds hadden moeten ondervinden, 
bleek voor de burgcrlijke-christeiijke partijen van dit 
land geen beletsel te vormen, om er nog- eens een 
poging te wagen. 
Wij zijn geen Tsjechische politici en wij hebben geen 
verantwoordelijkheid voor Tsjechische politiek^ te 
dragen, maar onze ervaringen en ons gezond verstand 
deden ons, bij het lezen van Mgr. Schrameks voor- 
zichtige rechtvaardiging van de politiek van samen- 
werking met de communisten uitroepen: Wat zullen 
zij eenmaal bedrogen uitkomen. Reeds toen zag men 
op een afstand, wat zij, die er midden in zaten wel- 
licht niet meer zo goed kónden onderscheiden, dat het 
toen reeds verkeerd liep. Want onder die GodsVrcde, 
tastte de Gottwald-regering het vrije onderwijs aan; 
werden aan het godsdienstonderricht reeds ernstige 
principiële moeilijkheden in de weg gelegd: moest men 
bet laten geworden, dat in een valse, onder commu- 
nistische overheersing staande repressie, tal van on- 
besproken vaderlanders, leidende persoonlijkheden uit 
de christelijke kringen des lands werden gevangen 
gezet en uitgeschakeld; dat de ex-staatspresident van 
Slowakije, Mgr. Dr. Joscf Tiso werd gesleept voor 
een communistisch gerechtshof en na een parodie van 
een rechtzitting op barbaarse wijze geëxecuteerd, tcr- 

"wijl men niet waagde er in het openbaar maar één 
woord van protest tegen uit te spreken. „Het was 
voor ons zo moeilijk", verontschuldigde zich Mgr. 
Schramck; kon men niet het minste ondernemen tegen 
het brengen van geheel het katholieke Slowakije Onder 
communistisch bewind, terwijl de politieke groepering 
van samenwerkende katholieken en protestanten in 
Slowakije meer dan 80% der bevolking achter zich 
had; moest men het gedogen dat onder het mom van 
politieke zuivering de leden van de katholieke actie 
bij duizenden zijn gearresteerd en vervolgd, de be- 
volking van vrije pers en vrije meningsuiting is be- 
roofd  Dat waren de resultaten van de conces- 
sies en de compromissenpolitiek. Nu is het masker 
gevallen. Goddank. Nu is tenminste de vlag, die de 
communistische lading dekte, verscheurd en kan zij 
niet langer misbruikt worden. 

Maar onze bekommernis gaat uit naar dat stoere, 
werkzame, eenvoudige volk van Tsjecho-Slowakije, 
dat voor zijn dies ater staat. 
En wij, schrikkelijk nog aan toe, wij kunnen niets 
doen om het te helpen. 
Pakken we dan tenminste onverbiddelijk de wereld- 
vijand nummer I aan, overal waar we hem benaderen 
kunnen. Met een variant, op Churchill's beroemde 
aansporingen in zijn radioreden tijdens de oorlog: 
slaan we toe, overal waar we de vijand slagen toe- 
brengen kunnen! C. H. 

WER|§DI 

JNSIDE-INFORMA TION' 

De heer Anton van den Bcrgh, — hoewel geen 
lid van de C.P.N., toch via de C.P.N.-lijst geko- 

zen tot lid van de Rotterdamse gemeenteraad —, 
heeft dezer dagen zijn raadszetel ter beschikking ge- 
steld en in een raadszitting openlijk uitgesproken, dat 
en waarom hij met de C.P.N. heeft gebroken. 
De heer Van den Bergh zette daarbij uiteen, dat hij 
tenslotte tot de erkenning gekomen was bijna te zijn 
verworden tot een willoos werktuig van de Russische 
politiek, tot een sujet dat bereid moet zijn om be- 
halve lichaam en geest, ook eer en geweten te offe- 
ren, wanneer het partijbelang dit eist. 
Krachtens ervaringen op politiek terrein en in niet- 
politiek, tot een sujet, dat bereid moet zijn om be- 
in de verzekering van de C.P.N., dat zij een zelf- 
standige van buitenlandse mogendheden onafhanke- 
lijke democratische arbeiderspartij is. 
Het moment waarop hij niet langer medeverantwoor- 
delijk wilde worden voor de gang van zaken in de 
C.P.N. was voor hem gekomen toen de C.P.N., quasi 
nationalistisch, met haar Nationale Welvaartsplan 
kwam. 
Als men, wanneer het partijbelang dit eist, op grond 
van de communistische politieke moraal de indjyiduële 
mensen als willoze sujetten en blinde werktuigen be- 
schouwt en de menselijke eigenwaarde verminkt en 
vertrapt, dan zal de mensheid zozeer verknoeid wor- 
den, dat de menselijkheid een vijandig begrip zal 
worden voor de mensheid van de toekomst. 
Hij zeide soms genoodzaakt te zijn geweest iets in 
te ademen van de sfeer, die er bij de C.P.N. heerst. 
Aan die sfeer moet op de duur het beste in de mens 
ondergaan. De middelen en methoden van de C.P.N. 
zijn volkomen fout. 

- — De communistische raadsleden zeiden op dit ver- 
nietigende vonnis niets! 

❖ 

„GRENSCORRECTIES" 

Op 9 Juni 1947 werd aan Dr Kurt Ackermann, 
wonende te Gronau in Duitsland, voor zakelijke 

doeleinden — Dr Ackermann is vertegenwoordiger van 
een machinefabriek te Enschede •— een grenspas ver- 
strekt. Dit betekent op zichzelf niets, maar de zaak 
wordt onbegrijpelijker als men weet, dat deze Dr 
Ackermann secretaris is van de zogenaamde „Bcnt- 
heimer Grenzlandausschuss", in dit comité dus een 
belangrijke functie vervult. 
De „Bentheimer Grenzlandausschuss" telt onder haar 
leden invloedrijke personen uit de Duitse gebieden 
langs de Nederlandse grens en heeft reeds enige 
geschriften — deze zijn echter nog niet gepubliceerd 
■— opgesteld, waarin de Nederlandse aanspraken op 
Duits grondgebied worden behandeld. 
De Minister van Buitenlandse Zaken heeft naar aan- 
leiding van vragen, die hem hierover zijn gesteld In 
de Tweede Kamer, verklaard, dat deze feiten hem 
bekend zijn, terwijl volgens mededelingen, die de 
Minister ontvangen heeft, Dr Ackermann zijn grens- 
pas inderdaad heeft gebruikt, waarvoor hij werd uit- 
gereikt, n.1. het voeren van besprekingen met fabri- 
kanten te' Enschede. Het is echter mogelijk, dat bij 
deze besprekingen ook de door de Regering voorge- 
stelde grenscorrecties ter sprake zijn gebracht, daar 
Dr Ackermann eens verklaard heeft: „Er zijn in 
Nederland personen, waaronder ook [abrikanten, die 
tegen de grenscorrecties , zijn". Het is de Minister 
echter niet bekend, of het Memorandum, dat enige 
tijd geleden verscheen en waarin met een verbazing- 
wekkende onbeschaamdheid werd beweerd, dat be- 
paalde Nederlandse plaatsen eigenlijk Pruisisch zou- 
den moeten zijn en Nederland zich voor grenscor- 
recties maar tot België en Luxemburg moest wen- 
den, door ditzelfde comité is gepubliceerd. 

— De feiten liggen hier, het staat de lezer vrij er be- 
paalde conclusies uit te trekken. Onbegrijpelijk blijft 
het dat een grenspas — die lang niet gemakke- 
lijk te verkrijgen is en ook lang niet aan iedereen 
wordt uitgereikt — is verstrekt aan een man, die zich 
actief beweegt op het gebied der grensherziening en 
een verklaard tegenstander is van de Nederlandse 
aanspraken op Duits gebied. 



ÜtendMifi Ut INDIE 

BRIEVEN UIT 

BATAVIA 

Vroeger", zei de man die naast me in het vlieg- 
tuig zat, „deed je over die reis van Batavia 
naar Padang 2 dagen. Eerst mei de trein door 

Bantam, dan met de boot over naar Sumatra. Over- 
nachten en de volgende dag met de trein weer ver- 
der. Er is nu toch wel een hoop verbeterd." Maar 
die mening kon ik toch niet met hem delen toen we, 
eenmaal geland zijnde, in een gammele jeep over een 
weg réden, die eens weg geweest was, maar nu wèg 
was. 
De versnelling van de reisroute mag men dan al als 
een verbetering bestempelen, deze qualificatie is zeker 
niet van toepassing op Padang zelf. Eens de voor- 
naamste plaats van Sumatra. van waar de gehele 
pacificatie van dit eiland werd geleid, werd het in de 
laatste decennia voor de oorlog reeds geheel over- 
vleugeld door de opkomst van de Oostkust. De stad 
geeft nu nog slechts de indruk van vergane groot- 
heid. terwijl de Jappen er bovendien het hunne toe 
hebben bijgedragen om haar aanzien naar beneden 
te halen, waardoor alles er thans vervallen en troos- 
teloos uitziet. 

Tn tegenstelling met alle andere plaatsen, heeft de 
■'■politionele actie voor Padang geen verlichting ge- 
bracht. De stad met omgeving is gebleven' wat het 
vóór dien was: een kleine enclave aan één kant afge- 
sloten door de zee en verder omringd door Republi- 
keins gebied. Het territoir is niet groot genoeg om 
self-supporting te zijn. zodat men voor de voeding 
grotendeels op „blik" is aangewezen, tenzij: zoveel 
mogejijk vers vlees en groenten . per vliegtuig uit 
Batavia worden aangevoerd. 
Ook al door deze omstandigheden hebben de troepen 
in Padang het lang niet gemakkelijk gehad en zij 
leven trouwens nog steeds in een enerverende, zenuw- 
slopende sfeer. De nabijheid van Fort de Koek. of 
zoals de Maleise naam luidt: Boekit Tinggih, de re- 
publikeinse hoofdstad van Sumatra, heeft daar het 
nodige toe bijgedragen. Van dit centrum uit dringen 

regelmatig saboteurs en propagandistetf in het bevrijde 
gebied door. Maar bovendien had de aanwezigheid 
van de grote machthebbers der revolutie tot gevolg 
een voortdurende activiteit van T.N.I., en particu- 
liere legertjes en benden aan de demarcatielijn. 
Wanneer men hierbij dan nog in aanmerking neemt, 
dat Juist in dit gebied lange tijd een concentratie van 
Jappen heeft gezeten, terwijl er thans nog ruim 200 
Brits-Indische deserteurs, samenwerkend met de repu- 
blikeinen rondzwerven, kan men zich indenken, dat 
onze troepen daar heus wel hun handen vol gehad 
hebben. 
Dat zij desalniettemin nog vaak zo'n uitstekende geest 
bezitten, is voor een niet gering deel te danken aan 
de Brigadecommandant, de Kolonel J. Sluiter. Deze 
man is werkelijk steeds een vader voor zijn soldaten 
geweest. Het is geen sinecure om onder moeilijke 
omstandigheden als hier bestaan, als commandant 
van een Brigade op te treden. Maar daarnaast vindt 
hij altijd weer tijd voor een persoonlijk praatje met 
zijn mannen, die vaak met hun moeilijkheden bij hem 
komen. Menig maal is hij naar Batavia gereisd of 
heeft daar één zijner officieren heen gezonden, enkel 
en alleen met het doel de belangen van zijn mensen 
te bepleiten. Vraag het maar eens aan de jongens 
van 11—14 R.I.. onlangs als eerste demobiliserend 
O.V.W.-bataljon in Nederland teruggekeerd; zij zul- 
len alleen maar woorden van lof voor hem over heb- 
ben. 

M: 
[et de Indonesische bevolking buiten ons gebied 
is het al heel treurig gesteld. Ik herinner me een 

philosophisch aangelegde bar-keeper in Rome, die. 
toen ik hem vroeg naar de levensomstandigheden 
van de gemiddelde man in Italië, antwoordde; „Och 
mijnheer, de mensen hier zitten met allerlei moeilijk- 
heden doordat de verhouding tussen lonen en prijzen 
zo verschrikkelijk in het nadeel van dé lonen uitvalt. 
Maar ik heb hef vraagstuk tot zeer eenvoudige pro- 
porties terug gebracht. Ik moet eenvoudig kiezen 

tussen twee dingen, hl. eten en mezelf niet kleden, 
ofwel het omgekeerde." 
Destijds vond ik hem, niattcgenstaande zijn berustende 
houding, een beklagenswaardig man. Maar na het- 
geen ik hier aanschouwde, lijkt hij mij in een zeer 
benijdenswaardige positie te verkeren. Hij kon nog 
kiezen. De bevolking rondom Padang in het repu- 
blikeinse gebied heeft geen enkele keus. Dagelijks, en 
vooral bij nacht, door de duisternis beschermd, komen 
de stakkers zich melden bij onze voorste posten. 
„Uitgemergeld tot op het botte geraamte" (Chester- 
ton ip „Orthodoxie), ziek, uitgeput, en zo goed als 
naakt, vragen, smeken zij om hulp. bijstand en voed 
sel. Maar onze handen zijn gebonden en de „Goede 
Diensten" van de Verenigde Naties strekken zich 
niet tot hen uit. Het enige dat zij kunnen doen is 
naar" Padang trekken en daar trachten werk te vin 
den, waarbij ze altijd nog voor zichzelf de overtui- 
ging hebben, dat zelfs als hun dat niet lukt, het 
Nederlandse Gouvernement hen althans niet van hon 
ger zal laten omkomen. 

Gelijk overal elders waar de Nederlandse troepen 
de Indonesische bevolking van he,t republikeinse 

juk hebben bevrijd, ontstond ook hier kort na de 
politionele actie een streven om te komen tot de stich- 
ting van een zelfstandige staat, afgescheiden van de 
Republiek, een Daerah Istinewa Soematra Barat. 
Zoals boven reeds gezegd betreft het hier echter een 
zeer klein gebied, dat op zich zelf geen levenskansen 
heeft. Zulks zou wel het geval zijn, indien het werd 
uitgebreid met de ethnografisch, economisch en geo- 
grafisch tot Padang en Ommelanden behorende stre- 
ken, die op het ogenblik onder het schrikbewind van 
Fort de Koek ressorteren. Maar het zal ieder wel 
duidelijk zijn, dat bovengenoemde spontaan ontstane 
beweging weinig kans heeft om voor haar ideeën 
propaganda te gaan maken buiten de demarcatielijn 
Het veel besproken toekomstige plebisciet zal hierover 
t.z.t. wel uitspraak moeten doen. Om redenen, die ik 
in een volgend artikel nader zal uiteenzetten, vrees 
ik echter, dat als het van deze volksstemming moet 
afhangen, de anderhalf miilioen gulden, welke de 
Indische Regering op de begroting van 1948 heeft 
uitgetrokken voor het herstel van de verwaarloosde 
stad. straks uitsluitend ten profijte zullen komen van 
de Republiek. 

""„JOHNNY" 

      \ 

K M I IP S IR1 IL <5! uit Correspondentie van bij een Gas- en In JK JEt u) Electriciteitsbedrijf aangesloten verbruikers. 

 Mijn moeder werd door de tand des tijds gedwongen bij mij in te komen wonen. 
 We hebben een kamer verhuurd aan een oude dame van 86 jaar, waarin de hele dag een gaskachel 

moet branden. 
Ik gebruik wekelijks zowat 29 muntjes in de maand. 

 Mijn gezin feit vier ledematen. 
 Het orgel waar ik les op geef wordt electrisch voortbewogen. 
......Ik begrijp natuurlijk wel, die brief is meer bedoeld als pro-memento-mori. 
 Mijn man doet seer smart werk. 
  Daar mijn vrouw een zoon ter aarde heeft geschonken. 
 Ik zit van alles zonder. Zoals H weet is mijn schoonmoeder pas dood. Die ook al geen inkomen 
had. En dan moet U mij ook nog meer krengen, terwijl ik spring van ellende. Mijn schoonmoeder 
van wijlen kost me ook f 1.50 per week. 
 Mijn vrouw moet hete zitbaden gebruiken. Als de kachel brandde kon ze hef daarop doen. 
 Verzoeke meer gas. daar mijn, vrouw in een kinderbed ligt  
 daar ik twee babas heeft, welke cuvuse kinderen zijn. 
 Bij een bombardement heeft mijn zuster haar echtgenoot en haar gehele verdere inboedel verloren. 
 Verzoeke meer gas, daar ik 14 April een zoon er bij heb géboren, wat me door de drukte geheel 
door het hoofd is gegaan. 
 Verzoeke beleefd een kleine toeslag voor gebruik van de geyser, daar wij in 6 jaar geen bad hebben 
durven nemen. 
 Door omstandigheden van een kwaal moet ik mij meermalen per week wassen. 
 Daar ik , alles in het donker moet doen, zo verzoek ik U vriendelijk of U mij een eindje tege- 
moet wilt komen. 
 Gaarne zou ik in aanmerking willen komen voor gezinsvermeerdering met een babij. 
 Ondergetekende gebruikte tof voor kort gas en olie. doch heeft na bovendien een schoonmoeder 
in huis. 
 Tot voor kort bereidde mijn vrouw alle spijzen met petroleum. 
 Menheer, toen ik een kachel had dee ik vaak een hoop op de kachel, maar nu moet ik alles op 
het gasfornuis doen. 
 Ik ben niet iemand die zo maar gas laat vliegen. 
 Wegens ziekte van mijn vrouw heb ik tijdelijk een andere vrouw gehad (als hulp). 
 Ik ben een staande vrouw alleen. 
 Ik heb me laten krabben voor vast recht. 
 En wilt U dan meteen zo goed zijn mij als lid van hef vast recht af te laten vloeien. 
 en daarmee moet ik dus 5 grote mensen bewassen, bekoken en bestrijken. 
 Wat ons koken betreft stpan wij op een zeer laag standpunt. 
 daar ik zorg heb voor mijn tweelingen. U zou zeggen op de kachel, maar dat doe ik niet uit 
financieel oogpunt. 

      i 

IJs&utcejitvve-'un^ 

De Bijzondere Raad van Cassatie heeft onlangs' 
de door het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam 
aan de politieambtenaar G. Gringhuis te Am- 

sterdam opgelegde doodstraf wegens het arresteren 
van vele Joden en het zich wederrechtelijk bevoor- 
delen, gewijzigd in levenslange gevangenisstraf op 
grond van de bijzondere motivering: 
— dat de Raad met 't Bijzondere Gerechtshof van oor- 
deel is, dat requirant zich bij zijn hulpverlening aan 
de vijand zó onvaderlandslievend en onmenselijk heeft 
gedragen, dat hij zichzelven buiten de menselijke sa- 
menleving heeft geplaatst en dat hij daarin dan ook 
niet behoort terug te keren; 
— dat de slaafse wijze, waarop hij de hem gegeven 
opdrachten heeft uitgevoerd, zijn blijkbare gebrek aan 
medegevoel voor zijn slachtoffers en zijn eigen 
initiatief in sommige gevallen van ergerlijke Joden- 
vervolging, op zichzelve beschouwd, de hem door 
het Bijzondere Gerechtshof opgelegde doodstraf zju- 
den rechtvaardigen: 
— dat de Raad daarbij echter in aanmerking wil ne- 
men, dat, gelijk hem uit eigen wetenschap bekend is, de 
Nederlandse politie in het algemeen gedurende de be- 
zetting zeer te kort is geschoten, haar goede leden 
niet te na gesproken, ook indien men rekening houdt 
met de moeilijke omstandigheden, waaronder zij haar 
taak had te vervullen; 
— dat toch in de meeste politiecorpsen van de hoog- 
ste tot de laagste rangen zwaar tegen 't vaderland en 
zijn bevolking is gezondigd door te grote meegaand- 
heid tegenover de wrede bezetter, door opoffering 
van het leven, de vrijheid en het levensgeluk van vele 
goede en onschuldige burgers aan eigen veiligheid en 
— wat het ergste is — door afwenteling van eigen 
verantwoordelijkheid als meerderen voor handelin- 
gen, die de bezetter wenste, op ondergeschikten, die 
tenslotte het vuile werk te doen kregen: 
— dat dit slaafsheid, wreedheid en dienstklopperij in de 
lagere rangen van een politiecorps zeker allerminst 
verontschuldigt, maar in bepaalde gevallen juist nog 
wel genoeg gewicht in de schaal kan leggen om deze 
bij het oordeel over leven en dood te doen omslaan 
ten gunste van, ondergeschikten, die mede door de 
houding hunner meerderen in de moeilijkste omstan- 
digheden zijn geraakt en zich met enig recht op de 
morele medeschuld van hunne meerderen kunnen be- 
roepen; 
— dat 't vorenstaande ook geldt voor 't Amsterdamse 
politiecorps en dat. in dit licht bezien, de afschuwe- 
lijke daden van requirant naar 's Raads oordeel nog 
juist niet de allerzwaarste straf, maar wel levenslange 
verwijdering uit de maatschappij vorderen. 



ICH BRAUCHE KEINE MILLIONEN  
DANS OM MILLIOENEN 

Rettettet  rettet  rettettettetete  
rettettet  Brutaal-opdringerig hamert de 
telex haar berichten de kleine, benauwde 

ontvangstkamer van het gebouw der Sicherheits- 
Dienststelle te Zwolle binnen. 
Meters papier braakt het apparaat uit met de 
drift van een kletterende buurvrouw, die niet 
weet hoe gauw ze haar pas vernomen nieuwtjes 
moet spuien in de argeloze oren van „Mefrou- 
fan-hier-naast". 
Hals-over-kop buitelen de arrestaties, overvallen, 
huiszoAingen en rijwielvorderingen het toestel 
uit en dat alles met de koude Onaandoenlijkheid 
van een sfinx, zonder ook maar enig onderscheid 
te maken voor geeft-niet-wat voor Sondermel- 
dungen. 
Dat onderscheid maakt slechts Heinrich Som- 
melmann, soldaat eerste klas, oorlogsgewondé en 
kruisdrager, die achter het toestel zit te lezen om 
zijn Herr Ober-Leutnant onmiddellijk op de 
hoogte te brengen met belangrijke gebeurtenissen. 

Het is op de avond van de vijftiende November. 
Heinrich leest. 
Hij leest, tot hij er bijna scheel van kijkt. Het 
ene bericht^na het andere. 
Plots rinkelt de telexbel. 
Sondermeldung, vertelt het papier. 
Sondermeldung   Sondermeldung    

H,Donnerwetter", vloekt Heinrich, want over twee 
minuten komt de aflossing. Sondermeldungen 
göVen altijd werk. En over eeri kwartier komt' 
zijn „Liebchen", de blonde. 
„Na, was soll denn los sein. Scheisje natürlich..." 

Oelala, weer eens iets anders  Rechtstreeks 
bericht van de grote baas. 

/ ' Onwillekeurig sluiten zijn voeten zich, iets min- 
der dan winkelhaaks. 

„Op 15 November tussen 18 en 19 uur heeft 
een overval op de Nederlandse Bank te Al- 
melo plaats gehad, waarbij een zeer groot 
bedrag aan geld (geschat wordt vijftig mil- 
lioen gulden) is buit gemaakt. Vermoed 
wordt " 

Heinrich leest al niet verder. Hij grijpt van ont- 
steltenis naar zijn hoofd. 
„Mein lieber  Etwa fünfzig Millionen  
Das ist aber der Mühe wert " 
HS ritst het . bericht met zijn zakmes van de 
rol en rent er mee de gang op. 
Klik-klak, klik-klak, klik-klak  Spijkers op 
graniet. 
„ Rein", schreeuwt Herr Ober-Leutnant. „Was 
ist los......" 
Heinrich overhandigt hem het papier. 
De luitenant steekt een cigaret op. 
Voordat hij gaat lezen zet hij de radio aan. 
Berliner Rundfunk  Uit de luidspreker sluipt 
een fluwelige stem dè kamer in. Aardig liedje. 
De luitenant kent het wel en hij fluit mee: 

„Ich brauche keine Millionen, 
Mir fehlt kein Pfennig zum Glück. 
Ich brauche nur " 

Wat de luitenant slechts nodig heeft fluit hij op 
dat moment niet. Hij kan niet meer fluiten, 
daarvoor zakt zijn mond ineens te wijd open. 
„Was  etwa fünfzigmillion Gulden  Du 
meine Güte " 
De luitenant springt wild overeind. Zijn stoel 
boldert over de parketvloer. Een vals kijkend 
Pekineesje schiet schel keffend uit een prulle- 
mand. Buiten voor het raam begint een „gaspot" 
te loeien. 
En -uit de luidspreker de fluwelige stem, opeens 
spottend: 

„Ich brauche keine Millionen 
Mir " 

Heb je wel gehoord van de Zilveren vloot...? 

Lange tijd, ja, zelfs meer dan drie eeuwen lang, 
heeft Admiraal Piet Hein, sinds zijn verove- 
ring van de Spaanse zilvervloot op Cuba, het 
nationale kraak-record op zijn naam gehad. 
Tot voor kort was zijn reputatie als zodanig 
onaangetast. Geen Nederlander had hem over- 
troffen en vrijmoedig zongen zijn nazaten hij 
feestelijke gelegenheden het lied van de Spaan- 
se matten. 
Totdat de vijftiende November van het jaar 
1944 aanbrak en een handjevol jonge geuzen 
het bestonden om, letterlijk onder de ogen van 
de Duitse onderdrukkers, een bedrag aan geld 
buit te maken, dat de waarde van de zilvervloot 
verre te boven ging. 
Nog zingt men het lied van Piet Hein. 
Doch waar blijft de dichter, die zich Iaat in- 
spireren door de roemruchte overval op de 
Nederlandse Bank te Almelo? 

TOON MULDER 

als zij toeslaan klatsen de handen in elkaar, veel 
te laat, met hoogstens een enkele veer van die 
wondere vogel in hun gulzige grijp-vingers. 

Grappig, hoe zo'n schamelige veer in een koeste- 
rende mensenhand kan worden tot een volwas- 
sen stuk pluimvee. 

Met een verwoede ruk trekt de luitenant de stek- 
ker uit het stopcontact. 
Heinrich, in afwachting, wordt onrustig. 
„'Raus," brult Herr Leutnant. „Schnell " 
„Hé," bedenkt hij zich dan, „nimm den dreckigen 
Hund mit  Und schicke meinen Chauffeur..." 

HET WONDERE GERUCHT. 
Een gerucht wielt en dartelt door de lucht. 

Als een vlugge vogel wiekt het van dorp tot 
dorp, van stad tot stad. • 
Hier strooit het een paar woorden, onder de hon- 
gerende etenhalers in de Haarlemmermeer, daar 
fluistert het een onduidelijke zin, in de keuken 
van een Drentse boerenhoeve. 
En het gerucht fladdert verder, op en neer, heen 
en weer. De mensen trachten het te grijpen, 
want zij willen weten, altijd maar weten, maar 

Langs de kale, rechte wegen van de Haarlem- 
mermeerpolder fietst een mannetje. 
Voorovergebogen op het stuur ligt hij en telkens 
als hij zijn rechterpedaal wegtrapt ratelt de ver- 
sleten ketting een stukje over het bijna tande- 
loze kam-wiel. 
Niemand hoort dat, want de naakte velg van 
het voorwiel raast over het vervallen wegdek 
als een Engelse tank over de hobbelige straten 
van het Limburgse. 
Slechts het mannetje zelf merkt het, bij elke trap 
weer en het maakt hem kwaad. 
Krrrr  kraakt de ketting en: krrrrengen  
kraakt het mannetje. 
Hij is een van de duizenden Amsterdammers uit 
de hongerwinter van vier en veertig, die die 
morgen vroeg op pad is gegaan om wat suiker- 
bieten voor zich en zijn gezin op te scharrelen. 
Vaal kruipt een kleffe mist over de grauwe 
gronden van het gestorven land. Alles is grauw, 
alles: het mannetje, de weg, de wereld, het hele 
leven is grauw. 
Krrrrrr  
Krrrrrrrengen  
„Ho, ouwe reus, hou je roer recht," klinkt plotse- 
ling een stem uit de mist. „Je zoekt mij toch 
niet? Ik kan het ook niet helpen, hoor." 
Naast het mannetje komt een ander mannetje. 
Ook op zoek naar bieten. Hij heeft er al vijf te 
pakken. Zijn dag is goed. 
„Zeg, heb je 't al gehoord? Ze hebben de moffen 
eens weer te grazen. En niet zo zuinig. Mijn zoon 
vertelde het me. En die zijn vriend zijn broer is 
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„.trappen ze Verder op hun fietsen, 
die rammelen als een tank ■ • • 
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bö de BS. Ergens in Twente heeft de ondergrond- 
se de Nederlandse Bank beroofd. Alles wegge- 
haald. Vijf-en-zeventig-millioen-gulden  Voor 
de spoorwegmensen. Is-t-ie effe voor zijn 
ruige ?" 
„Vijf-en-zeventig-millioen gulden " doet de 
bietloze verbaasd. „Vijf-en-zeventig-millioen gul- 
den  Sjonge-jonge, hoe is 't mogelijk". En nog 
eens, bijna liefkozend: „Vijf-en-zeventig-mil- 
lioen " 
Dan spoelt er een vlugge lach over zijn goor ge- 
zicht en hij zegt: „Wat zouden we daar een sui- 
kerbieten voor kunnen kopen, maat." 
De maat lacht vrolijk mee en al pratend over de 
kraak, over de ondergrondse — „'t zijn toch pot- 
verdorie kerels" — trappen ze verder op hun 
fietsen, die rammelen als een tank. 
Langzaam trekt de mist op  

In de keuken van een boerderijtje, ergens op het 
Drentse land, zit de familie Harms om het be- 

haaglijk warme fornuis geschaard. De steeds 
maar groeiende vlam van de blinkend gepoetste 
petroleumlamp verspreidt een zacht-geel schijn- 
sel door het propere vertrek. 
De oude boer ligt loom in een antieke armstoel, 
die kraakt telkens als hij gaat verzitten en 
als hij zijn reutelende pijp uit de mond neemt 
tekent het spaarzame licht rare schaduwbeelden 
op de wit gekalkte muur, waar Berendien ieder 
keer weer om moet lachen. 
In de stal loeit gedempt en melig een koe - de 
laatste van de drie, die boer Harms heeft beze- 
ten — en soms, als zij haar suffe kop slaap'rig 
schudt, rammelt een ketting. 
Iemand licht de klink van de buitendeur op. 
Het is de buurman van „Arbeid adelt". 
„Goei," zegt hij en hij zet zich op de houten turf- 
bak. 
Hij heeft nieuws, groot nieuws. 
Dat is hem altijd aan te zien, want als Gait-Jan 
nieuws heeft wrijft hij gedurig met zijn linker- 
hand over de rechtermouw van zijn blauwe kiel. 
Dat is zo de gewoonte van Gait-Jan. 
„Hei't al heurt," vist hij voorzichtig, bijna ang- 
stig, dat een ander hem voor is geweest. 
„Wat zuft wij dan wel heurt hebb'n, Gait-Jan", 
vraagt boer Harms, volkomen on-geinteresseerd, 
maar bijna barstend van nieuwsgierigheid. 
„Wee'j d'r dan nog niks van, man," doet Gait- 
Jan, al wrijvend over zijn rechter arm. 
Hij zuigt op zijn woorden als een kalf op een 
sappige peer. 
„Hoe is 't meuglijk, ik wus het vanmiddag al." 
„Hebb'n de Duutsers klapp'n had?" 
Dan gaat Gait-Jan staan en triomfantelijk als 
had hij 't zelf gedaan, zegt hij: „Klapp'n had? 
Klapp'n had? Man, ze hebt de hiele Almelose 
Bank leeg-e-haalt. Honderd millioen guld'n 
hebb'n de ondergronds'n d'r uut-e-haalt. 
Veur de spoorwegmann'n. Op kloar-lichte dag. 
Of 't woar is, weet ik niet, moar ze hebb'n d'r 
ontzett'nd bij-e-vucht'n. 't Bloed stroomde van 
de stoep of. Van de Duutsers van-sulfs. Gien 
enkele ondergrondse hebb'n ze d'r bij-e-kreeg'n." 
Zo, dat was eruit. 
Gloriërend ging hij weer zitten, stil-genietend 
van de gretige gezichten van zijn gehoor, dat 
meer wilde weten, veel meer. 
En ze kregen ruimschoots hun zin, want wat 
Gait-Jan niet wist, werd al pratende geboren 
op zijn gulle tong. 

(Wordt vervolgd). 
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WAAR HET OM GAAT. 
Enkele weken geleden schreef „Koos" ons een brief, 

waarin hij zijn gal uitspuwde over het feit, dat het 
plaatselijk bestuur van de afdeling '40—'45 in 

Usquert uitsluitend bestond uit figuren, die hoewel 
„goede" Nederlanders, toch geen, of slechts een geringe 
rol in het verzet hebben gespeeld. Een lezer reageerde 
daarop in een artikel Onder het hoofd „Een avond vol 
blijdschap". Dezelfde lezer komt in dit en in een vol- 
gend artikel nogmaals terug op deze kwestie. 

Beste Koos, 
Ik ga je een gezellige brief schrijven en ik kan je zeg- 
gen dat ik daar erg veel zin in heb. 
]ij .geeft iemand de kans om wat te zeggen. Wat jij op je 
hart hebt, spreek je tenminste daar uit waar het behoort 
gezegd te worden: op de publieke markt van het leven, 
zodat iedereen het kan horen. 
Die publieke markt is in dit geval „De Zwerver". ^ 
Jij behoort niet tot die verzetsmensen, 'wou!d-be mede- 
werkers '40—'45 — kankeraars — roddelaars —, die 
achter hun hand in een hoekje en onder vier ogen din- 
gen zeggen, die '40—'45 schade kunnen doen. Jij hebt 
van je hart geen moordkuil gemaakt, jij bespreekt de 
brandende kwesties publiek. 
Maar Koos, dat geeft mij ook het recht om van mijn 
hart geen moordkuil te maken, om de in geding zijnde 
kwesties publiek te bespreken. Jij hebt geen blad voor 
je mond genomen, Koos, je kunt rustig van mij aan- 
nemen dat ik het ook niet doe. 
Maar zo ook alleen komen we tot een oplossing van de 
kwesties, komen we tot de oplossing van het vraagstuk; 
hoe kunnen jij en ik en zoveel anderen '40—'45 het beste 
dienen. 

WANT DAAROM MÖET HET ONS TE DOEN 
ZIJN!! 
Voorop stel ik dat ik niet inga op de interne aangele- 
genheden van je eigen provincie. Ik ben niet bevoegd 
daarover te oordelen, omdat ik de details niet ken. 
Ik heb dat ook niet nodig te doen, omdat ik er van over- 
tuigd ben, dat het Provinciaal Bestuur van Groningen, 
het Hoofdbestuurslid van Groningen en de Directeur van 
je district daartoe mans genoeg zijn. Dit wil ik je nog 
wel zeggen, dat ik ervan overtuigd ben dat ze hier een 
taak hebben om de dingen, die jij genoemd hebt in je 
schrijven, aan te pakken en te trachten hier een oplos- 
sing te vinden. 
Waar ik wel op wil ingaan, dat is de algemene strekking 
van je artikel. Die algemene strekking van jouw artikel 
vat ik samen in vier punten; 
1. '40.—'45 heeft medewerkers nodig. 
2. Die medewerkers zijn er in de vorm van de oud- 

verzetsmensen. 
3. '40—'45 doet blijkbaar geen beroep op hen tot mede- 

werking. 
4. '40—'45 schakelt, blijkens jouw schrijven, wel „an- 

deren" in. 
Tot goed begrip van wat ik als een antwoord beschouw 
op jouw schrijven, moet ik eerst een stukje Stichtings- 
geschiedenis gaan ophalen. Die geschiedenis begint op 
het moment, dat de Duitse bezettingsautoriteiten mensen 
van de verzetsbeweging voor het vuurpeloton gingen 
plaatsen. Toen ze zichzelf suggereerden dat ze, door 

bloed te laten vloeien, kostbaar Nederlands bloed, die 
.verdammte Terroriste" wel bang zouden maken. 
Angstig werden die verzetsmensen wel, maar niet voor 
zichzelf. Die angst kwam voort uit de gedachte aan de 
toekomst van vrouw en kinderen, die achter zouden blij- 
ven, als zij ook voor het vuurpeloton hun leven, zouden 
moeten geven voor God, Koningin en Vaderland. 
Dit probleem werd een afuut probleem, omdat niemand 
de oplossing wist. Totdat er één kwam met het idee van 
een organisatie, welke tot- taak zou hebben dit probleem 
na de bevrijding op te lossen. 
Dat was hét geboorte-uur van de Stichting 1940—1945. 
Er werd over gepraat en nog eens gepraat en het eind- 
resultaat was de benoeming van een aantal personen 
uit alle richtingen van het verzet met de opdracht dit 
probleem in studie te nemen. 
In studie te nemen, niet na de bevrijding, maar onmid- 
dellijk, nog tijdens de bezetting. 
Deze commissie heeft die taak op zich genomen en heeft 
een concept-ontwerp gemaakt voor een organisatie, die 
tot taak heeft de nagelaten betrekkingen van onze 
gevallen vrienden, financieel, sociaal en moreel te ver- 
zorgen. , 
Het Nederlandse verzet heeft hiermede de taak overge- 
nomen van die verzetsmensen, die door hun dood niet 
meer in staat waren hun gezin te onderhouden. 
En let nu goed op Koos: jij en ik en alle andere deel- 
nemers aan het Nederlandse verzet hebben In de perso- 
nen, die ons eh hen vertegenwoordigden in die commis- 
sicr, de belofte afgelegd om de zaak van de nagelaten 
betrekkingen tot de onze te maken. 
In die commissie waren jij en ik en vele anderen als het 
ware persoonlijk aanwezig om plechtig de gelofte af*1 te 
leggen: 

HUN ZAAK, ONZE ZAAK. 
Kijk Koos, van die verantwoordelijkheid kom je nooit 
meer af in dit leven, spijts alle vermeende non-activiteit 
van provinciale- en plaatselijke bestuurs- of districts- 
bureaux. 
En die grote verantwoordelijkheid moet je dwingen om 
te komen tot de vervulling van je belofte, zonder dat je 
geroepen wordt. 
Jij zegt; ze roepen bij '40—'45 niet en jouw antwoord 
op dit nict-roepen is: dan kom ik niet. 
Dit is de kardinale fout!! 
Want wié moest er roepen onmiddellijk na de bevrijding, 
toen '40—'45 alleen maar op een stuk papier bestond? 
Als toen allen hadden gedaan, zoals jij en zoveel anderen, 
dan was er nooit een Stichting gekomen. 
Maar er zijn gelukkig onder de verzetsmensen nog men- 
sen geweest, die niet gewacht hebben op het roepen, 
maar die de daad gesteld hebben van komen zon- 
der roepen". 
Het constateren van fouten bij anderen blijft altijd nega- 
tief als je zelf aan de kant blijft staan, terwijl je een taak 
hebt. 
Want je constateert wel fouten, maar nergens zeg je 
ook maar met een woord, dat je getracht hebt verandering 
aan te brengen. 

EN DAT IS JE EERSTE TAAK!! 
En daarom kon ik boven mijn eerste artikel zetten: Een 
avond vol blijdschap. 
Want jij gaf me hoop, Koos!! 
Ik zie in jouw schrijven een 'uiting van een oud-verzets- 
man, die voelt het gaat niet goed met me  ik schiet 
tekort in de vervulling van mijn belofte, ééns plechtig 
afgelegd. 
En die het nu publiek zegt: ik zie geen uitweg meer, 
help me mijn taak weer te zien!!! 
Koos, in een volgende brief willen we samen jouw 
schrijven eens'punt voor punt nagaan.,So long! 

G. B. 
(Wordt vervolgd.) 

DE SCHOKKER SCHOK 

Ik woonde onlangs een zitting bij van het Bijzonder Gerechtshof te Arnhem. 
De eerste zaak die op de rol voor deze zitting stond, was het geval Schokker. 
Kent U Schokker? De doorsnee-lezer, niet zakenman, zal nooit van hem hebben gehoord. De zakenmensen onder onze 
lezers hoogstwaarschijnlijk wel. Welnu, Mr. Schokker was gedurende de bezetting Hoofd van de Dienst van de Gemach- 
tigde voor de prijzen. Verder was hij lid van de NSB. en Commandant van de Landwacht. 
Een heel -normaal geval dus. 
Ik vond de eis van de Procureur Fiscaal in deze zaak dan ook zeer behoorlijk. 
Deze luidde n.1. zeven jaar. 
Met dit alles, waarde lezer, is nog niet de schok verklaard uit de titel van dit verhaal. Die komt echter nu. 
Ik had aan dit hele geval geen bijzondere aandacht geschonken, totdat de verdediger aan het woord kwam. 
Hij had zijn verdediging in drie punten verdeeld. In zijn inleiding hierop stond hij uitvoerig stil bij de figuur van de 
verdachte, zijn omstandigheden, zijn dienstbetrekking en zijn superieuren. 
En bij dit laatste onderwerp noemde hij de naam  Hirschfeld , chef van Schokker. 
Dat was de schok. 
Mijn aandacht was plotseling bijzonder gespannen. 
Een politieman, als verdachte voor b.v. het Tribunaal, beroept zich op zijn superieuren. In de regel is het zo, dat 
die superieuren nog op hun plaats zitten. Maar Barbertje moet hangen. 
Op deze plaats, de -zitting van het Bijzonder Gerechtshof, wordt deze tragedie toch wel zeer pijnlijk. 
Ik weet het wel: Mr. Schokker heeft straf verdiend. 
Maar ik weet ook, dat Dr. Hirschfeld niet minder heeft verdiend dan deze man. 
Ook Dr. Hirschfeld was- — blijkens publicaties van het Rijks-Instituut voor Oorlogsdocumentatie — lid van de NSB. 
Ook Dr, Hirschfeld was Hoofd van de Sectie Financiën van het Hoofdkwartier van de NSB. 
Doch Dr, Hirschfeld is „onmisbaar" voor Volk en Vaderland. 

GERECHTIGHEID VERHOOGT EEN VOLK, DOCH DE ZONDE IS EEN SCHANDVLEK DER NATIËN. 
OOK DE ZONDE VAN TWEEËRLEI WEEGSTEEN IN DE BERECHTING II G. B. 

  



* UIT DE G.O.I.W.N. » 

DE NATIONALE VERTROÜWEWSRAAD 

(N.V.R) 

/^Vp 14 Februari had de eerste werkvergade- 
^^ring van de Nat. Vertrouwens Raad plaats. 
Daarin werd de werkwijze van deze Raad vast- 
gesteld. De verschillende vraagstukken zul- 
len commissie-gewijze worden bekeken, en, na 
behandeling door de N.V.R., ook commissie- 
gewijze met de Overheid worden opgenomen: 
op deze wijze zal deskundige behandeling het 
best gewaarborgd zijn. ' 
Als regel zullen alleen principiële vraagstukken 
in behandeling worden genomen, alsmede die 
individuele gevallen, welke een principieel as- 
pect hebben. Bij behandeling dier gevallen zal 
de Raad zich voornamehjk concentreren op ge- 
vallen van rechtsherstel van illegale werkers, 
terwijl slechts bij uitzondering principiële ge- 
Vallen van zuivering en berechting ter hand 
genomen zullen worden. 
De N.V.R. krijgt de te behandelen gevallen 
en problemen rechtstreeks .van de Interprov. 
Raad. Daaruit volgt, dat de illegale werkers 
hun moeilijkheden via de normale organen van 
de GOIWN, bij de N.V.R. aanhangig moeten 
maken. 
De N.V.R. behoudt zich de bevoegdheid/voor, 
te beslissen, of een door de Interprovinciale 
Vergadering (I.V.) aanhangig gemaakte zaak 
met de ■ Overheid zal worden opgenomen. 
Indien de Raad van oordeel is. dat 
dit niet behoort te geschieden, stelt hij van deze 
beslissing de I.V. in kennis, met omschrijving 
der redenen, waarom dit naar zijn oordeel niet 
dient te geschieden. Mocht de I.V. alsdan toch 
van mening blijven, dat de zaak behandeld 
moet worden, dan zal mondeling overleg tus- 
sen N.V.R. en Interprov. Raad plaats vinden 
en wel op de Interprovinciale Vergadering. 
Besloten werd de I.V. uit te nodigen, om alle 
organen der GOIWN op te dragen om die 
gevallen, wfelke voor behandeling door de 
N.V.R. in aanmerking komen, zo spoedig 
mogelijk te inventariseren en via de I.V. aan 
de Raad voor te leggen. 

motie 

Leden en oud-leden van de GOIWN in de 
provincie Noord-Brabant, in vergadering 

hijeen te 's-Hertogenbosch op 28 Februari 1948; 
gehoord de uiteenzettingen van Dr. Ir. N. A. J. 
Voorhoeve en Mr. H. B. S. Holla omtrent de 
door de Interprovinciale Raad aangenomen hou- 
ding inzake de reorganisatie van de GOIWN en 
het instellen van de Nationale Vertrouwens- 
raad; 
gehoord hebbende, dat door de Interpr. Raad 
ernstig gestreefd is de zo gewenste eenheid in 
de illegaliteit door federatie met andere orga- 
nisaties van illegalen te helpen bevorderen; 
vernomen hebbende, dat deze eenheid voorna- 
melijk is afgestuit op het niet algemeen aan- 
vaarden van de trouw aan Oranje als een der 
grondslagen voor de bundeling der illegaliteit; 
van oordeel, dat voor bundeling der illegaliteit 
in Nederland in w aar lijk vaderlandse 
zin de grondslag van „Trouw aan Oranje" 
onmisbaar is; 
wijzen af iedere bundeling van illegalen in Ne- 
derland, niet gebaseerd op deze door de 
GOIW N ten enenmale aanvaarde grondslag; 
keuren het ter zake door de Interprovinciale 
Raad gevoerde beleid onvoorwaardelijk goed. 

VERGADERING PROVINCIE NOORD-BRABANT. 

Zaterdag 28 Februari belegde de Provincie Noord-Brabant, op initia- 
tief der plaatselijke afdeling 's-Herfogenbosch, een vergadering voor 

leden en oud-leden, ten einde ene uiteenzetting te geven over de laatste 
gebeurtenissen in en om de GOIWN en haar orgaan „De Vrije Stem". 
De opkomst van heinde en verre bewees de belangstelling voor deze 
problemen en de behoefte aan voorlichting. 
Na de film „The true glory" (De ware glorie), die de glorieuze op- 
mars der Geallieerden van D-day tot aan Duitslands capitulatie te zien 
geeft, leidt de Provinciale Voorzitter, de Heer Snels, als eerste spreker 
in, de Voorzitter der GOIWN, Dr. Ir. Voorhoeve. 

INTERPROVINCIALE VERGADERING. I.V. 

O p 21 Februari 1948 heeft een goed bezochte 
vergadering van de Interprovinciale Vergade- 
ring I.V. der GOIWN plaats gehad. 
Behalve diverse organisatorische en financiële 
kwesties zijn op die vergadering onder meer 
ter sprake gekomen: 
a. „De Zweevec". De I.V. blijkt van mening, 

dat het blad thans uitstekend aan de ver- 
wachtingen voldoet. Nu de redactie voort- 
aan bestaat uit evenveel leden aangewezen 
door de GOIWN als door de LO-LKP 
is gewaarborgd, dat het blad een juist beeld 
zal geven van wat er in de LO—LKP en in 
de GOIWN leeft. 
Men is verder van mening, dat „De Zwer- 
ver" recht heeft op meer medewerking van 
personen buiten de redactie en spreekt de 
hoop uit, dat alle leden van de GOIWN 
meer interesse voor hun blad gaan tonen 
door het inzenden van copie. 

b. Demobilisatie. De raad meent een beroep 
op alle oud-illegale werkers te moeten doen 
om meer medewerking te geven aan het 
werk der demobilisatieraden. 
Vertegenwoordiging van de GOIWN in de 
Nationale Demobilisatieraad. de Prövincale 
Demobilisatieraden en de diverse plaatse- 
lijke en regionale demobilisatieraden wordt 
wenselijk geacht. In het algemeen zullen 
de oud-illegale werkers zich meer moeten 
realiseren, dat zij moreel gebonden zijn het 
demobilisatiewerk actief te bevorderen. De - 
raad ziet geen speciale taak voor de 
GOIWN als organisatie buiten de officiële 
demobilisatie-organisatie. 

c. Herdenkingsdagen. De vrees, dat de her- 
denkingsdagen van gesneuvelde verzetslie- 
den, militairen en oorlogsslachtoffers meer 
en meer tot feesten van jolijt en dans zul- 
len verworden, doet de vergadering beslui- 
ten zich in een adres tot alle betrokken 
autoriteiten en organisaties te wenden met 
het dringende verzoek meer aandacht te 
besteden aan waarborgen voor een stijl- 
volle herdenking. 

d. Politieke delinquenten. De heer Gunninfc 
wijst de raad in een warm pleidooi op de 
verantwoordelijkheid der oud-illegale wer- 
kers t.o.v. de politieke delinquenten. Zijn 
werk in het interneringskamp in de Noord- 
Oostpolder toont duidelijk aan, dat hier 
voor het gehele Nederlandse Volk een taak 
ligt. Er zal met deze mensen meer over 
godsdienst en vaderlandsliefde moeten wor- 
den gesproken. Zijn practisch voorstel tot 
wijziging van de methode van tenuitvoer- 
legging der straffen wordt door de raad 
overgenomen en zal ter behandeling aan 
de N.V.R. worden doorgezonden. 

Dr. Ir. Voorhoeve bespreekt eerst de innerlijke 
tegenstellingen, ontstaan binnen de GOIW zelve; 

er zijn drie stromingen ontstaan. Een deel der leden 
heeft zich geleidelijk gedesinteresseerd voor het werk 
der organisatie,( omdat het daarvoor geen eigen taak 
meer ziet nu de sociale taak geheel door de Stichting 
'40—'45 is overgenomen, en zuivering en berechting 
haar einde nemen. 
Een ander deel kon zich niet neerleggen bij het 
feitelijk verloop van zuivering en berechting en qjenste 
activiteit op deze. gebieden te blijven ontplooien, 
totdat deze geheel naar hun wens zullen zijn doorge- 
voerd en ten einde gebracht. Het zocht verhoging 
van zijn kansen op succes in het samengaan met 
andere organisaties van illegalen, waarover straks 
nader. 
De derde categorie staat tussen deze beiden in: zij 
ziet enerzijds nog deeltaken voor de GOIW, met 
name op het gebied van het rechtsherstel voor illegale 
werkers, doch anderzijds erkent zij, dat zuivering en 
berechting, hoe onbevredigend ook, ten einde lopen 
en dat een hernieuwde activiteit op deze terreinen 
slechts onvervulbare verwachtingen bij de leden kan 
opwekken. / 
Daarna gaat spreker de stand van zaken in de ver- 
schillende provincies na, waarbij hij met name wijst op 
het royement der Provincie Utrecht, wegens het 
niet nakomen der financiële verplichtingen van het 
Provinciaal Bestuur tegenover de Interprovinciale 
Raad. De Provinciale Raden en de Interprovinciale 
Raad spraken zich uit voor het derde standpunt, het- 
geen in sommige provincies het uittreden van min- 
derheden ten gevolge heeft gehad. 
Deze minderheden, alsmede de geroyeerde provincie 
Utrecht, die zich op het tweede standpunt plaatsten, 
hebben — met gebruikmaking van de goodwill in onze 
naam gelegen — een nieuwe organisatie gesticht: de 
GOIW (in hersteld verband). 
Spreker behandelt dan uitvoerig de pogingen om tot 
een federatieve eenheid der illegaliteit te geraken. Hij 
wijst er op, hoe deze pogingen ten slotte zijn afgestuit 
op het niet aanvaarden van de dankbaarheid en tróuw 

♦ * * 
aan Oranje als grondslag voor de bundeling der ille- 
galiteit. 
De uitgetreden minderheden, verenigd in de GOIW 
(in hersteld verband), zijn over dit bezwaar heen- 
gestapt en zijn thans, tot de Federatie van Verenigin- 
gen van Oud-Illcgade Werkers toegetreden. Organen 
hiervan zijn de Nationale Federatieve Raad, alsmede 
de bladen „Ons Baken" en „Op Korte Golf" (Red. 
J, H. Schept). 

Ten einde de nog' resterende taken tot een goed einde 
te brengen nam de GOIWN twee belangrijke be- 
sluiten: een tot het instellen van een Nationale Ver- 
trouwensraad, en een (weede tot het samengaan van 
haar blad „De Vrije Stem" met het orgaan der LO- 
LKP-Stichting „De Zwerver". 
Na Dr. Ir. Voorhoeve behandelde de tweede spreker, 
Mr. H. 'B. S. Holla, als Voorzitter van de Nationale 
Vertrouwensraad de taak en de wording van die 
Raad. Hij greep hierbij terug op de tot stand koraing 
van de Gemeenschap in de eerste dagen na de be- 
vrijding van het Zuiden des lands. Uitgangspunt was 
toen, dat de illegaliteit in organisatorisch verband de 
wettige Overheid tot steun en voorlichting zou strek- 
ken. Daartoe bediende de Gemeenschap zich van 
meet af aan van vertrouwensraden. 
Spreker zet dan uiteen, dat verschillende doeleinden 
der illegalen door eenheid in de illegaliteit wellicht 
beter bereikbaar zouden kunnen zijn, maar dat een 
eenheid op verkeerde grondslag verwerpelijk is. Voor 
een bundeling der illegaliteit in waarlijk vaderlandse 
zin is de trouw aan Oranje een onmisbare grondslag. 
De besprekingen resulteerden uiteindelijk in het aan- 
vaarden van een, door Mr. Deelen, Procureur-Fiscaal 
bij het Bijzonder Gerechtshof te 's Hertogenbosch, in- 
gediende motie, (Zie hierboven, red.). 
Een telegram van aanhankelijkheid en trouw werd 
staande de vergadering aan H.M. de Koningin ver- 
zonden. 
Ten slotte gaf, als derde spreker, de Voorzitter van 
het (toenmalige) bestuur van „De Vrije Stem", C. van 
der Hooft, een korte uiteenzetting over de „questle- 

Scheps", de mislukte fusie met diens blad „Op Korte 
Golf" en de daarop gevolgde fusie met „De Zwer- 
ver". Hij zette uiteen, hoe „De Vrije Stem/Op Korte 
Golf", na fusie, door de Heer Scheps erkend was als 
orgaan der GOIWN, hoe deze als redacteur het 
blad had trachten te drijven in de richting van her- 
activering der illegaliteit tegen de uitgesproken wens 
der I.V. in, en hoe het Bestuur van „De Vrije Stem" 
hieraan een einde had gemaakt, toen Scheps in het 
eigen orgaan een aanval op de persoon van onze Voor- 
zitter had gedaan, waarna de fusie met „De Zwer- 
ver" was tot stand gekomen. 
Ook het in deze gevoerde beleid kreeg de instem- 
ming der vergadering, die hierop, na het zingen 
van het „Wilhelmus", uiteenging. 
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Op 17 Mei 1909 werd hij geboren, Cornelis 
Ruizendaal, zoon" van Melis Ruizendaal en 
Anna Heek. Men noemde hem Kees. In het 

dorp Maarssen aan de Vecht groeide hij op: Een 
stevige knaap, wat baldadig, doch ondanks al zijn 
jongensstreken rechtvaardig, ook wanneer het zich- 
zelf betrof. 
Op school-echter de wanhoop der onderwijzers. De 
zucht tot zwerven was hem soms te sterk en dat 
betekende: de school voorbij en de polder^, in! Vooral 
de veenplassen trokken hem. Daar was water! En 
als bij zo vele zonen van Holland had het ook hèm 
te pakken. 
Als hij groot was dan naar zee! - 
Toen Kees-'dertien jaar was, stierf zijn moeder. Vader, 
invalide, kon zijn drie zoons niet langer onderhouden 
en zo moest Kees, heel jong nog, de wereld in om 
een vak te leren. Hij kwam terecht in Leersum, bij een 
banketbakker-kok, 
Drie jaar bleef hij daar en stapte toen over naar het 
slagers-vak, maar in Kees 
groeide nog steeds het ver- 
langen naar zee en zijn 
diepste wens was: bij de 
Marine als kok. Twee jaar 
werkte hij nog in Nieuwcr- 
kerk a/d Amstel en toen 
kwam zijn tijd. 
Hij werd opgeroepen voor 
de dienst en meldde zich 
natuurlijk voor de Marine. 
Vlissingen werd zijn stand- 
plaats en de jonge Ruizen- 
daal zag zijn grote wens 
in vervulling gaan. i 
Als matroos-kok diende hij de verplichte zeven maan- 
den uit, waarna hij voor zes jaren bijtekende. Zijn 
bevordering tot korporaal-kok volgde spoedig. 
Vlissingen bracht hem nog meer, hij vond er ook 
zijn vrouw en trouwde in Maart 1930. Enkele jaren 
daarna kwam de oproep „naar Indic", ook voor 
Marinier Ruizendaal. Het lokte hem wel heel sterk, 
maar dit betekende ook, dat hij zijn vrouw, zoon en 
pasgeboren dochtertje achter moést laten. Maar hij 
had als marinier zijn plicht te vervullen, dus verliet 
bij met de H.M. torpedojager „Kortenaar", het moe- 
derland. 
Daar, in een Marine-kazerne te Batavia, werd hij 
voor twee jaar als kok te werk gesteld. Kees leerde 
Indië kennen. Hij hield van het land en zag, hoewel 
het verlangen naar gezin en vaderland heftig was, 
toch met een tikje weemoed de dag van vertrek na- 
deren. 
Na zijn verlof in Holland kreeg Kees weer een varend 
schip. De mijnenveger „Douwe Aukes" had een kok 
nodig. Dit ging zo een paar jaar, maar toen kwam 
weer de tijd voor Indië. Zijn vrouw piekerde daar- 
over zo erg, dat het haar gezondheid schaadde en 
ook Kees voelde er nu niet zo heel veel voor, om 
weer enkele jaren van zijn gezin weg te moeten. 
Hij verzocht overplaatsing naar de Landmacht en dit 
werd toegestaan. In November 1937 werd hij inge- 
deeld bij het 8c Regiment Infanterie. Hij verbond zich 
vrijwillig voor 6 jaar. 
In de Koehoorn-kazerne te Arnhem kookte nog die- 
zelfde maand voor de jongens van 8-R.I.; Sergeant- 
kok Ruizendaal. 
T"\ e mobilisatie kwam en 8-R.I. werd gelegerd bij 

Rhenen. In de oorlogsdagen, op de Grebbeberg, 
weken ze niet. Kees lag ook in de stellingen en tussen 
de beschietingen door zorgde hij voor een maaltijd. 
Maar ook in het gevecht stond de kok van 8-R.I. en 
zijn hand beefde niet. Het was zwaar voor dat Re- 
giment, wij weten het. In de stelling, waar Kees zich 
bevond, groeide het aantal gewonden, waarvoor ver- 
band en medicamenten dringend nodig waren. Doch 
er was niet genoeg om al die wonden te verzorgen, 
dat bloed te stelpen. 
„Laat mij de Rijn overzwemmen ", vroeg Kees aan 
zijn cbmmandant, „en dat halen, wat onze gewonden 
nodig hebben." Doch dit voorstel was té gevaarlijk 
en mocht niet worden toegestaan. 
Toen kwamen de moffen en vertelden, dat het afge- 
lopen was: „Capitulatie". 
Er werd toestemming gegeven de gewonden naar het 
dichtsbijzijnde ziekenhuis te vervoeren. 
Kees kwam thuis, afgemat en ellendig, en met één 
van de gewonde jongens uit de stelling. 
Maar Kees had geen rust. Rijen krijgsgevangenen 
trokken door Arnhem. Waar was het overschot van 
zijn regiment? Reeds de daarop volgende ochtend ging 
Kees, in burger nu, op zoek naar zijn troep. In Ben- 
schop vond hij hen terug, maar het was een droe- 
vig klein aantal, dat overgebleven was. 
Nog 14 dagen bleef het zo zwaar getroffen 8e Regi- 
ment in Benschop. Toen kwam de order af, dat zij- 
terug moesten naar hun kazerne te Arnhem. Daar 
werd het legertje overgebleven soldaten spoedig ge- 
demobiliseerd. 
Het 8e Regiment Infanterie ging uit elkaar. 

r. 

CORNELIS RUIZENDAAL - „ZWARTE KEES" 

Vevtaad Eoett CanyA de uieg. .... 

was de titel van een vervolgverhaal, dat wij enige maanden geleden in ons 
blad plaatsten en waarin de geschiedenis van de KP. van „Zwarte Kees" 
werd beschreven. 
Uit dat verhaal weten wij, dat „Zwarte Kees" sneuvelde en onder welke 
omstandigheden. In dit artikel geven wij enkele bijzonderheden uit zijn leven 
en herdenken wij zijn persoon. 

Nu stond Kees zonder werk. Hij kon op wachtgeld 
komen of een aanstelling krijgen bij de haven- 

politic van Hamburg.' Het spreekt vanzelf, wat hij 
gekozen heeft. 
Doch Kees zat niet stil en reeds spoedig kreeg hij de 
kans om bij de politie in Amsterdam te komen. Daar- 
heen trok toen het gezin Ruizendaal. Nu werd Kees 
dus agent van politie. Hij kreeg straatdienst en in 
zijn vrije tijd werd het blokken om door de oplei- 
ding heen te komen. 
Een R.K. school te Amsterdam werd ingericht tot 
kazerne voor een groep agenten in" opleiding. Daar 
was ook een kok nodig en zo kwam Kees weer in 
zijn geliefde vak. 
Het beviel hem uitermate goed, alhoewel hij geen 
man was voor de stad. 
Doch ook hier kwam een ommekeer. 
Klaargestoomde N.S.B.-agenten werden in de kazer- 
ne-school gelegerd en de meeste anderen verdwenen. 
Kees zag zich nu geplaatst als kok Voor een stel man- 
nen, die hij tot hatens toe verachtte. Hij kon dit 
niet verkroppen en wanneer hij als oud-soldaat van 
8-R.I. in aanraking kwam met één hunner, hoog of 
laag, brak prompt een heftige woordenwisseling los. 
Het ging daar niet goed meer voor Kees. Toch zorgde 
hij wel voor tegengif, een opwekkend woord voor 
zichzelf. Het hing in zijn keuken, zo'n oude reclame- 
plaat van Engelse sigaretten. Er stond een matroos 
op en boven het hoofd van deze een Engelse zin. Met 
uitzondering van één woord had Kees alle letters 
beplakt, want juist dat éne woord, daar had hij 
genoeg aan. 
Er stapte echter ook andere personen die keuken 
binnen en natuurlijk viel de reclameplaat op, door 
dat ene onbeplakte woord. 
Op een ochtend werd Kees ter verantwoording bij 
de Commandant geroepen, een NSB-er. Want op die 
plaat, boven het hoofd van de Engelse matroos, 
prijkte dat ene uitdagende woord: „Overwinning". 
De straf hiervoor: agent C. Ruizendaal mocht vier 
maanden lang de kazerne niet verlaten. Doch hieraan 
stoorde zich deze Hollander allerminst. 
Ondanks alles klom Kees op tot hoofdagent. Maar 
het werk was hem een straf geworden. De anders zo 
opgeruimde kerel zocht zich nu stug en in zichzelf 
gekeerd een weg. Elke dag werd het moeilijker voor 
hem, daar tussen die lui. 
Met grote inspanning gelukte het hem eindelijk over- 
plaatsing te krijgen. 15 Juli 1942 werd C. Ruizen- 
daal aangesteld als gemeente-veldwachter te Aalten. 
En zeer snel daarop kwam reeds zijn bevordering tot 
Postcommandant aldaar. 
In dit Gelderse dorp aan de Duitse grens werd het 
weer de oude Kees.,Hij deed zijn werk, zoals hij dat 
als oud-marinier, als Grebbestrijder, als VADER- 
LANDER, verplicht was. Dat stuurde hem één rich- 
ting uit; het lot van hen, die verdrukt werden; de 
onderduikers, de Joden  
Het begon met de Joden. Hij hielp ben aan onder- 
duikadressen en voorzag hen van het nodige. 
Door het eerzame dorp Aalten, reed een agent, een 
jonge kerel nog. Hij heette Ruizendaal en hij zorgde 
voor de rust. De rust van opgejaagden  
Toen was er een individu, in Duitsland opgeleid tot 
verrader, dat in Holland zijn praktijk begon met het 
aanbrengen van enige Joden. Een dezer mensen, wel- 

licht bedacht op behoud van eigen vrijheid, bracht ook 
hém aan, waarvan zij steeds alle hulp hadden ont- 
vangen. Zo werd ook Cornelis Ruizendaal een ge- 
zochte. 
De Directeur-Generaal van Politie vaardigde een 
bevel van ontslag uit;  daar Cornelis Ruizendaal 
zich op 10 Juli 1943, nadat vanwege de Sicherheits- 
dienst opdracht was ontvangen om hem te arresteren, 
zich heimelijk aan die arrestatie heeft onttrokken en 
sindsdien spoorloos is " 

Langs de binnenwegen om het dorp Aalten zwierf 
de ontslagen en gezochte agent Ruizendaal, van 

boerderij tot boerderij, van opgejaagde tot opgejaag- 
de en hij hielp hen voort. Hij deed nog meer. Met 
twee ondergedoken oud-strijders, schaduwde hij van 
die tijd af verdachte personen, opdat zij hun verra- 
derswerk niet zouden kunnen doen. 

" In het plaatsje Halle werd de jodenfamilie Ten Bosch: 
man, vrouw en kind, verraden. Het gebeurde door 

dezelfde persoon van het 
vorige jodenverraad. Een 
week later vond men hem, 
die deze misdaad had be- 
gaan, neergeschoten   
Dit was de eerste daad van 
de Aaltensc KP, die 
bestond uit drie perso- 
nen; Kees, politie (oud- 
marinier), Jan, commies 
(oud-marinier) en Jaap, 
commies (oud-militair). 

  Daar zijn schuilplaats be- 
^ kend Werd, was het beter, 

dat Kees Aalten verliet. 
In Schoonhoven vond hij een nieuw en veilig onder- 
dak. Doch een „schuilplaats" was niet geschikt voor 
Kees. Enkele maanden slechts hield hij de rust uit. 
Toen ging hij weer diezelfde weg, die hij ook was 
gegaan na de oorlogsdagen, de weg van een veilig 
tehuis naar het uit elkaar geslagen Regiment. 
Cornelis Ruizendaal ging weer naar zijn Regiment: 
drie man sterk, zijn KP. 
Zijn terugkeer bracht hem in het volle verzet. Perso- 
nen werden geschaduwd (met medewerking van de 
top) om hen na een gedegen onderzoek van hun 
gedragingen te laten verdwijnen. Franse krijgsgevan- 
genen en geallieerde piloten werden voortgeholpen. 
Zij deden hun best om voor allen, die „onder" moes- 
ten, het leven zo dragelijk mogelijk te maken. 
Deze KP groeide uit tot zeven man. Zij was de enige 
georganiseerde in de Achterhoek en had contact over 
het gehele land. 
Einde 1943 kwamen voor de KP van Kees de kraken. 
Het eerst was Eibefgcn aan de beurt, spoedig daarop 
volgde Borculo, een maand later weer Andclst..—.. 
De ploeg- werkte hard onder haar commandant Cor- 
nelis Ruizendaal. 
Kees; sterk van geest en lichaam, met een felle krach- 
tige mond, gloedzwart haar en ogen, die onder de 
donkere strepen der wenkbrauwen zich nog meer in 
kleur en blik verdiepten: „Zwarte Kees". 
„Ome Willem", zeiden zijn kinderen, die om het ge- 
vaar voor verraad zelfs geen vader durfde zeggen, 
wanneer hij op stille avonden thuis kwam. 
„Zwarte Kees", zwaar gezocht en gevreesd door de 
vijand. Immer vooraan in het verzet. 
Zijn mannen, stugge verzetssoldaten, hielden van hun 
commandant. Het was ook om Kees, dat zij het wa- 
pentransport met "Vyillie Marcus uitvoerden. 
Op de avond van de -196 April kwamen de mannen 
voor een laatste bespreking bij elkaar. 
Een duistere beklemming had hen gegrepen. Gijs zag 
bleek. Het was, alsof hij meer dan ooit de dreiging 
van het gevaar voelde. Gevaar, groot gevaar, hiervan 
waren allen overtuigd. 
Gaan? Of niet gaan? Het was moeilijk. 
Kees was doordrongen van de noodzaak; „Wapens, 
wapens moeten er zijn. Wapens voor de laatste stoot!" 
Naast Kees stonden de mannen. 
Gaan? Of niet gaan? 
Voor hen dreigde een groot gevaar, maar als dat 
overwonnen was, dan zouden er wapens zijn, wapens 
voor de laatste stoot; de bevrijding van Nederland. 
En daarom werd besloten te gaan. 
Op de ochtend van de 20ste April vertrok de KP 
van Zwarte Kees. Gijs, die het voelde; „Hier kom 
ik niet meer uit." Gcrrit en Jan met de ernst, die hun 
keel toeschrocfdc. En Kees? Ook hij rekende met de 
prijs, die voor deze daad geëist kon worden. 
Vrijwillig hebben zij allen dat aanvaard en zij zijn 
gegaan! Nog diezelfde dag gaf Kees in een genade- 
loos vuurgevecht te Doesburg als eerste van zijn 
ploeg zijn leven voor de vrijheid. 
20 April 1944 bracht de KP-commandant „Zwarte 
Kees" zijn grootste offer. Een offer, voor U, voor 
allen die^in nood waren. 

„HEIN". 



FAMILIEBERICHTEN 

P1ETER KLAASSEN 
en 

GEERTRUIDA C. M. KELLER 
geven U, mede namens hun ouders, kennis 
van hun voornemen in het huwelijk te treden. 
De voltrekking hiervan zal D.V. plaats heb- 
ben ten Stadhuize te Rotterdam, op Woens- 
dag 10 Maart a.s. om 10.30 uur. 
Kerkelijke bevestiging in de Geref. Kerk 
(Statcnsingel-Ro.terdam) om 2 uur n.m. door 
den Wel Eerw. Heer Ds. H. W. Wlerda 
van 's-Gravenhage-Loosduinen. 
Vijfhuizen-H'meer-Spleringweg 503 
Rotterdam-C. - Groeninxstraat 7a - Febr. '48 
Ontvangdag: 
Rotterdam-C..,' 2S Febr. van 7—9 uur n.m. 
Vijfhuizen-H'raeer, 6 Mrt. „ 4—6 „ 
Toekomstig adres: Zwarteweg 1 — Vijf- 
hu rcn-H'meer. 

Welk flink meisje Is ge- 
negen in een gezin met 
vier kinderen te Velp (G.) 
te komen helpen? 
Brieven ond. nr. 650 a.h. 
bur. v.d. blad. 

H.V. Het Kasregisterhuis 
N.Z. Voorburgw. 133, A'dam 
tel. 47272 
In- en verkoop van alle 
merken Kasregisters. 

GELD BESCHIKBAAR 
voor leningen f 750. — tot f 1000.— 
6 5 %. Ook zonder borg. Vraagt 
voorwaarden, m. postzeael voor ant- 
woord. Br. nr. 108 aan Kok, Adver- 
tentlebur., Pijperstr. 56, Rotterdam. 

Lichtdrukken 

Fotocopieën 

Copieerwerk 
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VAN DER 
ZANDEN 

Ginneke nweg 
133 

BREDA 

Tel. 8902-7769 

Voor elk transport 

hoe vreemd oi raar, 

A. LUIK staat altijd 

voor U klaar. 

Zaandijk Tel. 81994 

SAMAPIR1H 
TABLETTEN (MIJNHARDT) 
Kou-en pijnverdrijvers 

bij uitnemendheid 

lFJ^ENïl] DRUKKERIJ H. J. KOERSEN &ZH. 

SINGEL 281 
AMSTERDAM-C. 
TELEFOON 32239 

* 

PERIODIEKEN EN 

HANOELSDRUKWERK 

Gevraagd bekwame en aankomende 

• AUTOMONTEURS 

• PLAATWERKERS 

• AUT0SPUITERS 

Aanmelden Automobielherstelplaatsen 

A.R.in. 

Overtoom 399, Amsterdam 

^BIWN^De K.LM. raagt "" 

voor tewerkstelling op Schiphol 
instrumentmakers 
vliegtuigmotermonteur* 
electriciens 
draaiers 
machine-bankwerkers 
vliegtuigmonleurs 
fijnbankwerkers 
werkvoorbereiders 
magazijnconiroleurs 
tekenaars 
administratieve krachten 

Schriftelijke sollicitaties aan Personeelszaken. 
Schiphol, Barak 121. 

H 

J 

Machinefabr. Frans Smulders 

CROESELAAN 20, UTRECHT 

zoekt voor 
spoedige 
indiensttreding: 

Bekwame en aank. Draaiers * 
Ervaren 

Machine-Bankwerkers 

en Constructie-Bankwerkers 

Modelmakers 

Handvormers 

Zeer aantrekkellijke voorwaarden. 

OPZIENBARENDE 

ONTHULLINGEN ! 

GOEBBELS 
de man 
achter Hitler 

Het Geheime Dagboek 
van Dr. Rudolf Semm- 
ier. Dit bóek laat ons 
zien, hoe Goebbels, een 
man van onaanzienlijke 
gestalte, maar van bril- 
liante aanleg, zijn eerst 
zo miskende talenten op 
satani3che wijze mis- bruikte. 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 Hftler, de verwarring en rivaliteit onder de 
Nazileiders, de V.-Wapens enz. 

De prijs bedraagt gebonden f S.SO* 
Een tweede bijzonder boek, waarvoor wij 

Uw aandacht vragen, Is 

STALINGRAD 

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

De prijs bedraagt, gebonden In fraaie band t 7.90 I 
De vraag naar deze beide boeken, welke binnenkort 
verschijnen, is nu reeds zo groot, dat ze ongetwijfeld ■ 
direct uitverkocht zullen zijn. Bestel dus nu reeds I 
Betaling desgew. met J 2— of méér per maand. Franco 
toezending Verzoeke bi' bestelling te vermelden: 
„Adv. 861", Boekhandel H. NELISSEN, Prinsengracht 627 
Amsterdam-C. Postrekening 60092 M. TeleEoon 31791 
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H.V. Plaatmetaalindustrie 

van Houwerik en Bal - Zeist 

vraagt voor directe indiensttreding: 

STEHPELHAKERS 

MACHINEBANKWERKERS 

Aanmelden: 
DAGELIJKS AAN HAAR KANTOOR 

de la Reylaan 34 

Gevraagd zo spoedig mogelijk, een 

zelfstandig TIMMERMAN 
zowel voor nieuw werk, als voor repa- 
raties. Indien niet zelfstandig, onnodig 
te schrijven. 

G. OFFRINGA Bouwbedrijf - Smilde - Tel. 6 

Ingevolge papiertoewijzing B.P.P. no 
4383, verschijnt deze uitgave wekelljk s 
en Is de omvang van dit nummer 
8 pagina's, pagina- Eormaat 29 * 40 

Advertentie-cliché's, 

v/oé en 

DE BOER & VINK 
ZAANDIJK 
TEL. 81085 

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

Naam 

Adres 

Plaats ..... Provincie . 

Ingang abonnement. 

Abonnemeategeld wordt per giro / post wissel / of bij 
aanbieding van een postkwHantie betaald. 

Gironummer 109588 t.n.T. LO-LKP-Stlobtlng 

(Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 

Het kan op twee manieren! 

VLOT EM VOORDELIG 
als U het abonnementsgeld over 
het 2de kwartaal 1948 (f 1.50) 
overmaakt per postwissel of op 
postrekening 109588 ten name 
van LO.-LKP. Stichting, A'dam. 

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

Wij ■tellen U niet voer een moeilijke keue! 
Zij, die de vlette en voordelige wijn Meson, moeten 
twee aaken goed in gedachten honden: 
1. U moet vóór 1 April overmaken, om het aanbieden van een 

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

II het resterende abonnementsgeld voor 1948 (f 4.50) in één 
keer overboekt. Dank U! - Oe Administratie 

BON 
mededelingen 

ZeepOSt/ZiUChtpOStabonnemeat voor. 

Overeenkomstig de mededelingen op pagina viji, ver- 
zoek ik U een: # 

(Zeepost i 1.50 • luchtpost f 4.50 per kwartaal.) 
Abonnementsgeld ad f 1.50 wordt per giro/postwissel 
of bi) aanbieding van een postkwltantie betaald. 
De kwitantie moet worden aangeboden aan: 

*) (Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 
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GEMEENSCHAP OUD-ILLEGALE WERKERS NEDERLAND 
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LANDELIJKE ORG. VOOR HULP AAN ONDERDP1KERS * LANDELIJKE KNOKPLOEGEN 

Losse nuxnnieis 20 eest 

DRIE JAREN LATER 
★ 

12 Maart 1948 

Op een zonnige dag in Mei was het 
over. De nationaai-socialistische 
.geweldenaar en geweldpleger was 

op de knieën gedwongen. Zijn kracht - 
was van hem geweken; zijn land was 
een ruïne geworden. 
We hebben jaren gedroomd van die 
dag en niet weinigen hebben vast ver- 
trouwd. dat met die dag het twisten en 
oorlogen een einde zou hebben, dat de 
mensheid nu verstandig genoeg zou zijn 
om de vrede te verzekeren. 

<Er werden luchtkastelen op papier ge- 
zet, men had haast om z'n utopieën naar 
zich toe te trekken, om de wereld te ver- 
anderen en goed te maken. 
Zo is de mens. Hij heeft een niet te 
onderdrukken heimwee naar het para- 
dijs, waar hij eens uitgezonden werd, en 
hij weigert een gebroken wereld te aan- 
taarden. Dit heimwee heeft hem alle 
eeuwen door parten gespeeld. Zijn ver- 
langen was mateloos en zijn plannen 
evenzo. Daarom moest de werkelijkheid 
hem altijd weer hard en meedogenloos 
tot de orde roepen en zijn illusies ver- 
storen. • 
De werkelijkheid? God verstoorde die 
illusies, want Hij wilde de mens Ieren, 
dat buiten Hem geen vrede is. En de 
mateloosheid der plannen was, dat de 
mens zonder God zijn illusies wilde ver- 
werkelijkten. 

Zijn de dromen ooit zo snel en zo ruw 
verstoord als ditmaal? Drie jaren zijn 
verlopen sinds die zonnige dag en er 
is nog maar één probleem, dat de vol- 
ken beheerst: De sterkste te zijn. En de 
vraag, die zich onweerstaanbaar aan 
ieder opdringt, is: Wanneer zal 't los- 
barsten? 
Hard zijn we de laatste weken bij de 
werkelijkheid bepaald. 
•Mochten sommigen nog gemeend hebben, 
dat de expansiezucht van het commu- 
nistisch Rusland zijn grenzen heeft, zij 
weten thans, nu Tsjecho-Slowakije be- 
zweken is en Finland onder druk gezet • 
werd, dat die grenzen er niet zijn, dat 
in wezen het spel van 1938, 1939 zich 
herhaalt, dat de dictator de terreur nooit 
aan zijn grenzen kan stopzetten, dat de 
dwangstaat een onverzadigbare veel- 
vraat is. 

De droom van 1945 is uit. De wekker is 
afgelopen. 1948! Er moet gekozen wor- 
den: Het communisme of de democratie. 
Sommigen draaien zich nog vijf minuten 
om, maar dat zal ze niet helpen. An- 
deren zien het niet zo somber in. ■ Zij 
zien de vjjand wel, maar maken er een 
welwillend vriendje van. Zij zien de 
schijn voor het wezen aan, en daar deze 
vijand —- beter zelfs dan de nazi's — 

getraind is in het schimmenspel met zijn 
bedoelingen, dansen ze hand in hand 
met hem om de vrijheidsboom, die hun 
galg zal worden. 
Zij zijn de ergsten nog niet. De wereld 
gaat aan de dromers voorbij. De com- 
munisten lachen om hen. Zij hebben iets 
anders te doen. Zij bespelen hun fluit 

om de schapen te lokken, schapen, die 
slechts willen eten en aan een touw 
geleid worden. Op die kudde is de 
CPN. neergestreken. En er zijn veel 
schapen op de- wereld, helaas. Schapen, 
die iedere leuze geloven, die slechts het 
probleem kennen, dat ze het beter wil- 
len hebben dan nu. Geen, plichten, maar 
rechten, geen verantwoordelijkheid, maar 
blinde volgzaamheid, geen bezinning, 
maar sensatie, geen offer, maar brood en 
spelen. - 
Zie niet op hen neer. Zi] vormen onze 
schuldvraag. Localiseer ze ook niet in 
een bepaalde klasse. Onder alle standen 
komen zij voor. Het nationaal-socialis- 
rae wierf zijn kudde immers ook uit deze 
kooi? 

* * * 

p r is nog een andere groep, waarover 
' men bezorgd moet zijn. In een 

Nederlands dagblad is het publiek ver- 
zocht geen stenen te gooien naar Laus- 
mann en Fierlinger, die, hoewel zelf geen 

. communisten, onder de gegeven om- 
standigheden in Tsjecho-Slowakije zit- 
ting genomen hebben in de nieuwe re- 
gering Gottwald, een regering, ,die zoals 
men bemerkt heeft,., de terreur hanteert 
en de dictatuur voorbereidt. 
Stenen gooien willen we niet; dat doen 
we ook niet naar hen, die in de gevan- 
genis doorsloegen. Maar we willen wel 
duidelijk zeggen, waar het op staat. 
Lausmann en Fierlinger hebben, onder 
druk gezet door de communisten, geca- 
pituleerd. En Benesj, een man van hoog 
aanzien in geheel de wereld, heeft met 
hen gecapituleerd. Precies op dezelfde 
manier als in de bezettingstijd in Neder- 

land enkele vooraanstaande personen 
capituleerden voor de nazi's en van toen 
af collaboreerden met de nazi's. Deze 
mannen in Tsjecho-Slowakije, die het 
verzet der studenten de nek braken, zul- 
len als zovelen in Oost-Europa stap voor 
stap hun idealen gaan opgeven en de 
communistische Ideologie zich eigen gaan 

makeB, totdat zij marionetten van Stalin 
zullen zijn of aan de galg hangen. En 
het laatste is verre te verkiezen boven 
het eerste. Men moet de eerste stap op 
een verkeerde -weg weigeren te zetten; 
men moet de strop verkiezen boven het 
verraad in beginsel aan dat, wat men 
het volk voorhield; het verraad in begin- 
sel, dat op de duur verraad in de prak- 
tijk wordt. 
Wij durven dit harde oordeel uit te 
spreken, niet, omdat we de zekerheid 
hebben, (terwijl we zo'n verantwoorde- 
lijkheid niet eens dragen) staande te 
zullen blijven als. de CPN. hier 'n kans 
zou krijgen, maar, omdat we zelf ver- 
oordeeld willen zijn, als we onder die 
omstandigheden zullen bezwijken. 
Niemand weet wat hij waard zal zijn. 
NÏen zal in het uur van gevaar en be- 
proeving niet in eigen kracht staande 
kunnen blijven tegenover zo'n vijand. 
Maar als het zover zal zijn, dan is het 
verkieselijker als we ons desnoods onder 
de voet laten lopen, dan dat we een 
eindweegs meegaan, ons mee laten sleu- 
ren. Daar komt 't op aan. Dat is het 
punt, wat we elkaar steeds moeten blij- 
ven voorhouden. En daarom is het ver- 
zoek van de mijnheer in dat dagblad 
grondig fout; hij heeft niet tot taak 
Lausmann en Fierlinger te excuseren, om 
zodoende ons volk te ontmoedigen en 
de politieke leiders in ons land bij voor- 
baat te verontschuldigen. Zijn taak is, 
nu reeds verzet te kweken en te ver- 
oordelen, wat elders via capitulatie tot 
collaboratie zal leiden. 

* * * 
T s de Oost-Europese capitulatie op 

grote schaal te begrijpen? Men zal 
altijd moeten bedenken, dat het spel der 
communisten zo geraffineerd is, dat velen 
om zichzelf of om hun volk bereid zijn 
de eerste stap op de verkeerde weg te 
zetten. / 
Maar er is nog iets anders. Benesj, Laus- 
mann en Fierlinger geloven in de demo- 
cratie zonder meer. Dat is hun eindpunt 
en uitgangspunt. Maar de democratie is 
iets anders. Zij moet geboren wórden uit 
de gehoorzaamheid aan de levende God, 
Die van de mens eist, dat hij in vrijheid 
zijn wil zal doen en de structuren der 
maatschappij zal vormen, die het leven in 
die vrijheid mogelijk maken. En één dier 
structuren is de democratie. Men moet 
de democratie verdedigen uit gehoor- 
zaamheid. En men moet zich geen valse 
probleemstellingen laten voorschotelen. 
Gottwald zette Benesj voor zo'n valse 
probleemstelling: „Meedoen of 't wordt 

burgeroorlog". En oflidat Benesj geloof- 
de in de democratie zonder meer, aan- 
vaardde hij die voorstelling van zaken 
en koos voor het eerste. Hij verkoos een 
half ei boven een lege dop. Maar hij 
vergat, dat 't halve ei stonk. In dat stin- 
kende halve ei school zomin democratie 
als in de lege dop. Het probleem was 
vals gesteld. Er viel met Gottwald niets 
te regelen. Niet deze, maar Berftesj had 
hét probleem moeten stellen, een ander 
probleem: „Gij weg o{ ik weg." Dat 
Benesj capituleerde kwam niet door ge- 
brek aan moed, maar door het gebrek 
aan een christelijke levensovertuiging, 
door de dwaling van zijn geloof in da 
democratie zonder meer. 

Men verwijt ons soms een te hard oor- 
deel over de communisten.' Dat moet 
recht gezet worden. Wij hebben n.1. een 
hard oordeel over het communisme, 't 
Gaat in de wereld in de eerste plaats om 
beginselen en niet om het vertrouwen in 
brave mensen. Roosevelt was een groot 
man, maar hij heeft erin geloofd, het 
met de communisten te kunnen klaren. 
Hij dwaalde, zoals thans blijkt, want hij 
zag het communisme niet achter de 
communisten. 
Is wat deze communisten willen zo 
slecht? Willen zij niet de heilstaat, de 
sociale vrede verwezenlijken op aarde? 
Jawel, daarin geloofden zij, en daarmee 
begonnen zij, maar omdat het dwaasheid 
is een heilstaat na te jagen in een we- 
reld, die God de rug toekeert, is hun 
weg rood van bloed. Brutus had ook 
idealen en hij vermoordde Ceasar om die 
idealen. Burckhardt zegt van de Franse 
revolutie; „Te gemakkelijk houdt men 
dan deze ideale vorm voor de specifieke 
geest van de crisis (de revolutie), ter- 
wijl het slechts 't bruiloftsfeest is, waar- 
op kwade werkdagen zullen volgen." 
Inderdaad, kwade werkdagen beleeft 
Oost-Europa. Het beleeft precies het 
tegenovergestelde van wat men zichzelf 
voorgesteld had. Men heeft, wetend, dat 
de praktijk niet klopte met het beginsel, 
het beginsel niet overboord gezet, maar 
de praktijk geterroriseerd en gemuilband. 
En eenmaal op die weg, was alles ge- 
oorloofd. Op het moment, dat het volk 
zijn lot in handen wilde nemen, greep 
de partijleiding het stuur. Van toen aan 
gebeurde alles, de kneveling, de vervol- 
ging, het verraad, de dwangarbeid, de 
spionnage, de nieuwe klassevorming, de 
nieuwe bevoorrechting enz. in naam van 
het volk, tot heil van dat volk  toe- 
gepast op hetzelfde volk. 

* » * 

oa's het communisme naar binnen 
handelde, zo handelde het naar 

buiten. Zij schreeuwen thans moord en 
brand om het accoord van München met 
Hitier. zulks, omdat de Amerikanen iets 
onthulden over hun accoord met Hitier 
in Augustus 1939. Maar men moet zich 
goed herinneren, wat er op die tijdstip- 
pen gebeurde, anders raakt men ver- 
strikt in het net van leugens. 
Engeland en Frankrijk hadden Tsjecho- 
Slowakije bescherming beloofd. Zij ver- 
keerden in 1938 in een dwangpositie en 
maakten de fout, dat ze in Hitier's woord 
geloofden. Maar zi] hadden zelf geen 
voordeel van de overeenkomst en ge- 
loofden, vast de oorlog voorkomen te 
hebben. (Vervolg op pag. 6). 

„Ons Baken" zet de bakens uit. 
Aan „ONS BAKEN", weekblad van de B.O.I.W- (Bond van Oud-Ille- 
gale Werkers) van 6 Maart j.1., ontlenen wij uit een artikel van Bernard 
Diamant het volgende; 
„Het is niet meer het verleden, maar de toekomst, die ons moet bezig 
houden. De vraag komt daarbij naar voren, of er samenwerking mogelijk 
is met mensen, die een ontwikkelingsgang, zoals de huidige politieke ge- 
beurtenissen in Oost-Europa, en in het bijzonder in de Tsjechoslo waakse 
republiek, toejuichen  
Het antwoord ligt voor de hand eh moet ontkennend luiden. 
Men juicht toegepaste middelen toe, die wij onder het Hitler-regime, vóór 
de oorlog reeds bestreden hebben  t 
Wij hebben dan ook onze houding bepaald  
Steeds hebben wij een samengaan van oud-illegalen van alle schakering 
voor de verwezenlijking van de doelstellingen voorgestaan, maar er zijn 
grenzen. 
Die grenzen zijn door de communisten overschreden." 

(Cursivering van dc red. van ,,De Zwerver"). 

We slaan voor de keus: Hel Communisme of de Democratie. 
Vrees Voor het communisme is een slechte raadgever. 
De democratie staal of Valt met de Christelijke gezindheid en de 
levensovertuiging der democraten. 



DE JO£IGEfr STEM 

De Jonge Stem, dit is een rubriek, die wij van ganser 
harte verwelkomen en toejuichen. Wa.ircm? Niet al- 
leen, omdat zij oprecht klinkt, maar vooral omdat zij 

uit harten stijgt, vol van een zwaarmoedigheid, die pijnlijk 
zoekt naar begrip. 
Deze zwaarmoedigheid is echter bij velen van een gelou- 
terd gehalte en vertoont psychologisch overeenkomst met 
heimwee. In de gang van hun woorden en in de opbouw 
van hun zinnen tast men een driftige begeerte naar een 
betere en hoopvolle toekomst. Het jonge hart zoekt naar 
Christelijke liefde en rechtvaardigheid. Het hunkert naar 
vrede om een zee van leed die over ons gekomen is, weg 
te spoelen. Het wil de „Blijde Boodschap" van de Kerst- 
nacht horen: „Vrede op aarde aan allen die van goede wil 
zijn. De jonge mens wil het in de ziel gestorte verlangen 
naar de Oneindige Waarheid, Goedheid en Schoonheid be- 
vredigen. De drift om te leven, de hunkering van het hart 
en de bovennatuurlijke neiging roepen in deze- wanhopige 
wereld gm het zelfbehoud van het redelijk schepsel Gods, 
dat gedwongen wordt om in een atmosfeer van ontbinding 
te leven. 
De zielen van veel jongeren zijn apostolisch ontstoken. In 
een tijd van strijd en tegenstellingen zijn zij gerijpt tot 
pioniers van de H. Geest Worden zij daarom misschien 
door weinigen begrepen? 
Zij kloppen op de deur en vinden geen gehoor! Daarom 
protesteren zij aan de deur van de ouderen, die hen steeds 
terugdringen met de puberteitsknuppcl, maar die hen geen 
andere erfenis achterlieten dan de schamele resten van een 
door de oorlog gebroken wereld. 
Veel jongeren namen uit idealisme en overtuiging deel aan 
het verzet. Zij leefden elk jaar meer dan dubbel en groeiden 
geestelijk rijper uit dan een groot deel der ouderen wil 
beseffen. Zij zijn als kinderen van hun tijd, niet uit nature, 
maar door ondervinding, pessimistisch gestemd. 
Jeugdige levensmoed alleen kan de golf van pessimisme 
niet keren. Wij willen de jongeren niet van negativisme 
beschuldigen, maar wel waarschuwen tegen het dreigend 
gevaar van deze infectiehaard, waardoor de moedelgzen en 
afgematten het eerst besmet worden. De psychische gela- 
denheid en hoogspanning atomeert meestal via het proces 
van inzinking en afdamming der positieve levenshouding, 
In geestelijk opzicht betekent dit een schandelijke terug- 
tocht, waarbij men de vrede met God en zichzelf in de ban 
slaat. Het is bovendien een bewijs van onmacht; een klein 
deeltje van de wereldonmacht om de vrede te winnen. De 
strijd om de vrede is mede-oorzaak, dat veel jongeren er 
niet meer aan geloven, en beseffen, dat Europa op de 
eerste plaats de tol zal betalen. 
Tegenover dit inzicht past een offensieve en geen defen- 
sieve levenshouding. Het geloof in God, in de Vrede, in het 
leven, kan en mag men ■— waar ter wereld ook ■— niet uit 
het oog verliezen. 
Waarom stoten wij in droefheid op zoveel ellende? En 
waar ligt de schuld? In werkelijkheid ligt de schuld steeds 
bij de mensen: bij de mensen die de liefde met voeten treden, 
de rechtvaardigheid verkrachten en de Christelijke begin- 
selen afschaffen. 
De schuld ligt ,bi) de egoïstische en dictatoriale ' mensen, 
of zij nu rood, geel, zwart of blank zijn, die het stoffelijke 
aanbidden en de staat verafgoden. De schuld ligt bij de 
massa, die zich laat leiden en misleiden; bij allen die God 
en de eeuwigheid uit het oog verliezen. 
Wie hoort niet het schrijnende leed van ontelbare zielen en 
de felle aanklacht tegen een voorbij tijdperk, dat een me- . 
laatse belasting voor de voeten werpt .van het jonge ge- 
slacht, waarin het dreigt te verstikken. Wij Christenen 
moeten weer aangestoken worden door de Pinkstervlam 
van een brandende liefde, die zonde en bederf wegbrandt, 
die de strijd aanbindt tegen alle onrecht. De handen van 
ouderen, althans van hen die de jongeren begrijpen, moeten 
spoedig uitgestoken worden, want anders komt de dag, en 
spoediger dan sommigen denken, dat zij deze handen zullen 
afwijzen. Nederland en Europa zal te luisteren hebben naar 
de Jonge Stem van alle landen. Zij zullen een beroep moe- 
ten doen op het Jonge Geslacht of het wordt hopeloos over- 
geleverd aan de ontbindende machten die een betreurens- 
waardige progressiviteit aan de dag leggen. 
De redactie reikt U jongeren alvast de hand en dankt U 
voor het vertrouwen, dat U in haar zult stellen. 
Wij zullen Uw stemmen niet weren met schijnredenen als 
daar zijn; puberteitsverschijnselen, onevenwichtigheid, ge- 
brek aan ervaring en oordeel, of de laatste stuiptrekking 
van het verzet. Wij zullen U desnoods oproepen om te strij- 
den voor Waarheid, Liefde en Recht. 
Aan de ouderen, die niet aan geestelijke tuberculose lijden 
en niet wegens zwaarwichtigheid leidinggevende functies 
bekleden, vragen wij; Steekt Uw handen uit naar de jongeren. 
Zij zullen de Uwe grijpen. Zij mogen niet langer op de 
deur kloppen zonder gehoor te vinden  Laat ons volgen 
de dichteres H. R. Holst; 

„'t Schone land gezamenlijk bereiken 
dat, over vele zeeën, wacbttnd staat." 

Wij achten het een dankbare en verantwoordelijke taak' ogi 
alle problemen en moeilijkheden van de jongeren in deze 
rubriek te behandelen en wij zullen dit doen met een lief- 
devol en oprecht hart. 

„JAN PATRIOT". 

van <~>tate 

EEN EEUWENOUDE INSTELLING. 

Het nog al geruchtmakende artikel in Else- 
vicr's Weekblad, waarin gedeelten werden ge- 
publiceerd uit een advies, dat de Raad van 
State aan H.M. de Koningin zou hebben uit- 
gebracht inzake de Indische kwestie, heeft in 
brede kringen de aandacht gevestigd op een 
staatscollege, waarvan de bakermgt ligt in het 
grijs verleden: De Raad van State. 
Hei leek de redactie dienstig, in het kader 
van de artikelenreeks betreffende onze Staats- 
inrichting, haar lezers iets naders over dit 
Staatscollege te doen weten. 

IN HET GRIJS VERLEDEN. 
want reeds op 1 October 1531 werd de Raad van Sta- 
te ingesteld door Karei V, met de bedoeling, zijn zus- 
ter Maria, de Koningin-Weduwe van Hongarije, als 
landvoogdes der Nederlandse gewesten in belangrijke 
bestuurszaken van advies te dienen. In deze raad had- 
den o.m. zitting de Ridders van de orde van het Gul- 
den Vlies. Bekende leden ten tijde ^an Margaretha 
van Parma waren Granvelle, Prins Willem van Oranje 
en de graven Egmont en Hoorne. Onder Alva daalde 
de invloed van de Raad van State tot het nulpunt. 
Tot ISSd bemerken we van een Raad van State niets 
meer doch na de dood van Willem de Zwijger in 
1584 werd weer een college van die naam ingesteld, 
met de toen 17-jarige Prins Maurits als voorzitter. 
In 1588, toen de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden ontstond, nam de Raad van State een 
meer concrete vorm aan. Bij de val der Republiek in 
1795 werd hij vervangen door het „Comité tot de 
algemeene zaken van het bondgenootschap". In 1805 
herrees hij weer onder Rutger Jan Schimmelpenninck. 
Toen en tijdens Lodewijk Napoleon droeg hij kort- 
weg de naam van „Staatsraad". Aanstonds na bet 
herstel onzer onafhankelijkheid in 1813, riep de eer- 
ste grondwet, die van 1814, weer een oorspronkelijk 
Nederlandse Raad van State in het leven, die tot op 
de huidige dag in ons staatsbestel zijn gewichtige 
taak vervult. 

EEN ADVIESCOLLEGE. 
Want gewichtig is de taak van de Raad van Sta- 

te ongetwijfeld. 
In het algemeen kunnen we zeggen, dat de Raad van 
State functionneert als een adviescollege voor de 
Kroon, waarbij wij wel hebben te bedenken, dat in 
onze constitutionele verhoudingen met het begrip 
„Kroon" aangeduid wordt de onverantwoordelijke 
Koning(in) en de verantwoordelijke Ministers. M.a.w. 
de Raad van State is Regeringsraad en niet — zo- 
als tot 1861 het geval was — Kroonraad. Brengt 
dus de Raad van State een advies uit, dan doet zij 
dit aan de Regering. In een wet van 1861 zijn sa- 
menstelling en bevoegdheid nauwkeurig omschreven. 
De Raad van State is, zo zagen we, bovenal écn 
adviserend lichaam. 
Hij adviseert over alle wetsvoorstellen en het is 
duidelijk, dat hij als zodanig van grote betekenis is 
voor de gang van zaken in ons staatsbedrijf. In het 
algemeen zijn <Je adviezen geheim. Een enkele maal 
werden de adviezen echter wel eens gepubliceerd, 
bijv. bij een ontwerp-Wetboek van Strafrecht en bij 
het ontwerp-Faillissem^ntswet. 
Behalve bij het tot stand komen van wetten advi- 
seert de Raad van State bij - het uitvaardigen van 
algemene maatregelen van bestuur, dat zijn Konink- 
lijke Besluiten, die bestemd zijn om algemeen te 
werken (in tegenstelling Bijv. tot een K.B. voor een 
incidenteel .geval). 
Hiermede is de bevoegdheid van de Raad van State 
nog geenszins uitgeput. Is de Kroon van zins de goed- 
keuring te weigeren van een provinciale" verorde- 
ning, dan mag dit ook al weer niet gebeuren, zon- 
der dat over dit besluit het oordeel van de Raad van 
State is ingewonnen. Hetzelfde geldt bij voorgeno- 
men vernietiging van besluiten der Provinciale en 
Gedeputeerde Staten en van gemeentelijke verorde- 
ningen; 
Dan zijn er nog verschillende wetten, die het inwin- 
nen van advies bij de Raad van State verplicht voor- 
schrijven. We denken.hier bijv. aan het geval, dat de 
Minister van Oorlog aan een dienstplichtige weigert 
uitstel of vrijstelling te verlenen. Belanghebbende kan 
dan in beroep gaan bij de Kroon. Vóór de Kroon 
de eindbeslissing neemt, komt de zaak in openbare 
behandeling bij de Raad van State, bij welke gele- 
genheid belanghebbende of diens vertegenwoordiger 
de kans krijgt zijn zaak mondeling te bepleiten, 

ORGANISATIE. 
T") e Raad van State is verdeeld in evenveel afde- 

lingen als er Departementen zijn. Zo zijn er te- 
genwoordig dus 14 afdelingen. Daarnaast werkt nog 
de afdeling voor zgn. bestuursgeschillen, die in 1907 
werd ingesteld. De Koningin is Presidente van de 
Raad van State en benoemt een vice-president -—■ 
thans Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland — met 14 
leden. Bovendien kunnen zgn. „Staatsraden in bui- 
tengewone dienst" worden aangewezen. Hun functie 
draagt meer het karakter van een ere-ambt. Van 
rechtswege zitting in de Raad van State hebben 
H.K-H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard. 

WEREpDI 

NATIONALE SCHANDE. 
„De Tijd" weet te melden, dat de thuisvarende mi- 
litairen bij hun demobilisatie op hun voorrangskaart 
niet dat costuum krijgen, dat voor de prijs van 
f 75.— bij een redelijke winstmarge kan worden 
geleverd, dat diverse geleverde costuums na een 
regenbui ineenschrompelden tot een nauwelijks 
bruikbaar vod, en dat aldus een aantal fabrikan- 
ten uit deze dienende taak meer winst halen, dan 
redelijk en door de overheid bedoeld is. 
— Wij leven mee met de jongens overzee! 

NOG NIETS VERANDERD. 
Een tweetal collectrices voor vierkante centi- 
meter actie in Heer, waarvan er een zelf haar man 
in het verzet verloren heeft, heeft een treurige men- 
taliteit bij vele beter-gesitueerden geconstateerd! 
Dezelfde beter-gesitueerden en ambtenaren uit Heer, 
die op de verjaardagen' van de leden van het - 
Koninklijk Huis met een grote oranje-strik op hun 
borst lopen, blijken alle offers, gebracht voor de 
vrijheid, alweer vergeten te zijn. Hun antwoord 
aan de collectrices luidde domweg: „Waar komen 
jullie nou mee; dat moest allang vergeten zijn; 
zand eroverheen." 
— Grote oranjestrikken op kleine harten. 

INSUBORDINATIE. 
In een dezer dagen gehouden vergadering van de 
gemeenteraad van Velsen zijn met medewerking 
van de P.v.d.A. de • gemeentelijke schoollokalen 
verhuurd aan de C.P.N. en haar-mantelorgani- 
saties, voor het inrichten van communistische 
vormscholen. De woordvoerder van de P.v.d.A. 
wenste er daarbij nota van genomen te zien, dat 
zijn partij het communisme niet verdedigt, maar 
anderzijds geen martelaren wenst te maken en 
bloedvergieten wenst te voorkomen. 

— Het Partijbestuur van de P.v.d.A. spreekt in 
zijn verklaring van 28 Februari 1948 de hoop 
en verwachting uit, dat de Regeringen der 
vrije naties, gesteund en gestuwd door de 
volkeren wier verantwoordelijke organen zij 
zijn, zich in hun gemeenschappelijke verant- 
woordelijkheid tegenover de toekomst der 
menselijke beschaving bewust zullen zijn en 
alles zullen ondernemen, wat er toe kan 
bijdragen om eên verder opdringen van het 
communistisch terrorisme te verhinderen en 
de rechten van de mens veilig te stellen. 

DIENSTWEIGERAARS-STEUNFONDS. 
„De Vlam" deelt mede een verantwoording van 
de inkomsten van het Dienstweigeraars-steunfonds ^ . 
te hebben ontvangen, maar door gebrek aan plaats- 
ruimte niet in de gelegenheid te zijn tot regel- 
matige publicatie. Het verwijst zijn belangstel- 
lende lezers daarom naar het blad „Vredesactie" 
en deelt verder mede, dat de verantwoording op 
zijn bureau ter inzage ligt. 
— Sedert wanneer is het geoorloofd in het publiek 
door daad en houding afbreuk te doen aan de 
vaderlandse zaak? 

„GEEN VAN BEIDE". 
Op een vergadering van de arbeiders der 
spcorwegwerkplaatsen te Helsinki stelde een 
vertegenwoordiger van de cpmmunistische par- 
tij Maandag de vraag: „Wat kiest ge; de ka- 
pitalistische hand of de hand van kameraad 
Stalin?" 
De arbeiders riepen in koor; „Geen van beide!" 

(Reuter). 

EEN BIJZONDERE BEVOEGDHEID 
van de Raad van'State is het geven van advies, wan- 
neer de Ministerraad van oordeel is, dat de Koning 
buiten staat is geraakt de Regering waar te nemen. 
Voorts kan de Raad in zeer bepaalde gevallen als 
waarnemer van het Koninklijk gezag optreden. 
Wij merken nog op, dat de bevoegdheid om eigener 
beweging aan de Kroon te adviseren volkomen steunt 
op de ree.ds genoemde wet van 1861. 
Al met al is'de positie van de Raad van State van 
groot gewicht. 
Het stille werk van de Raad van State kan op de 
wetgeving van ons land van belangrijke invloed zijn. 

Mijdrecht. J. VAN DER HAAR. 



VERWARRING door Mr. F. J. G. Baron van Voorst lot Voorst. 

(Adv. Fisc. bij het èijz. Gerechtehof te VHertogenbosch). 

Opnieuw moeten wij ons keren tegen „De Linie", naar aanleiding van de publicatie in het nummer 
van 27 Februari j.1., onder de kop „Bijzonder (On)Recht". • 

En wij beginnen met een verzuchting te slaken; . n-, 4 n u. 
Waarom tracht hier een socioloog en niet een jurist de juridische kanten van de Bijzondere Kec *- 
pleging onder de loupe te nemen? Veel onjuistheden zouden dan zijn voorkomen, als b.v. het hakken 
3D de Hoae Raad en de Bijzondere Raad van Cassatie! _ 1 i i o-- j 
Ik zal op deze kant van de zaak niet diep ingaan. Slechts dit: noch de Hoge Raad, noch de Bijzondere 
Raad van Cassatie mag treden op het terrein der Staten-Generaal. Of het uitvaardigen van bepaalde wet- 
gevende maatregelen door de Kroon mocht (moest) geschieden, omdat de normale wetgevende organen 
niet of niet voldoende konden functionneren, staat met ter beoordeling aan ons hoogste rechtscol.eg , 
doch alleen aari de Staten-Generaal. . 
Wanneer „De Linie" dus stelt „De Hoge Raad ontwijkt het antwoord op de vraag of de materie, neer- 
gelegd in het Besluit Politieke Delinquenten 1945, te recht of ten onrechte door de Kroon alleen en 
niet door de Staten-Generaal tezamen met de Kroon is geregeld, is dit pertinent onjuist. De Hoge Raad 
mocht niet oordelen, de Hoge Raad'ontweek zeer bepaald niet, gaf het enige antwoord, wat zijncr- 

Tixniwens een"ander''punt - laat „De Linie" door deze regelen gewaarschuwd zijn tegen het ge- 
schriif van Prof. Mr. G. Russel. Uit de talrijke publicaties van deze hoogleraar in het Belastingrecht, over 
de materie der politieke delinquent, blijkt vaak van een ernstige onkunde, van een eenzijdigheid, van 
een niet alle facetten van het probleem willen zien en wel in een mate, dat van objectiviteit niet of 

VoOTeprof.SPRukstelS"geldt ook het spreekwoord: „Schoenmaker, blijf bij de leest". 
Wat het probleem zelve betreft; Het gaat om de cardinale vraag of, indien de normale wetgever, en 
niet de noodwetgever, deze materie geregeld had, al dan niet soortgelijke regelen van materieel recht tot stand waren gekomen. Een vraag, die door ons geheel bevestigend wordt beantwoord. 
De Staten-Generaal hebben meermalen in en bij de begrotingen van Justitie en bij_ de verschillende w J- 
zigingen in de „Herstelwetgeving" op dit puntj die bij de Wet en met bij K.B. volgden, van hun ziens- 

Trouwtns" ookkeverder vecht „De Linie" tegen windmolens, daar deze gehele materie slechts formeel 
anders zoude zijn geregeld, maar materieel bepaald niet andere gevolgen zou hebben gehad. 
Indien er n.1. geen Tribunalen of Bijzondere Gerechtshoven waren ingesteld en de gewone rechterlijke 
macht met de berechting der politieke delinquenten zou zijn belast — bij Wet of bij K.B. — terwijl de 
bepalingen omtrent het strafproces niet zouden zijn gewijzigd, dan zou er materieel — wat de grote lijn 
betreft — ten opzichte van de politieke delinquenten niets anders uit de bus zijn gekomen!! Wel zou 
dan de rechtsgang zeer bepaald zeer belangrijk zijn vertraagd, terwijl ook van andere bezwaren zou 

WH moqekeniet vergeten, dat niet de bijzondere rechtspleging - aan welk instituut uiteraard feilen 
kleven maar de politieke delinquenten zelf de oorzaak zijn geweest van hun ellende. 
De conclusie van Dr de Bruin: „Hoe eerder alles wat „bijzonder' is aan de rechtsp eging verdwijnt, 
des te beter zal het z4jn voor orde, recht, vrijheid, rust en vrede van het Nederlandse volk , gaat dan met 
op in het verband, waarin zij wordt gegeven. ...... i j, 
Slechts kan worden gesteld, hoe eerder de bijzondere rechtspleging verdwijnt, omdat zij met langer nodig 
is, des te beter zal het zijn voor orde, recht, vrijheid, rust en vrede van het Nederlandse volk. 
Laten wij onze kanttekeningen beëindigen, zij het node; er is nog veel meer te zeggen. 
Alleen dit: Er zijn uitlatingen, welke — hoezeer zij ook liggen in de sfeer der algemene lijn der Linie 
voor zij mogen worden gepubliceerd, dubbel en dwars dienen overwogen te worden. y 

Ospdoi um} niet Wityeten 

8 MAART 1942 — 8 MAART 1948 

Van de zijde der F.I.W.I. ffederatie van ex- 
illegale werkers in Indië) ontvingen wij net 
verzoek het onderstaande artikel in ons blad 
op te nemen. 
Het spreekt van zelf, dat de redactie met volle 
sympathie gehoor geeft aan dit verzoek. In de 
geest gevoelt iedere LO-er en/of LKP-er zich 
één met hen, die. evenals zij dat hier deden on- 
der de Duitse verdrukking, in Indië onder de 
fappen de strijd voor vrijheid en recht hebben 
gestreden. 
Daarom bevelen wij het artikel in de bijzondere 
aandacht van De Zwerver-lezers aan. 

Op 8 Maart 1942 werd de officiële strijd 
tegen de Japanse overweldiger in Indië 
gestaakt. De officiële strijdkrachten van 

het Rijk overzee werden aldus grotendeels 
uitgeschakeld. Kleine delen brachten de strijd 
buiten Nederlands Indië over. Een ander nog 
kleiner deel zette de strijd voort in Neder- 
lands Indië, schouder aan schouder met niet 
tot de strijdkrachten behorende burgers, Ne- 
derlanders, zowel als van andere landaarden. 
Zo werd op 8 Maart een ander verzet gebo-' 
ren, het ondergrondse verzet. De wijze waar- 
op dit de strijd tegen de overweldiger aan- 
bond, droeg een ander karakter dan dat in 
Nederland. Het was meer op zich zelf aange- 
wezen. Steun van en contact met de geallieer- 
den buiten Nederlands Indië was prAtisch 
uitgesloten. De geografische ligging en het 
isolement, waarin de Japanners door de vrij- 
wel algemene internering de Nederlandse 
groep bracht, sloot zodanige steun en contact 
vrijwel uit. 
De ondergrondse strijd werd'daardoor zwaar- 
der, fragmentarischer en  riskanter. Over 
wapenen werd practisch niet beschikt, zódat 
het wapen van de geest vaak het enige was, 
dat overbleef. 
Meedogenloos vervolgd door de Japanse Kem- 
pei Tai werden de leden van dit Verzet lang- 
zaam maar zeker uitgeroeid. Doodhongëring 
in de Kempei-gevangenissen, marteling en fol- 

, tering, fusillering en onthoofding was de tol, 
die zij voor het Rijk en hun medemensen be- 
taalden. 

Toen kwam 15 Augustus 1945 de bevrijding. 
Uitgemergeld, vaak verminkt voor het leven, 
verlieten de overlevenden de Kempei-gevange- 
nissen en herkregen de vrijheid. Hun aantal 
was sterk ingekrompen. Dit betekent dus, dat 
een groot aantal weduwen en wezen op ver- 
zorging wacht. 
Zij allen hadden dringend steun nodig. Zij 
meenden te mogen rekenen op deze steun en 
op de waardering van hun werk door de Re- 
gering. 
Leden en streden zij niet meer dan de ande- 
ren? Offerden zij niet meer voor 's Lands be- 
lang? Had het Land daarom geën ereschuld 
tegenover hen? Was hun verwachting dan zo 
onredelijk ? 
Deze vragen stellen is hen tevens beantwoor- 
den! 
Nochtans wachtten zij tevergeefs. En het is 
daarom, dat zij ter behartiging van hun be- 
langen zich verenigen moesten en de Federa- 
tie van ex-illegale werkers in Indië stichtten, 
waarvan een afdeling in Nederland is geves- 
tigd. Hun aantal is betrekkelijk gering, voor- 
namelijk weduwen en wezen en half invaliden. 
Zij wonen temidden van ons, onopgemerkt. 
Zij ontvingen geen blijken van officiële waar- 
dering, hun weduwen en wezen zijn voor een 
goed deel op steunverlening aangewezen en 
ten achter gesteld bij de nagelaten betrekkin- 
gen van hen, die in Nederland hun leven ga- 
ven in het ondergronds verzet. Nochtans stre- 
den de levende» en de doden van het verzet 
in Indië evenzeer voor de zaak van. het Rijk, 
voor Vorstin en Vaderland. Daardoor hebben 
zij recht op de belangstelling van en bevredi- 
ging van hun rechtsgevoel door de Regering. 
Zij schreeuwen het hun aangedane onrecht 
niet van de- daken. Zij hopen nog steeds dat 
de langzaam malende ambtelijke molen ten 
slotte ook aan hen recht zal laten wederva- 
ren, al valt het wachten lang en al wordt het 
leed en de achterstelling steeds schrijnender. 

- Doch zij vragen op deze dag, die zij in hun 
hart en in stilte herdenken als de geboortedag 
van hun strijd, de bijzondere aandacht van het 
Nederlandse volk en van de Regering. 
Opdat hun recht geschiede! 
Dat wij niet vergeten! 

JA zuwcf, 

dewmeld 

tand 

Huwelijk. 
R.K. jongeman, 37 j., met eigen zaak in levensmiddelen 
en in het bezit van ƒ 15000.—. zoekt kennismaking met cenv. 
braaf meisje, liefst met hetzelfde kapitaal. (Adv.) 

Hoe bevrijden wij deze jongeman. Wij hadden ook ■ 
gaarne een eenvoudig braaf meisje getrouwd, dóch 
misten de levensmiddelenzaak en het kapitaal van 
ƒ 15.000.— om er één te veroveren. Eenvoudige, 
brave meisjes met ƒ 15.000.— kapitaal hebben op 
onze annonce nooit geschreven, terwijl wij toch 
een niet in geld te waarderen kapitaal aan liefde 
beloofden. Als we ook op deze hartekreet niets 
horen, zullen wij het geloof in het bestaan van 
eenvoudige brave meisjes nog verliezen. 

Dc burgemeester van Haaksbergen, J. H. J- Eenhuis, heeft 
indertijd geen gevolg gegeven aan een opdracht van eeu 
douanebeambte om te stoppen. De douanier schoot toen op 
de auto van de burgemeester, die daarop uitstapte en de 
douanebeambte een klap in het gezicht gaf. De Almelose 
rechtbank veroordeelde de burgemeester tot ƒ 500.— boete 
of 25 dagen hechtenis. 

(De Nederlander). 

Als wij rechter waren zouden we die burgemees- 
ter nooit veroordeeld hebben. De Burgemeesters 
zitten altijd in het hoekje, waar de klappen vallen, 
Is het dan wonder, dat ze ook wel eens klappen 
willen uitdelen? En tenslotte moet je als burge- 
meester altijd zorgen de burgers meester te blij- 
ven. En als die burger dan een revolver heeft en 
je zelf met blote handen staat, dan is een andere 
oplossing al heel moeilijk. 

| EEN TELEGRAM VAN I 
^ H.M. DE KONINGIN ^ 
g T.g.v. de vergadering der G.O.I.W.N. in de x 
J provincie Noord-Brabant (waarover in ons li-, 
% vorig nummer een verslag voorkwam), werd f 
K aan H.M. de Koningin een telegraW van aan- "S 
J hankelijkheid en trouw verzonden. Vb 
3 In antwoord hierop kwam dezer dagen het vol- C 
Sj gende telegram binnen; 

31 
3 
3 
3 
3 

In opdracht van de Koningin, betuig ik P 
de afdeling Noord-Brabant van de p 
G.O.I.W.N. dank voor de gevoelens, (C, 
waarvan jegens Haar en Haar Huis uit- P 
drukking is gegeven. Jg 

w.g. KOHNSTAMM. ^ 

RECTIFICATIE 

In ons nummer van 5 Maart 1948 is onder het hoofd 
„De Schokker Schok" een onjuiste vooijichting ge- 
geven over de persoon van Dr. Hirschfeld. 
Welke bezwaren men ook tegen hem mag hebben — 
en in „De Zwerver" is hij op dit punt nogal eens ter 
sprake geweest — tot geen prijs mogen dingen van 
hem gezegd worden, die niet waar zijn. 
In het artikel staat, dat Dr. Hirschfeld lid was van de 
N.S.B. en hoofd van de Sectie Financiën van het 
Hoofdkwartier der N.S.B. Daarbij werd geschreven, 
dat dit ontleend werd aan een publicatie van het 
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 
Het was allereerst een kapitale fout. dat hierbij niet 
stond aangegeven, dat het hier een brief van Rost 
van Tonningen betrof, die door R.v.O. letterlijk opge- 
nomen werd. Deze schrijft, dat op één van de lei- 
dende N.S.B.-plaatsen, n.1. voor economische zaken, 
Dr. Hirschfeld geplaatst was. Daar het hoofdkwar- 
tier der N.S.B. geen afdeling Economische Zaken had, 
kan dit alleen verstaan worden als een onduidelijke 
redactie van Rost van Tonningen, waarbij hij niet 
doelde op een leidende N.S.B.-plaats, maar op het 
Departement van Economische Zaken. • 
Men heeft ons medegedeeld, dat Dr. Hirschfeld geen- 
lid was der N.S.B. en ook geen leidende plaats in het 
hoofdkwartier innam. 
Wij betreuren het gepubliceerde zeer, zowel om het 
feit, dat we niet vermeld hebben, dat het hier een 
brief van Rost van Tonningen betrof, als om het feit, 
dat we de heer Hirschfeld zaken toegedicht hebben, 
waaraan hij niet schuldig is. 

REDACTIE. 



EEN BOEKJE OPEN. 

Een vogel stijgt op van zijn nest. Dat is zijn 
basis. 
Een gerucht woelt zich los van een daad. 

Zij is niet alleen een basis, zij is ook een voedings- 
bodem. 
Doch het gerucht, dat de twee mannetjes in de 
Haarlemmermeer en dat Gait-Jan in een Drents 
dorpje vernamen werd slecht gevoed. 
Dat had zo zijn redenen in die tijd. 
Voor de moffen, omdat zij zich — voorzover dat 
bij dit ras mogelijk is — grotelijks genomen 
voelden. 
Voor de bedrijvers van de daad, omdat ze al ge- 
noeg zuivel op hun hoofd hadden. 
De beroving van de Nederlandse Bank te Almelo 
was bij lange na niet het eerste stuk, dat zij be- 
dreven in hun illegale practijk. 
Daarover zouden velen, die met de KP Almelo te 
maken hebben gehad een lijvig boekwerk kunnen 
openslaan. 
Vraag het aan de bewakers van het Huis van Be- 
waring te Almelo en ze zullen U een interes- 
sante bladzijde uit bedoeld boek voor kunnen 
lezen. 
Vraag het aan de bewakers van het distributie- 
kantoor te Hellendoorn of aan die te Tubbergen 
en ook zij zullen niet in gebreke behoeven te 
bljjven. 
U kunt het ook vragen aan de jongens van de 
KP Almelo zelf, maar waarschijnlijk zullen juist 
zij U niet zoveel vertellen. Daarvoor zijn het 
Twenten, een beetje eenkennig, maar met eigen, 
zeer wezenlijke begrippen van eer. 
Toen er in September 1944 een bericht doorkwam, 
dat alle knokploegen zich na de bevrijding moes- 
ten melden bij Prins Bernhard vonden de jon- 
gens, dat zij aan de eer van het gewest Twente 
verplicht warén alsdan met een representabele 
auto voor de dag te komen. Zij haalden er een, 
een Graham, van een zwart-handelaar en spoten 
haar keurig zwart. 
Helaas, dezelfde avond nog vloog het ding om 
onnaspeurlijke redenen in een pracht van een 
brand. 
Dat was jammer, maar niet onoverkomelijk. 
Er waren meer auto's maar er was slechts één 
Prins Bernhard. De andere dag ontmoette Her- 
man de wagen van de Beauftragte van de Rijks- 
commissaris. 
Een mooie wagen, een beste wagen. 
Toen hfcbben ze die maar genomen, met driehon- 
derd liter benzine en nog enkele niet geheel on- 
belangrijke documenten. Zo sneed het mes van 
twee kanten; een Beauftragte zonder wagen, een 
knok-ploeg met wagen. Bovendien zou eventueel 
kunnen worden voldaan aan de eer van de Prins 
en van illegaal Twente. 
Dat vonden de jongens prettig. 
Omstreeks diezelfde tijd ontvingen de Twente-1 

naren de order tot spoorwegsabotage. Het wer- 
den enkele drukke dagen. Twee en dertig keren 
in negen dagen tijds vlogen de stukken rail als 
opgeschrikte ganzen het luchtruim in. 
Toen kwam de zeventiende September. 
De Nederlandse Spoorwegen gooide het gevleu- 
gelde -wiel 'erbij neer. Zij konden het rustig doen, 
de spoortvegmannen, want behoud van loon werd 
hun door de illegaliteit verzekerd. 
Dies togen zij ten plattelande, namen hun intrek 
bjj burgers of boeren en wachtten maar af, ver- 
schrikkelijk benieuwd naar de financiële presta- 
ties van de ondergrondse. 
Dat viel hen niet tegen. 
Op de man na, die dreigde met SD en terugkeer 
naar het spoor, toen hij eens drie en dertig cen- 
ten op zijn „vroeger genoten loon tekort kwam. 
Geen geld, geen Zwitsers, zei het vieze ventje. 
Overigens was hij niet de enige, die niet besefte 
wat er aan vast 'zat om veertigduizend spoorweg- 
gezinnen wekelijks van het nodige te voorzien. 
Tientallen millioenen waren er voor nodig. 
De Twentse LO begon er een hard hoofd ih te 
krijgen. Voorheen was er steeds het Nationaal 
Steunfonds geweest dat alle gaten wist te stop- 
pen, maar sinds de verbinding met het Westen 

na de Septemberdagen erg is bemoeilijkt, drei- 
gen de uitkeringen te gaan stagneren. 
Donker doemde het spook van geldgebrek aan 
de horizon op. De verantwoordelijkheid werd 
drukkend zwaar. 
Hoe zou het gaan als zij de spoorwegmannen 
niet meer konden steunen in hun moeilijke po- 
sitie ? 
Zouden deze mensen, gedreven door armoede en 
verkommering, niet gehoor geven aan de lokroep 
van de Duitse vogelaar, die maar al te graag 
over de brug kwam om het — dank zij de sta- 
king — geheel ontwrichte rail-verkeer enigszins 
te herstellen ? 
Vergaderingen werden belegd, besprekingen ge- 
houden, de oplossing bleef verre. 
De nood steeg, hoger en hoger, doch ziet, reeds 

, lag de redding op de loer. 
Een relatie op de Nederlandse Bank te Almelo 
kwam met de opzienbarende onthulling, dat in 
de kluizen van „zijn" bank sinds kort voor een 
geweldig bedrag aan 'geld ligt opgeslagen; hij 
sprak zelfs van honderd vijftig millioen. 
Mits men er vlug bij is — de kans bestaat, dat 
het geld spoedig naar Duitsland zal worden over- 
gebracht —- zal het kunnen worden gekraakte 
De tip sloeg in als de bliksem in een houtloods 
en deed de hoop in de harten van allen, die 
zich verantwoordelijk gevoelden voor het wel en 
wee van de gedoken stakers, fel ontbranden. 
Honderdvijftig millioen gulden, dat was de 
kans. 
Dries Kalter, die, voordat hij tot de Geweste- 

TOON MULDER 

De dans om millioenen nam een aanvang. 

ER OP AF. 
Gewoonlijk draait men in een slagerij worsten. 

Mits de worsten goed zijn is dat, geen slager 
euvel te duiden. 
Maar op de avond van de zevende November 
wordt er in een slagerij te Wierden' een worst 
gedraaid, waarvan met reden mag worden ver- 
wacht, dat lang niet iedereen en zeker geen mof 
het^ product zal weten te appreciëren. 
Een vijftal jonge kerels zetten een plan in elkaar 
om tenminste dertig millioen gulden uit de zware 
kluizen van een bank te halen. 
Gedempt schuiven de stemmen v^n de vijf: Dirk, 
Douwe, Herman, Henny en Antoon over de een- 
voudige tafel, die bijna bezwijkt onder de last 
van de met millioenen guldens geladen woorden. 
Dirk Smoes, de districtscommandant van de BS, 
heeft zijn oude KP-maats, die na de September- 
dagen door de reorganisatie van de ondergrondse 
strijdkrachten uit elkaar zijn geraakt, op deze 
avond bijeen geroepen. 
Dat is gezellig, zo'n weerzien, vooral in deze keu- 
ken, die hun in de loop van de tijd vertrouwd Is 
geworden. 
Ze zijn niet geschrokken, deze kerels, toen Dirk 
hun vertelde van de pas ontvangen opdracht. 
Waarom zouden ze? 
Ze kennen elkaar en de zaak kan hoogstens mis- 
lukken. 

VN 

•T 

Bedachtzaam 
wordt een 
situatietekening 
bekeken . •. 

tgke staf van de BS ging behoren, de leiding van 
de KP Almelo had, stelde de zaak aan de orde 
in een stafbespreking. Doen, Mesloot de staf, 
maar niet zonder machtiging van Londen. 
Een telegram flitste naar Londen, inhoudende het 
verzoek tot machtiging van deze formidabele 
stunt. Via het Algemeen Hoofdkwartier van de 
Binnenlandse Strijdkrachten in de provincie 
Overijsel kwam op 7 November 1944 het ant- 
woord binnen van het Allied Command. 

„de kp herhaal de kp heeft van ons alleen 
toestemming nodig voor militaire acties stop 
adviseren in omloop te brengen wat voor 
financiering verzet nodig is stop rest goed 
verbergen of vernietigen stop". 

Een zucht van verlichting ging op onder alle 
betrokkenen. 
Nu aan- de slag, hoe vlugger hoe beter. 
De zaak mocht geen uitstel meer lijden. 

Hebben ze zich in hun gevaarlijke loopbaan al 
niet lang vertrouwd gemaakt met de gedachte 
aan een laatste mislukking? 
Dirk praat en zij luisteren. » 
Iemand stelt een vraag. 
Bedachtzaam wordt een situatietekening beke- 
ken. Die was gauw gemaakt want Dirk heeft 
tot het voorjaar van 1944 op de Nederlandse 
Bank te Almelo gewerkt. 
Toen heeft Dirk eens het pistool van zijn NSB 
directeur „geleend" om een gearresteerde ver- 
zetscollega te bevrijden. Dat moest gebeuren en 
omdat de verwachting gewettigd was, dat deze 
gevallen wel eens meer voor zouden komen be- 
sloot Dirk het pistool maar te „lenen" op lange 
termijn. 
Natuurlijk kon hij zich daarna niet meer op kan- 
toor laten zien, maar dat was nu eenmaal niet 
anders. 
De rollen worden verdeeld. 

  WÊÊIÊtÊt 



Er bltjken enkele „spelers" te weinig: te zfln. 
Assistentie zal worden gevraagd aan een viertal 
flinke BS-ers. 
Herman neemt op zich een goede schuilplaats 
te zoeken, waarheen de buit voorlopig zal wor- 
den gebracht. 
Dirk en Douwe zullen zorgen, dat er een auto 
komt. 
Alles is rijpelijk overwogen. 
Indien zich geen onvoorziene omstandigheden 
voordoen is de zaak al half geklaard. 
De jongens praten er nog wat over na. Ze ver- 
lustigen zich al in het succes, dat deze onderne- 
ming kan hebben. 
Kan hebben ? 
Neen, zal hebben......! 

E en week later, op de middag van de vijftiende 
November. 

In een café-tje te Harbrinkshoek ontmoeten de 
jongens elkaar voor de tweede keer. 
Het plan wordt nog eens kort besproken. 
Dirk en Douwe zullen als eersten bij de bank aan- 
bellen en naar de directeur vragen. Zodra de 
deur is geopend gaan Herman, Antoon en Henk 
naar binnen. Tegelijkertijd moeten Jo en Jan de 
bovenverdieping van de bank, waar de directeurs- 
vrouw woont, voor hun rekening nemen. Henny 
en Wim blijven voor de buitenbewaking achter, 
terwijl Harry bij de wagen blijft. 
De wagen vormt eigenlijk een onberekenbare fac- 
tor in het geheel, of beter gezegd de chauffeur 
van de wagen. 
De vrachtauto hebben ze kunnen krijgen, maar 
de chauffeur, Willem Meenks, wilde onder geen 
beding de auto afstaan als hij niet zelf mocht rij- 
den. Daar men het niet raadzaam achtte Meenks 
in te wijden, besloten ze om aan zijn wens te vol- 
doen. Voor hem is het een „klussie", zoals hij 
dagelijks „klussies" heeft. Er is hem alleen ge- 
zegd, waar (even voorbij de bank) en wanneer 
hij er moet zijn. 
Ieder kent zijn taak, alles is tot in de finesses 
geregeld. ,Het wachten is op het ogenblik, dat 
de schemering zal zijn ingetreden. Dat is om 
ongeveer half zes, het tijdstip waarop de bank 
sluit en het personeel naar huis gaat. 
Per fiets gaat het in de richting van de bank. 
Er wordt niet veel meer gesproken. Allen zijn 
vervuld van gedachten aan hetgeen staat te ge- 
beuren. 
Och, ze hebben meer met dit bijltje gehakt, maar 
elke keer weer is er een kans, dat het misloopt, 
dat het zo nauwkeurig uitgestippelde plan wordt 
doorkruist door de grove ongemanierdheid van 
een vermeend toeval. 
Wanneer alle gebeurtenissen in en buiten de bank 
verlopen zoals redelijkerwijze kan worden aan- 
genomen dat ze zullen verlopen, is er geen 
vuiltje aan de lucht. 
Maar wee de macht der kleine dingen. 
Een roestige kopspijker, op een onzalig ogenblik 
gedrongen in een fietsband, kan indirect de oor- 
zaak zijn van de dood van een achtervolgde fiet- 
ser. 
En hoe dikwijls heeft een halve minuut trein- 
vertraging het leven gekost van een ter verga- 
dering gaande illegalist? 
Soms zijn enkele seconden belangrijk gebleken, 
hoewel bijna altijd achteraf; niet-verdisconteerd 
in een opgesteld plan. Juist dat onberekenbare, 
hoe gering ook, dat geeft je toch altijd nog een 
onzeker gevoel; het gevoel van iemand die in 
een „zo goed als" gezuiverd mijnengebied wan- 
delt. „Nou ja, er kan nog wel ergens een mijntje 
liggen, hoogstens twee, maar meer ook zeker 
niet. Ga er maar gerust langs, hoor kerel." 
Maar het is juist dat ene mijntje, waarop een 
mens zijn voet, zijn been of zijn leven offert. 
De bankkraak is goed opgezet en er is „zo goed 
als" geen kans op mislukking maar verdorie 
  dat ene „mjjntje". 

(Wordt vervolgd). 

X 

X 
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ii waar het om gaat 

Een lezer vervolgt zijn antwoord op de brief van Koos: 
1. Jij schrijft: „Oud-medewerkers, die zich geheel 
belangloos (moest er ook nog bijkomen G.B.) hadden 
opgegeven, of liever, die het als inlossing van een 
ereschuld beschouwden om enkele weken achtereen 
dag in dag uit te sjouwen om maar contribuanten 
voor de Stichting te krijgen " 
Als inlossing van een ereschuld. Maar dan toch maar 
een zeer kleine inlossing. Koos. Want de financiën 
rijn wel belangrijk, -maar niet het belangrijkste ge- 
deelte van de inlossing van een ereschuld. 1 
Van veel meer belang is, dat jij en ik en wij allen 
het gezin van een gevallen verzetsvriend van tijd tot 
tijd bezoeken. 
Van tijd tot tijd, daar bedoel ik niet mee; één of twee 
keer per jaar, maar regelmatig, minstens één keer per 
maand. 
En dan niet een bezoek aan de lopende band. Neen, 
met je vrouw of verloofde een bezoek, dat werkelijk 
een volle avond mag duren. Spreek niet over koetjes 
en kalfjes, maar haal herinneringen op uit,de mooie 
tijd van ons werk tijdens de bezetting. Laat dit gezin 
genieten van je mooie ogenblikken, die je met je 
gevallen vriend hebt doorgemaakt. Zulk een bezoek 
zal meer nut afwerpen dan een avond met honder- 
den anderen samen, waar een danseres (hoe begaafd 
overigens ook) de aanwezigen laat genieten van haar 
Kunst (met een grote K). 
Laat in dergelijke bezoeken de geest van het offer 
vaardig worden. En wij allen zullen ondervinden, dat 
wij hierin ons zelf opvoeden tot de vervulling van het 
gebod: Hebt Uw naasten lief als Uzelf. En voor de 
kwijting van deze plicht jegens onze gevallen vrien- 
den, hoef je geen geregistreerd medewerker te zijn. 
Als je dit doet zonder geroepen te zijn, dan doe je 
je werk in de geest van de Stichting, dan ben je 
Stichtingsmedewerker. ' 
2.' Jij schrijft verder;  temeer toen ons bleek, 
dat er plaatselijk een Stichtingsbestuur was gevormd, 
zonder een oud-verzetsman of medewerker hierin op 
te nemen." 
Als ik naar de algemene praktijk kijk, dan zal het wel 
zo gegaan zijn, dat er een vergadering bijeen is ge- 
roepen van oud-verzetsmensen tot vorming van een 
plaatselijke afdeling. Daar is natuurlijk niemand ge- 
komen en toen heeft öf het provinciaal bestuur 
öf het districtsbureau zelf de zaak ter hand genomen. 
Maar dan ligt de fout niet bij een hoger bestuur, maar 
bij de oud-verzetsmensen ter plaatse. 
Die hadden zelf deze zaak in handen moeten nemen. 
Dat was hun recht en hun plicht. 
Als deze plicht verzaakt wordt, dan moet men ook 
de gevolgen nemen. 
En nu nog iets over die „anderen". 
Kijk eens Koos, ik heb met opzet hierboven gespro- 
ken over het „Nederlandse verzet". 

Want je moet één ding goed begrijpen, '40—TS is 
niet in de eerste plaats een hobby van verzetsmensen, 
maar '40^ 45 moet geworteld zijn in het dagelijkse 
leven van het Nederlandse Volk. 
Als zij dit niet is, maar alleen moet steunen op de 
oud-verzetsbeweging, dan is zij ten dode gedoemd. 
Kijk, Koos, als jij de verzetsbeweging ergens op een 
hoog voetstuk zet, ver boven de massa van ons Ne- 
derlandse Volk uit, als jij de verzetsbeweging laat 
zweven ergens hoog in de lucht, vanwaar wij met 
minachting neerzien op de rest van het Nederlandse 
Volk, dan zie je de zaak principieel verkeerd en ver- 
moord je '40—'45. 
Het verzet is een niet los te maken deel van het 
Nederlandse Volk, het verzet is uit dit Nederlandse 
Volk opgekomen en ditzelfde verzet heeft zijn taak 
zo gezien, dat het zijn verzetswerk deed voor het 
Nederlandse Volk. 
Als jij het Nederlandse Volk een ereschuld wilt doen 
inlossen door het de gelegenheid te geven eens bij- 
drage te geven, opdat de Stichting zijn taak kan ver- 
vullen, dan is het niet meer dan billijk dat jij dit- 
zelfde volk ook een plaats geeft in de Stichting. 
Temeer, als de oud-verzetsmensen hun plicht ver- 
zaken, is het zaak dit Nederlandse Volk in te scha- 
kelen, opdat de Stichting kan functionneren. 

3. Nog verder schrijf jij: „In de besturen bevinden 
zich zeer weinig verzetsmensen; immers die dringen 
zich niet naar voren en vragen niet om gekend te 
worden." * 
Maar dat is juist de fout Koos! De oud-verzetsmen- 
sen moesten zich in rijen verdringen om het werk 
te doen. En dan moet die mentaliteit er uit, die on- 
middellijk denkt aan het dringen om eigen eer. Ook 
het verstaan van een plicht kan dringen tengevolge 
hebben, moet dringen tengevolge hebben. 
Je zegt; „Wij hebben onze plicht gedaan." 
Is dat waar? 
Ik verwijt me nog elke dag niet genoeg te hebben 
gedaan. 
Kijk eens naar de duizenden Joden, die niet terug- 
gekomen zijn uit de concentratiekampen. Jij en ik 
haddën moeten zorgen dat ze ondergedoken waren. 
Koos, je zult bemerkt hebben, dat ik geen blad voor 
de mond genomen heb. Ik ben dankbaar dat je mij de 
gelegenheid hebt gegeven mijn hart eens uit te storten. 
Laten we hopen dat jouw schrijven en giijn antwoord 
aan, jou, mogen medewerken aan een gezonde, demo- 
cratische opbouw van '40-'45, een opbouw, waarin elke 
oud-verzetsman en -verzetsyrouw zijn en haar taak 
niet alleen weet, maar die taak ook op de schouders 
neemt. \ 

Wij allen hebben vele vonden gezocht en gevonden 
om ons aan dit werk te onttrekken. 
Ik heb eenmaal in „De Zwerver" geschreven: „Alle 
werk dal wij doen en dat wij belangrijker achten dan 
het werk voor de Stichting, breke ons bei de handen 
af." 
Ik blijf daarbij, omdat wij in dit werk onze dank- 
baarheid kunnen tonen voor de grote gave van ons 
gespaarde leven in de ure van gevaar. 
'40—'45 blijvc het levende Monument ter herinnering 
aan de heroïsche strijd van het verzet voor de be- 
vrijding van ons Volk, opgebouwd door ons en ge- 
schraagd en gestuwd door heel het Nederlandse Volk. 

G. B. 

Ter navolging 

In een stadje aan de Oostrand van de Veluwt 
wonen twee doodgewone oud-illegalen. 
Alle teleurstellingen ten spijt, zijn deze mannen niet 

bij de pakken neer gaan zitten, maar hebben getweeën 
de zorg op zich genomen voor '40—'45. 
De nagelaten betrekkingen worden prima verzorgd, 
de jongeren uit de ex-illegaliteit wordt telkenmale een 
hart onder de riem gestoken door daadwerkelijke 
steun bij studie en sollicitatie, de winning van con- 
tribuanten vindt gestaag voortgang en ook de inning 
van deze contributies hebben ze geheel voor hun 
rekening genomen. Toch was dit nog niet genoeg 
volgens hen. In een naburige plaats werd de zaak 
wakker geschud en een zelfstandige afdeling op 
poten gezet. 
Maar toen dit volbracht was, werd naar een ander 
werkterrein omgezien en plotseling schoot hen / een 
lumineus plan in de gedachten: Laten we in deze Win- 
ter het publiek van ons stadje eens laten zien, ^.at 
die ex-illegaliteit in bezettingstijd geweest is en ge- 
daan heeft en zo tevens de jeugd daarover voor- en 
inlichten. 
Spoedig had men een regisseur te pakken, een doel- 
matig stuk uitgekozen en men stak van wal. De re- 
gisseur ging rond. schudde de jongeren wakker en had 
in een korte spanne tijds een clubje bij elkaar, om het 
bewuste stuk in te studeren. Na enige maanden stu- 
die „zat het erin" en trad men voor het voetlicht. 
Niet één avond, maar drie avonden achter elkaar 
speelde men hetzelfde stuk en drie avonden achter 
elkaar was de zaal uitverkocht tot op het laatste 
plaatsje toe. 
En de reactie? Die was, zoals de organisatoren ge- 
hoopt 'hadden: Men hoorde en zag wat het werk 
der „ondërgrondsen" was geweest en men proefde 
uit de opmerkingen, die er gemaakt werden tussen 
de verwisseling der bedrijven, dat „men" nu pas be- 

greep, waarom die illegalen zo en niet anders kon- 
den doen. 
Neen, geen verguizing, maar bewondering. Toch ook 
weer geen heldenverering, maar een treffend aan- 
voelen van de sfeer. 
Het werd m.i. het meest juist weergegeven door een 
oude boer, die in de pauze tegen zijn buurman zei; 
„Ze moesten toch wel een sterk geloof en groot 
Godsvertrouwen hebben, om dat te kunnen doen." 
Zo werd op eenvoudige wijze een begin gemaakt met 
de heropvoeding van ons volk en het plaatsen van 
'40—'45 in het centrum der belangstelling. 
En dan willen sommige oud-illegalen beweren, dat 
er geen werk meer voor hen is!! 

S. HAVERKAMP. 

Het kan op twee manieren! 

VLOT EN VOORDELIG 
als U het abonnementsgeld 
over het 2de kwartaal 1948 
(f 1.50) overmaakt per post- 
wissel of op postrekening 
109588 ten name van LO.- 
LKP. Stichting, A'dam. 

DUUR EN OMSLACHTIG 
als U wacht tot de kwi- 
tantie wordt aangeboden 
(natuurlijk juist op het mo- 
ment, dat U .niet thuis 
bent) verhoogd met incasso- 
kosten. 

Wij stellen U niet voor een moeilijke keus 1 
Zij, die de vlotte en voozdelige wijze kiezen, 
moeten twee zaken goed in gedachten honden; 
1. U moet vóór 1 April overmaken, om het aanbieden 

van een kwitantie te voorkomen: 
2. U bespaart zich verdere moeite gedurende dit jaar, 
wanneer U het resterende abonnementsgeld voor 1948 
(f 4.50) in één keer overboekt. 

Dank U! - De Administratie 



4 

Geachte Redactie. 
Na lang aarzelen heb ik het gewaagd li te veczoekea oadec- 
staandc regelen in .,De, Zwerver" op te nemen. 
Ik ben er mij van bewust, dat gif- er wel enigszin» huiverig* 
tegenover zult staan, aan mijn verzoek te voldoen. Maar waar- 
om eigenlijk? Met mooie verhalen uit de bezettingstijd is oas 
volk thans niet meer gebaat. 
De Rotterdammer sprak Zondagavond voor 't eerst sinds lange 
tijd %oor de radio. Je waande je terug in de tijd van Radio 
Oranje, toen zijn bemoedigende woorden klonken tot ons Neder- 
landse volk. 
Ditmaal luidde hij de alarmklok. 
Hebben wij, oud-illegalen, in verband met zijn woorden, on» 
niet af te vragen, of ook wij zijn woorden hebben verstaan, de 
zin ervan begrepen? Ook in onze rijen zijn er die geen uitweg 
meer weten, en alles op zijn beloop laten» die geen vertrouwen 
meer hebben in de toekomst. Tegenwerking en miskenning hebben 

' hen moedeloos gemaakt. De mentaliteit van een groot deel van 
ons Nederlandse volk brengt hen vaak tot wanhoop. En nu is 
't gemakkelijk tot deze mensen te zeggen:v,.Werkt waar gij 
staat", maar als zij zien. hoe zeer veel van alles wat zij 
trachten op te bouwen, door anderen doelbewust wordt afge- 
broken, is 't dan te verwonderen, dat hun de moed in de schoe- 
nen zinkt. Wanneer men ziet hoe in ons land de democratie 
zover gedreven wordt, dat ons volk opgeruid kan worden door 
communistische propaganda, zonder dat hier iets tegen gedaan 
wordt, is dan de democratie niet te ver doorgedreven? Wanneer 
deze derrfocratie niet in staat is zichzelf te beschermen, is zij 
dan onze bescherming nog wel waard? Waarom laten de oud- 
illegalen. die zitting hebben in de volksvertegenwoordiging, hier 
niet een krachtig protest horen? Waarom eisen zij niet een verbod 
der communistische partij? Grote woordenl Waarom! Ik ben 
er van overtuigd, dat wanneer één schaap over de dam is, 
er meer zullen volgen, 't Is maar wie de kat het eerst de bel 
aanbindt. 
De heren communisten misbruiken de democratie voor hun 
duistere doeleinden. Ook de NSB heeft misbruik gemaakt van 
de vrijheden, die de democratie hun gaf en wij bleven met 
de gevolgen zitten. 

Gaat het thans niet weer zo? Wat wij nodig hebben, zijn man-- 
nen van de daad. Oud-illegalen verliest U niet in mooi ge- 
schreven verhalen over allerlei kraken, die in bezettingstijd 
Werden uitgevoerd. Eert Uw gevallen makkers door de daad! 
Tracht Uw invloed zo die er nog is aan te wenden, om een 
verbod der communistische partij uit te lokken, dan kunt gij 
met kans op succes beginnen aan de geestelijke wederopbouw 
van ons volk. Zo zult gij arbeiden in de geest Uwer' gevallen 
kameraden. Oud-illegalen, dit is geen verzoek. dit is een 
smeekbede. Welaan dan. Op ten strijde, voor God. Oranje en 
ons Vaderland. gen plaat$elijk Voorzitter der GOIWN. 

COMMENTAAR. 
Wij geven gaarne plaatsruimte aan deze noodkreet. 
Hij zal weerklank vinden in de harten van vele 
Nederlanders. 
Maar de schrijver en zij» die het met hem eens zijn» 
dat maatregelen tegen de C.P.N. nodig zijn, zijn ver- 
plicht te overwegen, dat het kostbaar bezit» dat wij 
tegen de communisten willen beschermen, de recht- 
staat, niet door hun voorgestelde maatregelen in ge- 
vaar komt. .De maatregelen tegen de C.P.N. mogen 
niet uit willekeur genomen worden, want dan is dre- 
zelfde rechtstaat opgeheven, dan gooien we met het 
badwater het kind weg. De C.P.N. mag eerst op 
grond van haar feitelijke aantasting van de recht- 
staat aangepakt en verboden worden. 
En als dit bewezen is en de overheid dus het recht 
heeft maatregelen te nemen, dan zal zij nog moeten 
overwegen, of het publiek belang der natie er thans 
mee gediend is, stappen tegen de C.P.N. te onder- 
nemen. De overheid heeft de gevolgen van haar 
maatregelen in rekening te brengen. 
De reactie van de schrijver is zuiver en spontaan. 
Wij zijn er dankbaar voor. Wij willen hem en alle 
Nederlanders, die de gruwelen van het communisme 
verachten, niettemin vragen» om goed te overleggen, 
wat zij voorstellen tegen de C.P.N. te ondernemen. 
Dat eist onze rechtstaat. 

RED. 

m A 
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DIERENTEMMERS 

In de Diamantbeurs te Amsterdam vond op d Maart 
|.l. een vergadering van dierentemmers plaats, waar- 
bij het woord werd gevoerd door enkele bekende 
oersoonlijkhcden op dit 'gebied, zoals de heren 
H. Gortzak. F. Baruch en P. de Groot. 
Het bleek al spoedig.' dat deze vergadering was 
bedoeld als protestbijeenkomst tegen het optreden 
van het ..wilde-bcestenspcl" in het Concertgebouw, 
zoals de woordvoerders het A.R. (Anti-Russische) 
programma van het bekende gezelschap ..P, v. d. 
A." wensten te betitelen. Vooral enkele leidende 
figuren, met name Romme en Vorrink moesten het 
ontgelden en de gehele Diamantbeurs, die deze avond 
wel zeer bijzondere juweeltjes binnen haar muren 
zag. was het erover eens. dat deze heren met hun 
rcactionnair kapitalistische dressuur het eenvoudige 
kunstje van ..opzitten en pootjes geven" nog niet 
zouden bereiken. De enige mogelijkheid om van 
,,Circus West" weer iets behoorlijks te maken ligt 
in een reorganisatie, b.v. naar het voorbeeld van 

S .Circus Oost". 
De bekende dompteur Baruch. die zojuist uit Tsjecho- 
Slowakije arriveerde — waar hij de aap uit de mouw 
heeft zien komen — bestreed hardnekkig de geruch- 
ten, die van een bloedige dressuur aldaar gewag 
maken, en lanceerde onder invloed van de omgeving 
een juweeltje van redenaarskunst. De heer Baruch, 
die geen Nederlander is en zich op een charmante 
wijze ietwat onbeholpen uitdrukt, wilde zeggen, dat 
van een dergelijke dressuur niets te zien was ge- 
weest. Hij zei echter: .,Tot main spait heb' iek 
davon nietsch kezien " • 
Toen de heer De Groot de piste betrad, zongen allen 
enthousiast het ID. (Internationale Dicrentemmcra- 
lied): Moeder, moeder, de beer is los  

Sydti de ZLaekmedi 

dot o-fi bananen? 

Waarom dacht U, dat Fcifs de Zwerver naar 
Indié zou zijn gegaan? 
Omdat hij zo dol is op bananen? 
Of omdat hij ruzie had met zijn buurman? 
Of misschien omdat hij zo'n hekel had aan 
„dit land van mest en mist en koude regen"? 
U weet wel beter. 
U weef. dat Frits de Zwerver, ondanks zijn 
niet, meer jeugdige leeftijd, naar Indié ging 
omdat hij meende zijn persoonlijke verant- 
woordelijkheid jegéns onze jongens daar niet 
langer te kunnen dragen, als hij rustig in zijn 
pastorie te Hoorn was gebleven. 
Als jongeren in gebreke blijven, dan ga ik, 
zo zei Frits. 
Voelt U zich ook zo verantwoordelijk voor 
het wel en wee van Neerlands zonen in Indië? 
Kent U ook die drang hm iets (al is het nog 
zo, gering) te doen voor de jongens overzee? 
Maak ze dan ahonné op „De Zwerver". 
Per zeepost (pl.m. 6 weken) ad f 1.50 per 
kwartaal). 
Per luchtpost (enige dagen) ad [ 4.50 per 
kwartaal. 
Betaling via een opgegeven adres in Neder- 
land. 
Zend Uw opgaven aan onze administratie. 

ONTMOETING 
Een dag van vreugde 
en van aanklacht 

Donderdagmorgen in een groot dorp in Overijssel. In de verte 
klokgelui, verder stilte. Over de lange, rechte straten schui- 
r" - felen de voeten van de kerkgangers, zoals dit Zondag op 

Zondag in dit dorp gebeurt, waht het is een kerks dorp. Pro- 
testant en Katholiek gaan bijna allen gelijktijdig naar hun Gods- 
huizen en met stalen gezichten lopen mensen elkaar voorbij, die 
in de week gezellig met elkaar op de markt staan. 
In één van de kerken in dat dorp een kleine jongen en op de 
preekstoel een nog jonge dominee, nette zwarte das, keurig ge- 
steven overhemd, zwart jasje en een streepjesbroek; boven die 
zwarte das uit een warrige, blonde kuif. 
Deze jonge dominee preekt die morgen over de Goede Herder. 
Met vuur en élan brengt hij de Boodschap, waarvoor hij zich ge- 
roepen weet en in een vorm, die de kleine jongen thuis tegen z'n 
vader eigenwijs doet zeggen: „Een beste dominee vanmorgen, pa." 
De vader zegt: „Ja, jongen een beste dominee." 
De oude grootvader thuis mengt zich ook in 't gesprek en zegt: 
„Wel wat erg blijmoedig, maar och ja daar is hij jong voor." 
Dit was het oordeel van drie mannen, over de jonge dominee die 
Zondag in het grote Overijsselse dorp, het oordeel over Ds. F. 
Slomp uit Heemse. 
Twintig jaar later. 
Zondagmorgen in Batavia. Geen klokgelui, alleen maar de zwoele 
stilte onder de tropenzon. Geen kerkgangers, want Batavia davert 
van motoren en sportgeschreeuw, in Tandjong Priok ratelen de 
kranen en schreeuwen de koelies als in de week. In dit land vallen 
de kerkgangers niet op. het zijn er maar zo weinige  
Deze Zondagmorgen komt er een schip binnen, een schip uit Ne- 
derland en het brengt weer een gedeelte van Neerlands jeugd. 
Twee jaar lang gaat dit nu al zo en wanneeij zal dit ophouden? De 

grote vraag die leeft bij heel het leger in-Indonesië en die ook leeft bij hen die verantwoording vóelen voor de geeste- 
lijke verzorging van dit leger» die weten, dat er alsmaar dominee s verdwijnen, afgekeurd en ziek ■ ■. afgeknapt noemt 
men dat hier — en die bijna geen aanvulling zien komen. 
Maar op deze warme Zondag kontt er dan weer een, de eerste van naar gehoopt wordt een serie van vijf en twintig, 
die in de allerergste nood zullen moeten voorzien  , , , , . te 
Het is mijn werk hem af te halen en de kolonel, die ik ken, vindt het goed. dat ik meega met de loodsboot een halt uur 
zee in om hem daar te begroeten. Anders mag het met, maar in dit speciale geval vindt hij het goed. Langs een 
slingerend# touwladder klauter ik aan boord en vraag naar de dominee.. De jongens wijzen me de weg, de dommee 
vindt U op de brug. - 
Na veel geklauter sta ik voor hem. een ietwat gebogen figuur in een slobberig uniform, grgze strepen lopen door een 
warrige haardos, majoorsstrepen schitteren op z n schouder. Dan opeens kijk ik hem in z n ogen en weet. dit is een 0 . . . . >. . i 1 _ ft 1 •.!■ _ t- I      Ast ra i, r\r\n 
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man. "die op de brug hoort'te staan, die getoond heeft, leiing te kunnen geven in bange tijden, die dat ook nu nog 
kan. In z'n ogen vlamt nog datzelfde, dat ik er twintig jaar gelëBen, onbewust misschien, in zag: het zeker weten geroe- Xldll» XXA Zv 11 V-»yvil V iciim IIV/VJ AtvAv. r SAAAW AAV t —- Z3 Jö' 11' '1 
pen, te zijn de blijde Boodschap te brengen. Ik weet, dat ook nu nog de jeugd van ons volk naar hem luisteren zal, 
door hem in contact zal worden gebracht met de Goede Herder, die ook Neerlands verslagen en ontredderde jeugd 
met al haar problemen in dit land grijpen wil om ze te voeren naar Zijn hoogte. Deze man zal de Boodschap met des te 
meer aandrang kunnen brengen, omdat ze levende werkelijkheid Is geworden in zijn leven. 
Voor me staat Frits de Zwerver. ■ .. j • j , . , , ,, 
Het is voor ons allen hier en voor mij persoonlijk een dag van vreugde en des te schrijnender is de aanklacht, die 
hieruit spreekt. . , i l- --u- 
Deze Frits de Zwerver heeft toch vier jaar lang alles in de steek gelaten om het beginsel en nu komt hij, vgttig 
jaar oud, nog eens voor datzelfde beginsel naar Indië. xr j i j 
Moet de gedachte aan dit moedige voorbeeld niet pijnlijk zijn /oor al die jonge predikanten, die nog in Nederland 
op de kansel staan en die hun eigen toekomst soms zo beel erg belangrijk kunnen vinden? 
Zien zij wel in, dat zij, eerder dan troost te zoeken in hun „mooie" gemeente, troost hebben te brengen daar waar die 
het meest wordt ontbeerd? . u ■ 
Ik weet het. onder hen zijn er „die een vrouw hebben getrouwd", ook „die een juk ossen moeten gaan bezien , maar 
toch mogen zij er m.i. wel eens over nadenken of zij voor God verantwoord zijn Neerlands Christenjeugd zo aan 
haar lot over te laten.'Indien zij hierop niet oprecht een bevestigend antwoord kunnen geven» betekent de komst van 
Frits de Zwerver als majoor-legerpredikant voor twee jaar in de tropen, een oordeel over hen, die achter zijn 
gebleven. . TIBBEN. 

Stalin sloot in 1939 een overeenkomst met Hitier. 
Die overeenkomst was niet afgedwongen, want 
Stalin was nief in .een dwangpositie en pleitte ook 
voor niemand. Die overeenkomst was niet ter 
voorkoming van een oorlog, maar een garantie 
voor Hitier om de oorlog te beginnen. Hitler heeft 
met Stalin de wereldoorlog ontketend, Stalin heeft 
het bloed op de slagvelden van Europa doen 
vloeien. En waarom? Om zijn machtsgebied uit te 
breiden. Want hij liet Hitler een oorlog beginnen 
om zelf Polen in de rug aan te vallen en de rand- 
staten te veroveren. En hij dwong bovendien de 
garantie af van een voor hem gunstige verdeling 
van Europa. Dat is het verschil met München. 
Ik schets dit uitvoerig, omdat er al velen, zelfs 
in ons land, zijn, die zeggen: Ze zijn toch allemaal 
hetzelfde. 
Dat is niet zo. Engeland en Frankrijk handelden 
naïef, maar met een goed geweten. Stalin han- 
delde sluw, en met een satanisch oogmerk. 
Laat U niet bedriegen! 
Men moet er rekening mee houden, dat. tenzij de 
onderdrukte volkeren in Oost-Europa hun ketenen 
verbreken, het conflict steeds dreigender zal wor- 
den. Niemand heeft er iets aan, zichzelf wat wijs 
te maken. Wat wij nodig hebben, is een geeste- 
lijke voorbereiding op wat komen kan. De demo- 
cratie zal op de proef gesteld worden als nooit 
tevoren. Want deze gewetenloze vijand heeft het 
voordeel, dat hij ieder middel kan toepassen, dat 
hij de kleinen brutaalweg kan annexeren. En de 
democratieën, die zedelijk verantwoord willen han- 
delen, komen altijd achteraan. 
Het zal zelfs nodig zijn, dat ook in deze demo- 
cratieën de vrijheid ingeperkt wordt, dat maat- 
regelen ter bescherming van de staat genomen 
worden, dat de geheimhouding (een onding in de 
democratie) allerlei verbods- en dwangmaatrege- 
len zal eisen, dat de politiebevoegdheid' uitgebreid 
wordt. Daartoe dwingt ons een vijand zonder 
scrupules. 
Dit alles zal nodig zijn, maar 't is niet voldoende, 
't is zelfs niet 't belangrijkste. De democratie staat 
en valt niet met de intimidatie en de terreur der 
communisten, noch met onze meer of minder krasse 
tegenmaatregelen. De democratie staaf en valt met 
de geestesgesteldheid der democraten. 
Alle maatregelen, elke oorlog zal zinloos zijn. als 
aan onze zijde niet leeft de eerbied en de liefde 
voor de constitutionele democratie, voor de recht- 
staat Maar als diep in ons de eerbied voor het 
gezag en de eerbied voor de vrijheid geworteld zijn, 
dan zal deze communistische voorloper van de 
antichrist zijn kracht op kleine nietige mensen in 
Nederland zien breken. 
\yë moeten weten wat we bezitten en we moeten 
ons sterken om dat bezit, geschaard om Oranje. 
te verdedigen voor onze kinderen, voor ons volk 
en uit gehoorzaamheid. Om. de bewustwording 
daarvan gaat het in onze dagen. 

H. v. R. 
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Alphonsus joscphus 
Petrus Aarnoutse 

Geboren te Sas van Gent 
31 Mei 1920. 

Overleden 5 Maart 1945 te 
Neuengamme. 

F ons, wonende te Klooster- 
zandc, was in de bezet- 
tingstijd kassier op het 

distributiekantoor aldaar. 
Hij stond in Oost Z. Vlaanderen 
bekend als een Nederlander op 
wie in de bezettingstijd nimmer 
tevergeefs een beroep werd ge- 
daan. In alle eenvoud deed hij 
zijn verantwoordelijk werk, nam 
weldra voor een gedeelte de zorg 

' voor onderduikers op zich en had 
spoedig contacten met de zich in 
1942 en 1943 vormende illegali- 
teit. 
Het geregeld ter beschikking heb- 
ben van distributiebescheiden 
voor onderduikers was echter in 
Oost Z. Vlaanderen door zijn 
geïsoleerde ligging niet altijd een- 
voudig, terwijl het zich afhanke- 
lijk weten van hulp over de 
Schelde, ook de kern van de 
illegaliteit dwars zat. 
Waarom zou men zelf niet pro- 
beren om bonnen voor het goede 
doel te bemachtigen, om daar- 
mede ook in Z. Vlaanderen aan 
de gehate bezetter te tonen, dat 
men hem durfde te weerstaan? 
Op 20 Maart 1944 werd uitvoe- 
ring gegeven aan de vooraf be- 
raamde plannen tot een overval 
op het D.K. te Kloosterzande, 
waartoe een viertal burgerbewa- 
kers tijdelijk onschadelijk werd 
gemaakt. Het spreekt vanzelf, dat 
de spontane hulp van Fons 
Aarnoutse als medewerker niet 
alleen welkom was, doch ook 
moeilijk kon worden gemist. De 
overval, goed voorbereid, verliep 
prachtig. 
Een gebruikelijk onderzoek door 
een ambtenaar van het C.D.K. te 
Den Haag sterkte echter bij deze 
het vermoeden, dat Aarnoutse bi] 
de overval was betrokken en het 
was deze — thans bekende 
verrader, die zich steeds had 
voorgedaan als een „goed ' Ne- 
derlander. die twee maanden later 
aan de SD te Terneuzen gege- 
vens verschafte. 
Met Pinksteren 1944 volgde zijn 
arrestatie door "de SD en later 
zonder vorm van proces zijn 
overbrenging naar Amersfoort en 
Neuengamme. 
Op 5 Maart 1945 heeft hij in dat 
kamp zijn jonge leven gegeven 
voor de goede en rechtvaardige, 
Nederlandse zaak. 
Wij herdenken in Oost Z. Vlaan- 
deren Fons als een trouwe kame- 
raad en toegewijd medewerker. 
Zijn sterven was het gróótste 
offer, dat hij bracht. Ook zijn 
levensoffer wordt geheiligd door 
het grote doel: de goede zaak 
van het vaderland te hebben ge- 
diend. 
Dit zij tot troost van allen, die 
hem dierbaar zijn en hem node 
missen. 

F. d. H. 

Lambcrtus Bulder . 
Geboren 21 April 1913 te Avercest. 

\ Overleden 22 April 1945. 

Bertus" werd, na het vervullen van zijn mihfairc dienstplicht, marechaussee met o.m. 
als standplaatsen Raalte en Arnhem. 
Hij was één van die vele, dappere en onverschrokken politiemannen, die zich hadden 

weten los te rukken uit de sleur van het gewone, alledaagse politieleven. Zijn geest was echt 
Nederlands; een geest, van verzet tegen alles, wat de vrijheid en het recht in het gedrang 
bracht. Hij- was een heftig tegenstander van zijn Chef, de beruchte N.S.B.-er Overste Feen- 
stra uit Arnhem en hij stak dit ook niet onder stoelen-of banken. 
In October 1942 kwam volledig aan het licht, wat er in hem leefde, toen hij, tezamen met 
een collega-marechaussee, tijdens een traiMport een Jood liet ontsnappen. Dank zij deze 
daad kon de man een veilig heenkomen zoeken. Bij hun terugkeer in Arnhem werden béide 
politiemannen gearresteerd. In Januari 1943 volgde daarop de veroordeling door een Duits 
gerechtshof, tot een gevangenisstraf van vier maanden, welke straf van die datum af verder 
in de ^strafgevangenis te Scheveningen moest worden uitgezeten. 
De 20e Februari d.a.v. kwam hij vrij, om ongeveer 14 dagen later weer opgepakt te worden. 
Hij werd door één van zijn eigen superieuren, de N.S.B.-er A. de Man, onder valse voor- 
wendselen meegenomen naar de SD. te Arnhem, vanwaar hij nimmer terugkeerde. 
Na een verblijf van enkele dagen in de Koepel te Arnhem, werd hij op transport gesteld 
naar Vught. In Mei 1944 volgde het eerste grote massatransport van ongeveer 800 Neder- 
landers, w.o. ook Bertus, van "Vught naaf Dachau. 
Tijdens dit transport leerde ik hem kennen. Hij was een kerel met een hart van goud. 
Na één maand in quarantaine doorgebracht te hebben, kwam hij* in Block 22. Hij werd 
ingedeeld 5n het „Dakdekkerskommando". Van tijd tot tijd gelukte het hem in dit Kommando 
iets te „organiseren", hetgeen dan.wat eten opleverde. 
Medio Augustus 1944 werd dit Kommando opgeheven. Op Koninginnedag werd hij, met 
nog drie andere Nederlandse gevangenen, naar het Buitenkoramando Feltafing, aan de 
Starnbergersee, gezonden. Hier regeerden de geweerkolven van de S,S. en de zweep van de 
Hitlerjugend. 
Onder verantwoordelijkheid van de Reichsleitung der N.S.D.A.P. werden de gevangenen 
tewerkgesteld in de Bunkerbauwerke. Dit kleine buitenkommando van bijna 60 gevangenen 
Verwerkte in een tijd van goed drie maanden 2.500.000 zakken cement voor de aanbouw 
van schuilkelders voor de N.S.D.A.P. en de Hitlerjugend, en dit op het schamele rantsoen 
van 300 gram brood en 1 liter soep per dag en per persoon. 
Na vele omzwervingen in verschillende buitenkommando's werd hij met een klein transport 
van ongeveer 200 gevangenen, via Dachau vervoerd naar Sudeten Duitsland. Dit vervoer 
vond plaats, in open veewagens, met ongeveer 60 personen in één wagen. In de koude van 
15° tot 20° beneden het vriespunt, kreeg iedere gevangene ter beschutting één katoenen 
deken. Tijdens de reis, die 10I-2 dag duurde, brak er dysenterie uit, waardoor de meeste 
gevangenen w.o. ook Bertus werden aangetast. Vele gevangenen vonden gedurende dit 
transport de dood. De 10e dag, tegen de middag, was het eindpunt van de reis bereikt. Het 
transport was in Leitmeritz (Litomerice), d.i. een buitenkommando Van het kamp Floszen- 
burg. Het gehele transport werd ondergebracht in oude paardenstallen, waarin het wemelde 
van ongedierte. Deze afdeling, die geheel apart stond, kreeg de naam van „Elsabelager . 
De bedoeling was, deze mensen te laten werken in een pantserfabriek van de Auto-Union, 
die twee kilometer buiten het kamp lag. 
Zo werd Bertus ook als dwangarbeider ingezet. Hij moést werken in een fabriek, die 80 
meter onder de grond lag en in de rotsen was uitgehouwen. Met een werktijd van 12 uur 
per dag of nacht en met een j-antsoen van 200 gram. brood en liter soep, meestal gekookt 
van aardappelschillen, vocht- Bertus daar met de andere 'gevangenen, voor zijn eigen lijfs- 
behoud. ~ 
Hij werd echter door vlektyphus aangetast, doch de levensdrang, die in hem was, deed hem 
genezen. Hij had weer moed om verder te leven. Helaas het zou van korte duur zijn. Hij 
werd „Arbeitsunfahig" verklaard  dat betekende transport. 
's Middags hoorde ik, dat Bertus bij het instappen van de trein in elkaar was gezakt, 
's Avonds zag ik, dat zijn stoffelijk overschot het kamp weed binnengebracht. 
Bertus, dank aan jou voor je kameraadschap en je spontane toewijding voor de zaak van het 
vaderland. In het zicht van de bevrijdrng, heb je je leven geschonken voor een groot ideaal. 
Het moge je familie en vrienden tot voldoening stemmen, te weten, dat je gevallen bent door 
het vervullen van je plicht. Rust in vrede. Je was een dapper strijder en een eerlijk kameraad. 

Wij houden hem in eerbiedige gedachtenis. 1 N. 45447. 

veczet 

Er is verzet gepleegd. Verzeil Verzet, 
dat als een vlam uit smeulende as gerezen, 
zo louter is als enkel vuur kan roezen. 
Door deze brand is Hollands hart gered. 

Elerst is hei hier en daar een mens, een man, 
die smaad en onrecht langer niet kan dragen. 
Hij moet zijn leven door zijn daden wagen, 
omdat hij 't juk niet Verder torsen kon. 

Hij vindt een makker, - en nu gaan zij samen 
den Vijand tegen, hier, daar, overal. 
Een rail ontwricht. Een brand. Een overvol, 
die zij, in ernst en overtuigd, beramen. 

Hun enthousiasme sleept een derde mee. 
Er komen meer. Hun horizon Wordt wijder. 
Zij vormen groepen, kiezen zich een leider 
en noemen zich, met recht en trots : KP.I 

Er laait Verzet in Holland, overal, 
zoals dwaallichten op moeras of heide 
opvlammen, doven, wéér komen, bij tijden. 
Men weet nooit, waar 't nu weer branden zal! 

Zij geven zich geheel Voor 't Vaderland 
en zien de Vrijheid aan de einder blinken. 
Maar '/ mojfenhart gaat in de laarzen zinken. 
AchtungI Nu hier, dan daar. Hel brandt, 

Het brandt II 
BEPP1E 

Hendrik Bctlehcm 
Geboren 31 December 19IS. * 

Overleden 23 Juni 1945. 

Gastvrijheid en behulpzaamheid 
sierden steeds de bewoners 
van een eenvoudig huisje te 

Doldersum in Drente. Daar woon- 
den Hendrik Betlehem en zijn vrouw. 
Genoemde deugden kwamen spe- 
ciaal tijdens de bezettingsjaren zeer 
sterk tot uitdrukking. Reeds in 1942 
werd hun landelijk huisje een toe- 
vluchtsoord voor velen, wier leven 
in gevaar was. De hulp bleef niet 
beperkt tot onderduikers, doch wel- 
dra hield een Drentse K.P. bij hen 
domicilie. Hendrik, voordien L.O.- 
werker, ontpopte zich toen als een 
K.P.-er, uit het goede hout gesne- 
den. , 
In de zomer van 1944 werd deze 
veste bij de Duitsers bekend. Hen- 
drik en zijn vrouw namen de wijk 
naar Frieslapd. Spoedig werd hij 
opgenomen in- het verzetswerk in de 
Z.O.-hoek. De jonge ploeg in Tijnje 
vond in hem een uitstekende voor- 
trekker, geroutineerd in het kraken 
en ervaren op het afwerpterrein. Zo 
werd bij een leidinggevend persoon. 
Nuchterheid, bezonnenheid en vooral 
moed waren de eigenschappen, die 
hem een onmisbare schakel in ons 
werk deden zijn. Bovenal echter was 
hij onze vriend, een vriend waarop 
men steeds kon rekenen. Hij heeft 
de vrijheid mogen beleven, zij het 
slechts kort. Als motorkoerier van 
het M.G. te Drachten vond hij door 
een ongeval de dood. 
Het verzet in Drente eiste een zeer 
vaste overtuiging, omdat de tegen- 
stellingen in die provincie scherp 
waren door het vrij grote aantal 
N.S.B.-ers. De onderlinge verbonden- 
heid van de bevolking is er groot 
en daarop werd vaak gespeculeerd 
door duistercr machten ten koste van 
recht en waarheid. Maar altijd weer 
was het juist de „provincie van 
Johannes Post", die weer van zich 
deed spreken met zijn actieve K.P.- 
groepen. Daarbij was er steeds een 
nauw contact met de omliggende 
provincies. In het verzet werd „het 
Noorden" meer een begrip van één- 
heid dan daarvoor waarschijnlijk ooit 
het geval is geweest. Hendrik Betle- 
hem was één van de. velen, die hier- 
aan meewerkten. Om niet herkend te 
worden moest hij in een andere pro- 
vincie en omgeving gaan werken. 
Deze uitwisseling, die algemeen in 
ons hele land en tussen alle rangen 
en standen plaats vcÉfc, heeft heil- 
zaam gewerkt. Dit is een stuk „oor- 
logswinst", dat we vast moeten hou- 
den. Evenals zovele' andere idealen. 
De gedachte aan Hendrik Betlehem 
zal voor ons een stimulans zijn om 
verder te strijden voor onze idealen, 
die ook de zijne waren. 

Zijn vrienden uit 
Z.O. Friesland en 
Drenthe. 



FAMILIEBERICHTEN 
Met dankbaarheid en blijdschap geven wij 
U kennis van de geboorte van onze derde 
toon 

HENDRIK JITZB 
L. Scheepatra 
F. E. Scheepstra-Dijk 

Amersfoort. 6 Maart 1948 
Kapelwcg 111. 
Met grote dankbaarheid en vreugde geven 
wij U kennis van de geboorte van ons 
dochtertje en xusje 

ED1TH EMMY 
K. van Middelkoop 
G. A. van Middelkoop-De Greef 
Keesje 

Driebergen, 8 Maart 1948 
Wilheiminastraat 5a. 
Algemene kennisgeving. 
Met grote dankbaarheid aan God geven wij 
bij deze kennis, dat op Zondagmorgen 29 
Februari 1948, ons huwelijk rijk werd ge- 
zegend door de voorspoedige geboorte van 
drie welgeschapen zoons, die wij noemden i 
Arend Jack, Jacob Arie, John Henry 

J. Petter 
R. Petter - van der Horst 
8743 W. Comptön Blvd. 
Paramount Calif U.S.A. 

Welke oud-illegafe werkers 
EXPORTEREN, 

of zijn in staat dit te doen : 
Fruit - Conserven en Vis, 

naar de Amerikaanse zone in Duits- 
land. 
Een Duitse importeur in München 
(ex-Buchenwalder) zou hiermede 
gaarne in onderhandeling treden. 
Brieven aan: H. B. Lichtenberg, 

Landstraat 27, Aalten 

Weg pijn - Weg griep 

kfT.MJkirj 
Prijs p. koker £ 25 tabletten 40 cc. 
In welvoorziene Apoth. en Drog. 

.Hier 

wordt 
de meeste 
aandacht 
besteed aan 
Uw drukwerk 

C.V. DRUKKERI. 
V 

Qt RÖNSTREEK" 
EN 

l"» tts r tx t 800. - 5%. Zonder 
borgen voor elk doel 

Vrijbl. voorw, SCHRIJFT ALLEN 
Spaarcred. Inst. Mathen.weg 110, 
Rotterdam-West. Wij verleenden 
reeds plm. I 200.000 in contanten. 

Propag a nda 

Wl] stellen voor 
vergaderingen, 
herdenkingen, 
spreekavonden, 
enz. enz. steeds 

gratis exemplaren 
van ons blad beschikbaar. 

Aanvragen s.v.p. T IJ D I G 
aan ons bureau. 

„De Zwerver" 
Adres Red. en Adm. 
Pr. Hendrikk. 152, A'dam C. 

Tel. Red: 44566 
Adm: 41063 

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

ingevolge papiertoewijrlng B.P.P. no. 
4383, verschijnt deze uitgave wekelijks 
en is de omvang van dit nummer 
8 pagina's, pagina lormaat 29 x 40. 

Ten kantore van AMSTLEVEN 

kan geplaatst worden t 

ADMINISTRATIEF 

PERSONEEL 
LEEFTIJD 20 - 25 JAAR. 

Sollicitaties aan het Hoofdkantoor: iSl.V. Amsterdamsche Mij. 
van Levensverzekering, Nieuwe Spiegelstraat 17, Amsterdam-C. 

r 

Peinolillisatie 

GBVEKE & CO., A'dam, R'dam, kan plaatsen: 

te. Bekwame plaatwerkers, 
bekend met de montage van luchtleidingcn 
aan boord van schepen. 

2e. 

3e. 

4e. 

V erwarmings-monteiirs 

V. 

All-roimd oiiestookmonteurs 

Enkele administr. krachten 
tot 25 jaar. (Uitsluitend Amsterdam). 

Schriftelijke of mondelinge sollicitaties aan; 

Geveke & Co's Techn. Bur. N.V. 
DE RUYTERKADE 113 - AMSTERDAM 
WESTERKADE lla - ROTTERDAM 

ijiiiiimiMiiiiMiiiiiMiniiniiiiiiiiiiniMiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiitiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii!£ 

| In onze fabriek kunnen geplaatst worden: | 

i Automatcnstdlcrs I 

I Rcvolvcrbankstcllcrs 1 

| Enige Draaiers | 

I Enige Gerccdschapmakers | 

Ook zij, die voor omscholing in aan- | 

merking wensen te komen en aank. | 

krachten gelieven zich schriftelijk of | 

| mondeling te melden bij: 

1 Techn. Metaalwaren Fabriek v/h Meijer en | 

f Greven N.V., „Beerschoten", De Bilt, (Utr.) | 

Ümiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiuuiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiifi; 

LITHO "ZAANLANDIA" 

ZAANDIJK 

OFFSETDRUK 

* STEENDRUK 

CARTONNAGE 

• Wevers 

en andere 

Texticlvakarbcidefs 

kunnen geplaatst worden bij de 

Fa. DIDDENS 6 VAN ASTEN 

SPINNERIJ NIJVERDAL - HELMOND 

Bij het Laboralorium van de N.V. «la 
Bataefsche Petroleum Maatschappij 
ta Amsterdam, bestaat gelegenheid voor op- 
leiding tot en plaatsing als 

OPERATOR 
Tot de werkzaamheden behoort het bedienen in 
continudienst van semi-technische apparaten in 
proeffabrieken. 
Diploma Ambachtsschool vereist. Enige werkplaats- 
of montage-ervaring strekt tot aanbeveling. 
Maximurti leeftijd 30 jaar. 

Schriftelijke sollicitaties met volledige gegevens en voorzien 
van een pasfoto onder Nr. S 93 te richten aan de afdeling 
Personeels Zaken van het Laboratorium van De N.V. De 
Bataafsche Petroleum Maatschappij, Badhuisweg 3 Amsterdam 
Noord. 

N.V. Plaatmetaalindustrie 

van Houwerik en Bal - Zeist 

vraagt voor directe indiensttreding: 

STEHPELHAKERS 

MACHINEBANKWERKERS 

Aanmelden: 
DAGELIJKS AAN HAAR KANTOOR 

de la Reylaan 34 

METAALWERKERS! 

KOMT NAAR DE 

LICHTSTAD EINDHOVEN, 

waar de DAF. wegtransportmiddelen-industrie 

zich reeds ontwikkeld heeft tot een groot 
modern bedrijf. 

DAF. biedt voor 

DRAAIERS, BANKWERKERS, 

LASSERS en GEREEDSCHAPHAKERS 

een interessante werkkring, goede Ionen en 

prima sociale verzorging. 

VAN DOORNE's AANHANGWAGENFABRIEK 
BURGHSTRAAT 50 - TELEFOON 5544 - EINDHOVEN 

v / 

N.H. ZAKENMAN, 32 jaar, oorlogswees, goed verkoper, 
zoekt door bijzondere omstandigheden een 

AANGENAME WERKKRING 

bij kleine fabriek, handelsondern., winkelbedrijf of anderszins. 
Bij voorkeur daar, waar man ontbreekt om leiding te geven 
en geen opvolger is. 

I 

) 

I 

I 
en yccu ujjvvAiyti 

I Steller dezes heeft naast zijn werkkracht enig kapitaal tet 
beschikking en is aan geen plaats gebonden. 

^^Brieven onder nr. 659 aan het bureau van dit blad. 

Gevraagd bekwame en aankomende 

• AUTOMONTEURS 

• PLAATWERKERS 

• AUT0SPUITERS 

Aanmelden Automobielherstelplaatsen 

A.R.M. 

Overtoom 399, Amsterdam 
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GRONDWET, GRONDRECHTEN, GRONDWETSHERZIENING 

In 1914 schreef Prof. Mr. A. A H. 
Struycken, in leven hoogleraar aan de 
gemeentelijke universiteit te Amster- 

dam, een belangwekkende studie, met als 
titel ,,De Grondwet. Haar karakter en 
waarde". De conclusie, waartoe deze 
R.K. staatsrechtkenner in zijn brochure 
kwam, was, dat de grondwet „als histo- 
risch nationaal document" geëerbiedigd 
diende te worden. In zijn Voorwocöd 
had Struycken reeds verklaard, dat hij 
de grondwet nog altijd beschouwde „als 
een gewichtig element in het staatsleven 
van ons volk". 
Wanneer men dit waarderingsoordeel 
van een wetenschappelijke geest als 
Struycken leest, zou men mogen ver- 
wachten, dat onze grondwet bij ons, 
Nederlanders, in het centrum der open- 
bare belangstelling staat. „Een nationale 
kracht", een „historisch nationaal docu- 
ment", „een gewichtig element in het 
staatsleven van ons volk". Dergelijke 
van waardering getuigende qualificaties 
geven de grondwet toch wel het recht, 
op aHer belangstelling aanspraak te ma- 
ken; 
Heeft de grondwet die belangstelling? 
Weten wij iets omtrent haar wordings- 
geschiedenis, haar karakter, haar waar- 
de, haar inhoud? 
Het moest wel zo zijn! De geregelde 
krantenlezer weet zo onderhand wel, dat 
er dit jaar algemene verkiezingen zul- 
len plaats vinden. Ook heeft men wel 
eens gelezen, dat die verkiezingen ge- 
houden zullen worden in verband met 
het voornemen, de grondwet te herzien 
met het oog op Indië of, zoals men dat 
tegenwoordig pleegt te noemen, „de 
structuur van het Koninkrijk". We 
moeten dus dit jaar als Nederlanders 
voor het eerst of bij vernieuwing 
naar de stembus. We gaan door onze 
stem mede de richting bepalen, waarin 
het regeringsbeleid, ook ten aanzien van 
Indië, zich in de komende tijden zal 
bewegen. We krijgen daartoe de gele- 
genheid in verband rfiet de herziening 
van de grondwet, onze hoogste staats- 
wet. Want — we komen daarop terug 
— bij een herziening van die wet moe- 
ten de Eerste en Tweede Kamer ont- 
bonden worden, waarna, wil de staats- 
machine blijven functionneren, vanzelf- 
sprekend nieuwe Kamers gekozen die- 
nen te worden. En laten we nu maar 
heel eerlijk zeggen, dat de meeste van 
onze landgenoten, wanneer zij straks de 
gang naar het stembureau maken, hun 
stembiljet invullen en in de stembus de- 
poneren, aan een grondwet nauwelijks 
of in het geheel niet denken. 

Onze grondwet heeft niet de dielang- 
stelling, waarop zij aanspraak mag 

maken. Zij is bij ons volk niet populair. 
Men zegge niet te gauw, dat dit de 
schuld is van de grondwet zelf. Men 
beginne eens met de hand in eigen boer 

,zem te steken en zich in gemoede af 
te vragen of men wel voldoende inte- 
resse heeft voor het wel en wee van 
het .staatsleven, voor de inrichting van 
de Nederlandse staat, voor de wijze, 
waarop die bestuurd wordt. Naar een 
aloude definitie is een staat ,',een volk, 
wonende op een bepaald gebied, staan- 
de onder éne overheid, die datf gebied 
beheerst". Zonder een volk laat zich der- 
halve het begrip „staat" niet indenken. 
Wij allen vormen een onmisbare schakel 

door J. van der Haar 
De grondwet mag niet een loutere vorm, 
zij moet een nationale kracht zijn. 

Thorbecke. 

in het staatsgebouw. Het minste, dat 
dus van ons mag worden verwacht is, 
dat wij, althans wat de hoofdtrekken 
aangaat, met de inrichting van dit 
staatsgebouw bekend zijn. 
Ik zeg dit alles vooral met het oog op 
onze illegale werkers. Bij hen heeft het 
nationaal zelfbewustzijn, waaruit dit nu 
ook voortkwam, gedurende de jaren 
van onderdrukking en verzet sterk ge- 

een geschreven staatsstuk, waarin de 
hoofdrechten en -plichten van het Britse 
volk zijn opgetekend. In ons eigen land 
is dit wel het geval. Dit betekent niet, 
dat het Nederlandse staatsrecht nu ook 
alleen en uitsluitend te vinden is in het 
geschreven staatsstuk, dat we tegenwoor- 
dig „Grondwet" plegen te noemen. Ook 
buiten de grondwet om ontwikkelt zich 
het zgn. constitutionele — ongeschreven 

D innenkort mag worden verwacht, dat de' Regering een voorstel van 
U Wet tot wijziging van de Grondwet aan de Raad van State om 
advies zal zenden, aldus luidde een berichtje, dat de dagbladen dezer dagen 
vermeldden. 
Dat we in Nederland een Grondwet hebben, weet een ieder. 
Ook dat het de belangrijkste wet is van ons staatsbestel. 
Waarschijnlijk zelfs weet U, dat elke Grondwetswijziging gepaard gaat 
met ontbinding van de Staten-Generaal en nieuwe verkiezingen. 
Veel verder reikt de kennis van de meeste Nederlanders niet. 
Het behandelen' van enkele aspecten van dit onderwerp zal vele lezers dus 
niet ongelegen komen. 

sproken. Het is, vooral gezien in het 
licht van de na-oorlpgse 'situatie, be- 
grijpelijk, zij het dan ook niet te veront- 
schuldigen, dat bij velen hunner na de 
bevrijding ten opzichte van wat men 
gemeenlijk „de politiek" pleegt te noe- 
men een zekere lusteloosheid is ontstaan. 
Wanneer we bedenken, dat „politiek" 
niet anders is Tian praktische staatkunde, 
kennis van het instituut (de staat), 
waarvan wij deel uitmaken, dan zullen 
we moeten erkennen, dat deze gevoel- 
loosheid, deze apathische houding niet 
deugt. Dat het vaderland, dat in de be- 
zettingsjaren op ons kon rekenen, ook 
heden ten dage op ons moet kunnen 
bouwen. 
En van dit gezichtspunt uit willen we 
hier vervolgens iets zeggen over de 
grondwet, naar gezaghebbende uitspra- 
ken „een gewichtig element in het staats- 
leven van ons volk". 

, Wat is een grondwet? 
p r zijn uiteraard in de loop der ja- 
k—* ren van de grondwet tal van de- 
finities gegeven. Geleerde definities, meer 
eenvoudige begripsomschrijvingen. Men 
kan zeggen, dat een grondwet is een 
samenstel' van bepalingen van funda- 
mentele aard, waarin de politieke struc- 
tuur van een land in hoofdtrekken is 
vervat. 
Men kan het ook eenvoudiger zeggen en 
een grondwet aanduiden als een wet, 
die de grondtrekken van het staatsbe- 
stuur regelt en die een omschrijving 
geeft van de rechten en plichten van 
vorst en volk, van overheid en onder- 
danen. Bij deze omschrijving houden 
we het voor dit artikel maar. 
Van oude tijden af —: we gaan op de 
psychologische en andere oorzaken daar- 
van nu niet nader in — heeft er bi) de 
meeste volken een zekere neiging be- 
staan, die rechten en plichten op papier 
te stellen en ze aldus vast te leggen in 
een geschreven document. Bij de meeste 
volken, want in Engeland bijv. heeft 
men geen grondwet in de vorm van 

— recht. Een eenvoudig voorbeeld moge 
, dit verduidelijken. 

In artikel 79 Van onze grondwet staat, 
dat de Koning de mini#ers benoemt en 
hen ontslaat „naar welgevallen". De 
natuur is hier echter sterker dan de 
leer, want zowel bij het benoemen 
als bij het ontslaan van ministers zal 
onze Koningin niet „naar wélgevallen" 
tewerk gaan, maar altijd rekening hou- 
den met het gevoelen van de meerder- 

, heid in de Tweede Kamer. Hieruit 
blijkt, dat men de grondwet, met erken- 
ning overigens van haar waarde, toch 
ook weer niet te statisch raag zien. Ter- 
wille van de objectiviteit (in het alge- 
meen reeds een moeilijk te verwerven 
eigenschap) in het staatsrecht is intussen 
eeg geschreven en tevoren weloverwo- 
gen regeling van de verhouding tussen 
overheid en onderdaan van het aller- 
grootste belang, niet in het minst ook 
voor de rechtszekerheid. De behoefte 
daaraan openbaarde zich dan ook al 
heel vroeg. Historisch -laat zich dit ge- 
makkelijk verklaren. Uit onze geschie- 
denisles herinneren we ons nog wel, 
dat de Hollandse graven, wanneer ze 
voor hun oorlogsvoering geld nodig 
hadden, zich door middel van „klokke- 
slag" tot de burgers richtten met een 
zgn. „bede" ter verkrijging van de no- 
dige geldmiddelen. In de regel lukte het 
hun wel het géld bij elkaar te krijgen. 
Meestal geschiedde dit echter onder 
zekere voorwaarden, door het volk met 
de vorst overeengekomen. Men noemt dit 
de privilegiën. In beginsel is hier de idee 
„grondwet" reeds aanwezig. Alles ging 
in de primitieve vorm, in wezen was 
zo'n privilegie niet anders dan een -ge- 
schreven document, bevattende rechten 
en plichten, door overheid en volk we- 
derzijds in acht te nemen. Men denke 
aan het Groot-Privilegie van Maria van 
Bourgondië (1477), aan de Pacifrcatie' 
van Gent (1576) en vooral ook aan de 
Unie van Utrecht van 1579, die. hoewel 
niet in de eerste plaats als grondwet 
bedoeld en opgesteld, toch, naar de 
woorden van een geschiedschrijver als 

Groen van Prinsterer, gedurende ruim 
twee eeuwen „de Historische grondwet 
van het Gemeenebest" was. 
De revolutie van 1795 maakte aan dit 
alles een einde. Van 1795 tot 1813 ging 
ons land aók, evenals wij in de jaren 
1940 tot 1945, gebukt onder het juk van 
een vreemde overheerser. Het was toen 
de Fransman, die de Nederlanders onder 
zijn roede deed doorgaan. Uit deze pe- 
riode dateert een aantal grondwetten, 
die men toentertijd „staatsregeling" of 
„constitutie" noemde. Zij kwamen echter 
allen onder druk tot stand en om deze 
reden zullen wij er, hoewel ze uit staats- 
rechtelijk oogpunt belangrijk zijn, in ons 
blad niet te veel aandacht aan schenken. 

I 

Na de Franse overheersing. 

n 1813 brak voor het Holland van 
toen de dageraad der bevrijding aan. 

In de Franse bezettingsjaren had Gijs- 
bert Kabel van Hogendorp al gedokterd 
op een proeve van een nieuwe grond- 
wet voor het wedergeboren Nederland. 
Deze eerste grondwet na het herstel 
onzer onafhankelijkheid kwam in 1814 
tot stand en moest in 1815 in verband 
met de aanhechting van België al weer 
gewijzigd worden. De afscheiding van 
België maakte in 1840 weer een her- 
ziening noodzakelijk. Uiterst belangrijk 
was de grondwetsherziening van het jaar 
1848, waarvan we dit jaar het eeuw- 
feest herdenken. Belangrijk, vooral ortt- 
dat zich in dat jaar, dank zij de recht- 
streekse verkiezingen, een rechtmatige 
invloed van volk op het staatsbedrijf 
baan brak. De man; wiens naam aan 
deze grondwet onafscheidelijk blijft yer- 
bonden. is Thorbecke, een staatsman, als 
ons land de laatste eeuw niet meer heeft 
opgeleverd en van wie de woorden af- 
komstig zijn, welke wij hierboven af- 
drukten: De grondwet mag niet een lou- 
tere vorm, zij moet een nationale kracht 
zijn. 
Na een».tussentijdse, niet zeer belang- 
rijke, herziening in 1884, .kwam in 1887 
wederom een revisie van onze hoogste 
staatswet tot stand. Zij' bracht, evenals 
haar opvolgster van 1917, wederom 
een verruiming van het kiesrecht, ter- 
wijl de herziening van 1917 voorts nog 
het aanzijn schonk aan de destijds veel 
omstreden financiële gelijkstelling tus- 
sen heb openbaar en hét bijzonder onder- 
wijs. 
De voorlaatste wijziging der grondwet 
vóór de oorlog was die van 1922. Zij 
bracht o.a. enige veranderingen op het 
punt der troonopvolging en legde de 
staatsrechtelijke basis voor de bedrijfs- 
organisatie, een onderwerp, dat vooral 
na de oorlog belangstelling geniet en 
waaraan de grondwetsherziening 1938 
ook aandacht had geschonken. De laat- 
ste wijziging dateert van 1946. Deze wij- 
ziging eiste voor het uitzenden van 
troepen naar de trdpen de totstandko- 
ming van een aparte wet. Vóórdien was 
die wet niet nodig. 
Dit omtrent het karakter en de geschie- 
denis van onze grondwet. 

' (Vervolg op pag. 2). 



MASARYK 
★ 

wee weken lang heeft Alas.'ifykj de zoon van 
■L de stichter van een vrije democratische republiek 

Tsjccho-Slowakije, de samenwerking met de commu- 
nisten in de nieuwe en slotfaze der communistische 
activiteit kunnen volhouden. Toen heeft hij zich het 
leven benomen. 

Het moeten verschrikkelijke weken voor hem geweest 
zijn. Sinds de bevrijding heeft hij vertrouwen gehad 
in het communistisch Rusland en heeft hij de samen- 
werking met hen in zijn land mogelijk geacht. Dat 
langzaam maar zeker de strop aangehaald werd, 
die de vrijheid in zijn land moest smoren, zal hem 
niet ontgaan zijn en toen hij voor 'de ernstige keuze 
gesteld werd om de communisten vrij mandaat te 
geven of het risico van een burgeroorlog te nemen, 
moet zijn beslissing, om voor het eerste te kiezen, hem 
— evenals Benesj — zwaar gewogen hebben. 
Deze voorvechters der vrijheid, deze mannen, die 
hun leven eraan gegeven hadden om een democra- 
tische rechtstaat in hun land te vormen, zijn door de 
communisten voor een verschrikkelijk gewetenscon- 
flict gesteld. Zij hebben verkeerd gekozen en de ont- 
dekking daarvan, toen Masaryk de consequenties der 
communistische staatsgreep kon gaan overzien, heb- 
ben hem in een toestand van vertwijfeling gebracht. 
En hij was groot glnoeg, om de verantwoordelijkheid 
tegenover zijn volk zo zwaar te nemen, dat hij met 
zijn daad brak. De wijze, waarop hij dit deed was 
niet goed, maar in deze situatie met zijn levens- 
overtuiging was er, nu de i^rijheid in zijn land ver- 
nietigd werd, geen andere wég. 
Het is verschrikkelijk, dat de communisten zelfs de 
dode Masaryk niet met rust kunnen laten. Wie „De 
Waarheid" gelezen heeft, zal bemerkt hebben, dat 
zelfs zijn lijk door hen geëxploiteerd wordt. 
Aanvankelijk was de dood van Masaryk een bijna 
onoplosbare opgave voor hun propaganda. Ruim 6 
uur na het bekend worden hadden zij het Tsjechische 
volk en de pers nog niets medegedeeld. De eerste 
verklaring luidde, dat Masaryk geen enkel teken van 
geestelijke depressie had getoond. Hij was integen- 
deel vol levenslust en optimisme. Wel had men toen 
reeds (in^ strijd met het bovenstaande) geconstrueerd, 
dat hij zeer te lijden had ■ gehad van de aanvallen 
op hem in de buitenlandse pers. 
De volgende dag was de lijn 3er propaganda be- 
paald. Masaryk was het slachtoffer geworden van 
boosaardige aanvallen der buitenlandse reactie. Nu 
was hun opeens duidelijk geworden, dat Masaryk 
al enige tijd aan slapeloosheid leed en dat dit ook de 

laatste nacht het geval was. Uit de vele sigaretten- 
eindjes, dèe zij in zijn kamer gevonden zouden heb- 
ben, werd de slotconclusie getrokken: Masaryk was 
door de boosaardige reactie in een zenuwcrisis ge- 
bracht en zo was zijn zelfmoord dan verklaard. 
Als klap op de vuurpeil schreef „De Waarheid" 
een hoofdartikel over deze aangelegenheid. Masaryk, 
die uit kapitalistische kringen kwam, had niettemin 
tenslotte voor het volk gekozen en de «Anglo- 
Amerikaanse agitatie kon hem niet meer misbruiken. 
Tenslotte bleek hij echter geen voldoende morele 
weerstand te bezitten voor de druk, die de reactie 
op hem uitoefende, omdat hij van oorsprong geen 
proletariër was. Zo wordt Masaryk dus verdicht tot 
een held van het volk, die niettemin zwakke plek- 
ken had en viel door de morele druk van de vijan- 
den jjes volks. 
Het is zeer pijnlijk om op dit vunzig propaganda- 
brouwsel in te gaan, want er is een man mee ge- 
moeid, die zijn verantwoordelijkheid tegenover zijn 
volk zeer zwaar genomen heeft. Niettemin moet het, 
want wij moeten leugens leugens blijven noemen. 
Een mens pleegt zelfmoord, omdat hij geen enkele 
uitweg meer ziet. Zo was l^et met de Joden, toen de 
nazi's kwamen, zo is het thans regelmatig met tallo- 
zen in Oost-Europa, als de communistische havik op 
hun land neerstrijkt. 
Welke reden kan een oud man van 62 jaar, die twee 
weken geleden met Zijn volle overtuiging, het besluit 
genomen heeft met de communisten samen te werken, 
na zo korte tijd hebben om zich het leven te bene- 
men, als zij, die het met hem oneens zijn, hem boven- 
dien slechts uit de verte en op papier kunnen be- 
strijden? Indien Masaryk geloofd had in de toekomst 
van zijn volk onder het nieuwe regime, had slechts 
het eerste bericht van de communistische propagan- 
da, dat hij vol levenslust en optimisme was, voor hem 
kunnen gelden. 
Neen, onder die omstandigheden zou er zeker geen 
reden geweest zijn voor Masaryk, die voor heter 
vuren gestaan heeft, om zich het leven te benemen. 
Alleen zij, die hem en zijn volk bedreigden, die zijn 
volk in eigen land bedreigden, die zijn volk in sla- 
vernij bleken te voeren, die hem geen kans lieten nog 
iets voor zijn land te doen, zijn fout van veertien 
dagen geleden goed te maken, konden hem tot deze 
wanhoopsdaad brengen. 
Masaryk heeft zelfmoord gepleegd, omdat de vrije 
staat, die zijn vader stichtte, een staat van terreur en 
slavernij, van geheime politie en leugen, van onrecht 
en concentratiekampen ♦erd. H v R 

WER^DI 

HULP EN STEUN VERLENEN. 
Wie regelmatig de advertentiepagina's van „De 
Waarheid" heeft bijgehouden, zal met ons hebben 
opgemerkt, dat daarin advertenties voorkomen van 
insfellingen en bedrijven wier advertenties daarin al- 
lerminst thuishoren. 
Zo bevat „De Waarheid" regelmatig personeelsad- 
vertenties van het gemeentebestuur van Amsterdam, 
van de PTT-diensten, van de Betaafse Petroleum 
Maatschappij en van Verkade's Koekfabrieken, als- 
mede andere advertenties van firma's als van Nelle, 
Bata, Palmolive, Blue Band, Maggi, van Houten, 
Niemeyer, Prodent, Heek, Erdal en Vim. 
— Het is duidelijk, dat al deze advertenties een be- 
langrijke financiële steun vormen voor „De Waar- 
heid". 
Maar veel ernstiger nog is, dat het gemeentebestuur 
van Amsterdam en de PTT-diensten er niet tegen 
opzien om overheidspersoneel, waarop de overheid in 
moeilijke tijden van onrust en gevaar onvoorwaar- 
delijk moet kunnen vertrouwen, aan te werven in 
communistische kringen, die er juist op uit zijnen die 
diensten binnen te dringen om er tezijnertijd hun slag 
te kunnen slaan. 

ONVERBETERLIJK. 
Het Britse Lagerhuis heeft dezer dagen zijn commis- 
sie voor de privileges gelast een onderzoek in te stel- 
len naar de juistheid van een bericht in de „Daily 
Mail", volgens hetwelk 29 leden van het Huis ge- 
heime aanhangers van de communistische partij en 
verraders en geheime agenten van een toekomstige 
vijandige mogendheid zouden zijn. 
— Bij ons zit er zelfs niets geheimzinnigs meer in; 
ieder weet hoeveel CPN-ers in elk der Kamers van 
de Statcn-Generaal zitting hebben en welke hun oog- 
merken en bedoelingen zijn. 

ATTENTIE!! 

Wij verzoeken onze abonné's, die 
het aanbieden van een kwitantie 
willen voorkomen, hun abonne- 
mentsgeld, 2e kwartaal 1948, vóór 
1 April a.s. over te willen maken. 

(Vervolg van pag. 1). 
De inhoud daarvan volledig te bespreken valt uiter- 
aard buiten het bestek van deze bijdrage. Daarvoor 
kunnen zij, die zich voor het onderwerp interesseren, 
een leerboek over de staatsinrichting raadplegen. 
Toch willen wij er ook hier tot goed begrip van de 
zaak, iets van zeggen. 
Onze grondwet telt thans 13 hoofdstukken en 206 
artikelen. De verschillende hoofdstukken — wc doen 
maar een greep — handelen over het rijk en zijn 
inwoners, over de troonopvolging, het regentschap 
en gndere zaken, het koningschap rakende. Zij spre- 
ken over de Staten-Generaal en hun bevoegdheden, 
zij behandelen de inrichting der provinciale en ge- 
meentelijke besturen. Zij schenken, zoals reeds geble- 
ken, aandacht aan de bedrijfsorganisatie. Zij ■ geven 
regelen inzake de inrichting der rechterlijke macht, 
de landsverdediging, de waterstaat, het onderwijs en 
het armwezen, 's la mis financiën, enz. Belangrijk is 
het hoofdstuk, dat over de godsdienstvrijheden han- 
delt. Aan het slot van de grondwet is nog 'een 
viertal zgn. additionele artikelen opgenomen, die 
dienst doen bij het „verhangen van hekken", d.w.z. 
om een geleidelijke overgang van de oude naar 
de nieuwe toestand mogelijk te maken. 

Grondrechten. 
Waar wij- hier wel wat uitvoeriger bij stil willen 

staan, zijn de zgn. grondreahten. Deze worden 
vaak omschreven als „waarborgen der onderdanen 
tegen mogelijke machtsmisbruiken van de zijde 'der 
overheid". 
Men kan over het karakter der grondrechten zwaar 
politieke beschouwingen ten beste geven. Voor het 
doel, waarmede dit artikel geschreven werd — het 
bijbrengen van inzicht in de hoofdzaken — is deze 
definitie voldoende. 
Als belangrijk grondrecht noemen we de gewetens- 
vrijheid. Ieder belijdt, naar de woorden der' grond- 
wet, zijn godsdienstige meningen met volkomen vrij- 
heid. Aan alle kerkgenootschappen wordt gelijke be- 
scherming verleend. De belijders der verschillende 
godsdiensten genieten allen dezelfde rechten op het 
bekleden van ambten. De grondwet zegt dit op een 
andere plaats nog eens uitdrukkelijk, door op te 
merken, dat ieder Nederlander tot elke landsbe- 
diening benoembaar is. Men noemt 3it de gelijkheid 
van allen voor de wet. 
Niet minder belangrijk is^ de vrijheid van drukpers. 

Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door 
middel van de drukpers zijn gedachten of gevoelens 
te openbaren, behoudens natuurlijk ieders verant- 
woordelijkheid volgens de strafwet. Dan heeft 
ieder het recht van petitie, dat is de bevoegdheid om " 
schriftelijke verzoekschriften aan de bevoegde macht 
in te dienen. 
Van eminent belang is ook het recht der inge- 
zetenen tot vereniging en vergadering. Niet minder 
dat van de gelijke aanspraak op bescherming van 
persoon en goed. 
Onze grondwet garandeert dus de persoonlijke vrij- 
heid. Slechts onder zekere in de gewone wetten 
nauwkeurig omschreven voorwaarden mag iemand in 
hechtenis worden genemen. 
Wanneer men aan de bezettingstijd terugdenkt zal 
men de onschatbare waarde van een dergelijk grond- 
recht inzien. Feitelijk is dit het geval met alle grond- 
rechten. Men denke bijv. aan de grondwettelijke „be- 
paling, die het binnentreden van iemands woning 
zonder zijn toestemming uitdrukkelijk verbiedt. Voorts 
aan de onschendbaarheid van het briefgeheim, de 
vrijheid van onderwijs, het eigendomsrecht en aan het 
grondwettelijk verbod om op enig misdrijf als straf 
de algemene verbeurdverklaring Van iemands eigen- 
dommen en goederen te stellen. 
Wanneer men al deze grondrechten nagaat, zal men 
tot de conclusie komen, dat zij gedurende de bezet- 
tingsjaren door de bezettende macht stuk voor stuk 
met de voeten getreden zijn. Alleen deze herinnering 
moet voldoende zijn om de hoge waarde van een 
staatkundig document als de grondwet, dat de rech- 
ten van het volk nauwgezet regelt, volmondig te er- 
kennen en bovenal in ere te houden. 

Grond wetsherzieni ng. 
Wanneer men dit alles.bedenkt, zal het duidelijk 

zijn, dat men een herziening der grondwet aan 
strengere eisen heeft gebonden dan de herziening van 
de gewone wetten. 
„Grondswetsherzicning", zo heeft indertijd een ken- 

, ner van het staatsrecht eens terecht opgemerkt, „moet 
zijn als het plukken van het gerijpte ooft: het af- 
nemen van de perzik, die ook bij de zachtste aan- 
raking loslaat". Een grondwetsherziening mag slechts 
het resultaat zijn van een rustige, ernstige en veel- 
zijdige behandeling der aanhangige vraagstukken. 
Onze wetgever heeft de juistheid hiervan ingezien 
en in het dertiende hoofdstuk de vorm, waarin grond- 

wetswijziging kan plaats vinden, zeer minutieus om- 
schreven. 
Een voorstel tot verandering in de grondwet wijst 
de voorgestelde veranderingen uitdrukkelijk aan. 
Daarna moet een wet verklarën, dat er grond bestaat 
om het voorstel in overweging te nemen. Na afkon- 
diging van deze wet worden de beide Kamers der 
Staten-Generaal ontbonden- en krijgen dus de bur- 
gers de gelegenheid zich via de stembus over het aan 
de orde zijnde wijzigingsvoorstel uit te spreken. Zijn 
er eenmaal nieuwe Kamers gekozen, dan gaan die 
de voorstellen weer rustig overwegen, waarbij als 
bijzonderheid geldt, dat voor het aannemen der voor- 
stellen niet de normale meerderheid van de helft plus 
één, doch een meerderheid van 2/3 der uitgebrachte 
stemmen nodig is. Eerst wanneer die meerderheid 
bereikt is, zijn de voorstellen tot herziening aange- 
nomen. 
De veranderingen in de grondwet worden plechtig 
afgekondigd. Helaas heeft de wijze, waarop de af- 
kondiging plaats virfdt, in de regel met plechtigheid 
niet veel van doen. Zo moeten de wijzigingen in 
Nederland, op een vastgestelde dag en een tevoren 
voorgeschreven uur, worden voorgelezen in een zit- 
ting van de Hoge Raad, de gerechtshoven en de 
rechtbanken. 
Ook in Nederlands-Indië, Suriname en Curagao vindt 
voorlezing in de rechterlijke colleges plaats. Ten- 
slotte moeten de wijzigingen nog voorgelezen wor- 
den „in iedere gemeente van de pui of voor de deur 
van het huis der gemeente". Meestal doet dit de 
burgemeester. Er zijn echter burgervaders, die dit in 
hun ogen zinloze werk door de gemeentebode laten 
opknappen. In verschillende toonaarden is al eens 
op een wijziging van de plechtige afkondiging aan- 
gedrongen. 
Moge echter de afkondiging van de grondwet hier en 
daar minder plechtig plaats vinden dan gewenst zou 
zijn, de grondwet als geschreven staatsstuk, om- 
schrijvende de rechten en plichten van overheid en 
onderdanen, verdient ons aller belangstelling. Zij 
blijft een gewichtig element in het staatsleven van 
ons volk en moet daarom, naar Thorbecke's woorden, 
een nationale kracht zijn. 
Moge de komende grondwetsherziening die natio- 
nale en innerlijke kracht van ons volk versterken! 
Moge zij bovenal — wij zeggen het in het bijzonder, 
ziende op het Indiëvraagstuk — een herziening zijn in 
Nederlandse zin! 



ZWERVER - MEMOIRES 
Frits dc Zwerver zit in Indië. 
Na veel gescharrel en na een lange, 
afwisselende reis over zee en over land, 
heeft hij. rijn bestemming bereikt. Nu is 
hij dan bij zijn jongens! 
't Heeft even geduurd, voordat wij 
bericht van hem ontvingen. De eerste 
ervaringen en besognes waren te over- 
weldigend en te gevarieerd' om onmiddel- 
lijk voldoende geordend zijn indrukken 
aan ons door te geven. 
Maar  een man, een man — een 
woord, een woord. Frits beloofde bij 
rijn vertrek: ..Ik zal jullie voortdurend 
schrijven". En dan doet hij het ook. 
De eerste brief kwam nog van de boot 
af. maar nu is 't een echte uit de tropen. 
Hier is zijn tweede brief: 

Van onze. Indische Correspondent 

Ga roef. Februari '48 

Beste vrienden en vriendinnen, 

Een heel klein briefje van De Zwerver. Een levensteken...... 
meer niet. Ik heb aan de Zwerverlezers nog niet zo heel veel 
te vertellen, 't Is, dat ik de redactie beloofd heb regelmatig te 
schrijven, anders wachtte ik nog even. 
Want, eerlijk gezegd, de indrukken pas opgedaan en nog 
maar half verwerkt hebben me een tikkeltje overdonderd. Ik 
sta nog een beetje dwaas en stuntelig tegen het tropenleven 
aai^ te kijken en ben bang, dat elk woord, waarmee ik uitdruk- 
king tracht te geven aan mijn nog vormloze gevoeléns, waan- 
wijs en daarom misschien erg dom zal klinken. 
Maar als ik dat zo zit te bedenken doemt aan de horizon van 
mijn verwarde gedachten in vurige letters de belofte op die 
ik in een onbezonnen ogenblik aan de redactie van ons blad 
deed om jullie in te lichten over mijn zwervers-ervaringen. 

Ik voel me op het ogenblik als een zielig, pretentieloos mannetje, dat plotseling op het toneel van een 
grote schouwburg wordt geplaatst met voor zich duizenden mensen, die ""verwachten, dat zij in gloedvolle 
bewoordingen door het manneke worden toegesproken. 
Met andere woorden: ik voel me niks lekker. « 
Maar ik sta op „het toneel" en de twintigduizend Zwerver-abonné's in Neerlands' schouwburg zitten te 
wachten, dus vooruit dan maar. 

Enkele indrukken slechts. 
In de nog maar korte tijd, dat ik hier ben is mi) in het bijzonder opgevallen de flinke houding van en de 
goede stemming onder onze jongens hier. En toch was er niet altijd aanleiding voor die goede stemming. 
Het politieke geschipper, dat vele militairen een venijnige doorn in het oog was (en nog is) Iaat ik maar 
buiten beschouwing. Als ik me verwonder over die goede stemming dan denk ik bv. aan die groepen sol- 
daten, die gedurende enige tijd volkomen geïsoleerd in de bergen hebben gebivakkeerd en die van voedsel 
werden voorzien door middel van voedsel-droppings. Bittere honger hebben ze geleden, maar als ze er nu 

'over spreken dan lachen ze er om. 
Ik doel bv. ook op het zenuwslopende gevaar, veroorzaakt door de sluipschutters, door wie de jongens hier 
en daar werden bedreigd. De weg van Garoet naar Tasikmalaja werd veertien dagen terug nog de duivels- 
weg genoemd. Gemiddeld werden langs deze route twee mensen per dag van een hinderlaag uit doodgescho- 

ten. En toch ging elke morgen weer een convooi langs deze weg. 
Toen na eén aantal zuiveringsacties de hele weg in onze handen was, waren de aangrenzende dessa s 
eeggestroomd. 
De Hollandse soldaten vermoorden 
iedereen en zij verkrachten de vrouwen, 
hadden de republikeinse demagogen hun 
gezegd, zo vertelden een handjevol ach- 
tergebleven Chinezen, Eerst na een paar 
dagen kwamen de dappersten, gedre- 
ven door de honger, schuchter terug om 
wat eten te vragen. Meerderen volgden 
spoedig. Zij begrepen er niets van. De 
Hollanders waren vriendelijk en goed 
voor hen en ze konden weer rustig aan 
hun werk gaan. 
De jongens behoeven hier gelukkig niet 
meer te vechten. 
De extremisten zijn of naar Djocja ge- 
ëvacueerd of naar huis gegaan. Maar 
onze militairen hebben - nog wel een 
grote taak. Zij moeten het vertrouwen 
van het volk winnen. De grote moeilijk- 
heid is dikwijls, dat ze het Maleis of 
het Soendanees niet spreken. 
Doch anderzins is het zoals veldpredi- 
ker Kramer opmerkte: de liefde heeft 
geen spreektaal nodig. Het is gemakke- 
lijk van deze mensen te gaan houden. 
Ze zijn viendelijk en ze haken naar 
hulp en medeleven. Deze mensen los- 
laten mogen wij nog lang niet. Het is 
een klein kunstje deze mensen weer 
tot slaven te maken. Niet wij willen 
dat, het zijn hun eigen „kopstukken", 
die het daarheen trachten te leiden. 
Daarom alleen al zou het van weinig 
verantwoordelijkheid getuigen Indië 
maar aan haar lot over te laten, zoals 
m.i. Engeland dat heeft gedaan met be- 
trekking tot zijn „koloniën". Men ziet 
de gevolgen. Wij hebben onze taak, ik 
zeg het nogmaals met veel nadruk, 
onze taak tegenover Indië. Een ieder die 
hier komt moet van die taak diep wor- 
den doordrongen. Egoïstische of mate- 
rialistische motieven moeten overboord 
worden gegooid. 
Een andere keer weer meer. 
Hartelijk gegroet van ons, van veel oud- 
illegalen en van 

FRITS DE ZWERVER. 
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DE KLEINE ZWERFTOCHT 

Minister Fiévez reikte dezer dagen in Den Haag 
aan de familieleden van 29 gesneuvelde Neder- 
landers posthuum onderscheidingen uit, o.m. aan 
de vader van de majoor-hulpaalmoezenier Ludo- 
vicus Adriahus Bleys, in de kringen van de LO 
beter bekend onder de naam van Pater Lode- 
wijk. 
Tijdens de bezetting ontsnapte Pater Lodewijk uit 
Nederland en bereikte na een lange en gevaar- 
volle tocht Engeland. Hij was belast met belang- 
rijke opdrachten en lichtte de regering in Londen 
o.m. in over het werk van de LO en LKP. 
Na de bevrijding reisde hij met Frits de Zwer- 
ver door het land om spreekbeurten te vervullen-. 

Bij een auto-ongeval kwam hij op tragische wijze 
om het leven. Voor het vele en belangrijke werk, 
dat hij in dienst van het Vaderland verricht heeft, 
is hem posthuum het Kruis van Verdienste toe- 
gekend. 

* 
Ons redactielid, Ir. H. van Riessen, zal op 
Maandag 23 Maart a.s. van 21.10 tot 21.30 over 
Hilversum I spreken over: „Communisme, de 
vijand der yrijheid". 

* 
Het redactielid v^n „De Zwerver", Mr, H. B. S. 
Holla,^ die tevens Voorzitter van de Nationale 
ï/ertrouwensraad en hoofdbestuurslid van dc LO- 
LKP-Stichting is, werd wegens zijn verdiensten 
als President van het Tribunaal te Den Bosch 
benoemd tot Ridder in de Orde van de Neder- 
landse Leeuw. 

(O.) tt/trddetlyL tvntHOPL 

Op verzoek van onze mede-redacteur Kees' hebben 
wij deze week de redactievergadering te zijnen 

huize gehouden. Hoewel wij de grond van dat ver- 
zoek bevroedden, veinsden wij van niets te weten. Zo 
zijn wij: altijd fijngevoelig (desnoods bij 't gemene af) 
en altijd van-niets-wetend. Hoe teleurstellend zou het 
voor Kees zijn geweest als hij met van vreugde ge- 
spannen stem van zijn pril ridderschap zou hebben 
verteld om dan te moeten vernemen, dat wij reeds door 
onze (geheimste) correspondenten waren ingelicht. 
Daarom zeiden wij, net als altijd; „Ha, die Kees," 
toen hij ons op het feestelijk geschrobde tuinpad met 
uitgestoken handen tegemoet trad. Wij keken, zo- 
mogelijk, nog onnozeler dan gewoonlijk om straks 
onze (geaccumuleerde) blijdschap te groter te doen 
schijnen. 
„Goed hoofdartikel deze week," zei Kees ongewoon 
gewoon, toen we eenmaal zaten. 
„Ja," zei H. v. R., die het zelf had geschreven, „een 
merkwaardig goed artikel. Zelden zoiets goeds ge- 
lezen." 
Kees schoof onrustig op zijn stoel heen en weer, ken- 
nelijk op zoek naar het meest geschikte moment om 
ons zijn verrassende mededeling te doen. 
„Goeie reis gehad?", informeerde hij zonder de min- 
ste belangstelling. 
„Dat," zeiden wij, terwijl onze blanke stem droop 
van klare onschuld, „gaat wel; maar sommige men- 
sen kunnen zo on-ridderlijk zijn." 
Onze gastheer schrok zenuwachtig op en stootte een 
schril lachje uit. 
„Er zijn niet veel ridders," peinsde hij half-zacht, 
„slechts de besten worden het. Zoals ik " 
We keken een beetje süllig voor ons en deden als- 
of wij dat laatste niet hoorden, 
„Zoals ik," herhaalde Kees luider, „ik ben zojuist in 
de ridderstand verheven." 
Dit was het critieke ogenblik voor ons. Nu moesten 
wij, als door een explosie, onze verwondering en 
onze vreugde de kamer in smijten. 
Het had zo moeten zijn, maar, lieve help  we wis- 
ten het immers al ^n daardoor ging het beslist niet. 
We voelden ons 'alleen handgranaat zonder slag- 
hoedje. Boordevol kruit, maar geen ontsteking. 
H. v. R. die alles heeft, behalve sigaren en gevoel 
voor stijl, verbrak het eerst de stilte. „Sjonge Kees," 
zei hij luchtig, intussen grabbelend in een gereed- 
staande sigarenkist, „dat is je zeker wel een paar 
goeie sigaren waard. Adeldom, verplicht, zullen we 
maar zeggen." , 
En Frits, die altijd alles goed bedoelt, maar zich nog 
al eens onduidelijk uitdrukt, merkte opgewekt op: 
Verdorie Kees, hoe is 't mogelijk, hoe is 't mogelijk. 
Sjongejorige, dat had ik toch niet verwacht." 
„Ik ook niet," zei Kees met iets broeierigs #1 zijn 
stem, „maar dat gaat jou niks aan. Bovendien, wat 
heb je eigenlijk op het oog?" . 
„Dat." antwoordde Ad voor zijn beurt, die al die 
tijd nog niets had gezegd maar dromerig en in blijde 
verwachting naar een verdekt opgestelde kruik Bols 
zat te staren. 
Toen wij allemaal ons glas hadden geleegd, vroeg 
Jan, denker die hij is; „Hoeveel kindertjes heb je 
daar nou voor uit het water moeten halen. Kees?" 
Kees snoof verachtelijk. „Denk je soms, dat het een 
Carnegie-penning is? Nee, vriend. Weet je wat de 
spreuk is van deze onze orde?" Er trok een verhe- 
ven glans over het (voor een ogenblik) sereen aan- 
doende gelaat van onze ridder toen hij plechtig zelf 
het antwoord gaf; „Virtus nobilitat." 
„Da's mooi, Kees," zeiden wij, „maar zeg het liever 
in het Hollands dan snappen we het beter." 
„Virtus nobilitat," liefkoosde hij nog eens, „de deugd 
adfclt." 
Een pijnlijke stilte daalde neer. 
Slechts het knisperende geluid van een paar kramp- 
achtige zenuwtrekken op 's ridders gezicht was zacht 
hoorbaar. Drie minuten lang vochten vijf mannen ver- 
beten een stille strijd met zich zelf. 
Het was tenslotte weer H. v. R. (we zeiden al meer: 
die man heeft geen gevoel voor stijl) die de stilte 
verbrak. 
„Kees, jonge, laten we eerlijk zijn. Van dat ridder- 
schap van jou hadden we al geboord, en we waren 
er blij mee. Niémand komt het meer toe dan jou, 
mezelf dan even buiten beschouwing gelaten. Maar 
dat van dat  eh  virtus en zo, Zogezegd de 
deugd, dat heeft ons diep getroffen, het heeft ons 
bijkans tot wenens toe geroerd." Hier onderbrak hij 
even. al wrijvende in zijn linkeroog, van welke ge- 
legenheid Fons gebruikt meende te moeten maken 
om H. v. R. enkele malen op de schouder te kloppen 
en te troosten; „Kom kerel, niet huilen, daar maak 
je 't niet beter mee." „Ilt huil ook niet." ging H. v. R. 
verder, „'t is een vlieg. Maar om op dat virtus terug 
te komen; Kees, weet je zeker, dat het deugd be- 
tekent?" 
Er trok een lichte huivering door Kees' colbertje. 
„Dat is te zéggen," antwoordd® Kees, „ t staat in 
mijn woordenboek. Onder de V. moet je kijken. De 
korte V." 
En terwijl hij zijn laatste kruik Bols uit de binnen- . 
zak van Ad zij-n overjas viste zei hij (met een stem 
alsof hij een winkelhaak in zijn keel had): Laten wij i 
thans overgaan tot behandeling van punt 1 der 
agenda." > TOON. 
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DEUREN-SPEL. 

Ze zijn er en de fietsen worden weggezet. 
Ieder neemt zijn plaats in  
Langzaam, onafwendbaar, compact als een 

zware najaarsmist valt de beklemming rondom. 
Dat vriendelijke huis daar, het is de bank niet 
meer, het verwazigt dreigend tot een afschu- 
welijk monster. De ramen vergroeien tot grote, 
hol-begerige ogen als van de Dood en een ver- 
schrikkelijk gapende muil is de fraaie ingang. 
Alles wat een ogenblik geleden nog zeer bewust 
in deze jonge mannen leefde; flitsende gedachten 
aan een meisje, aan een boek, aan een gebroken 
vulpen of aan die duizend en één andere dingen, 
die tezamen een dag vullen, glijden als een man- 
tel van hen af en in hun denken is maar één 
beweging, een weg met éénrichtingsverkeer: naar 
de bank, dat ontzaggelijke monster. 
Elke andere gedachte, die deze sterke stroom 
tracht te doorkruisen, wordt erdoor vermorzeld, 
meedogenloos. 
Ergens slaat: beng een deur en: beng, stil staat 
het verkeer, .vlak voor een gulzige afgrond, 
waarin als razenden de, vergleden gedachten aan 
het meisje, aan het boek, aan de gebroken vulpen 
rond-kolken, tuimelend over elkaar. 

Maar de afgrond sluit zich weer en het verkeer 
gaat voort, mechanisch bijna, al maar in die ene 
richting, steeds sneller, steeds meedogenlozer. 
Dan beklimmen twee mensen de stoep. Rustig, 
beheerst, als gold het een thee-visite. Dirk en 
Douwe. De anderen zién hen. Kijk, Dirk drukt op 
de bel. Een gewone bel, zoals duizenden andere 
bellen. Dirk zegt wat tegen Douwe en Douwe 
antwoordt terug. Er is nlet^ bijzonders in. Twee 
mensen, .die op een stoep staan, waarvan een op 
een bel drukt, anders niet. En plotseling is de 
bank weer een vriendelijk huis. Aan de ramen 
is niets te zien en de ingang van het huis is fraai. 
Direct zal de deur open gaan. 
Dan géat de deur open  

H.et is een employée van de bank, die open doet. 
Dat zit wel goed, want het is een illegale 

kennis en zonde^ moeite komen Douwe pn Dirk 
in het gebouw. Even later glippen Herman, An- 
toon en Henk naar binnen, precies zoals afge- 
sproken. In het donker, tegenover de bank, blijft 
Henny eenzaam achter, terwijl Lange Wim zich 
met zijn sten achter een muurtje heeft gepos- 
teerd. 
Het is doodstil nu. Slechts staat een eindje ver- 
derop de „gaspot" genoeglijk te ronken. 
LTit een van de omliggende huizen komt een 
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■dame lopen. Ze steekt de straat over en belt ar- 
geloos aan bij de bank. Voor de derde keer opent 
zich de deur. De dame glipt naar binnen. Mooi, 
die zit in de val. Zo is de afspraak: wel er in, 
maar niet er uit. 
Even later stapt weer iemaml de stoep op. Deur 
open, deur dicht. Verdikkie, 'waar bemoeien al 
die lui zich vanavond toch mee. 't Lijkt wel ker- 
mis hier. Vlotte kerel overigens, die „portier". 
Heeft hart voor zijn Vak. Maar wat doet ie nou ? 
Zijn ze nou betoeterd? Nog eens gaat de deur 
open en iemand rept zich de stoep af. Een dame. 
Stom  stom  stom. Daar kan je nou aan 
zien, dat er nieuwelingen aan het werk zijn. 
Enfin, niks aan te doen. 't Beste er maar van 
hopen. *) 

PRO MEMORIE s ƒ 46.000.000,— 
Op het kantoor is het personeel bezig de spul- 

len op te bergen. Er heerst de lichte stem- 
ming van rond- sluitingstijd. Een grapje wordt 
gelanceerd, een laatste opmerking over het werk, 
een herinnering aan een briefje voor morgen. 
Een bezoeker komt binnen  
Hé, laat is die vent  Nu nog naar de direc- 
teur? Zal wel voor de partij zijn  Maar wat 
is dat? Nog meer bezoek. Vier man tegelijk  
Ze kloppen niet eens aan het loket. Ze stappen 
zo het kantoor binnen  In hun hand houden 
ze een pistool en een van hen zegt iets...... Nou 
verspreiden de anderen zich, hun pistolen ge- 
richt  Wat zegt ie nou ? Gezicht naar de 
muur? Allemaal ? Oei, dat is angstig, zo 
met het gezicht tegen de muur en een paar meter 
achter je een venijnige loop, waarin de dood  
Gek toch, dat een stuk of tien grote mensen met 
het gezicht naar de muur gaan staan voor de 
bedreiging met een stukje lood  Wat weegt 
het nu, zo'n stukje lood. Tien gram .? 'n 
Beetje meer ? En wat weegt een mens? 
Gek is het, heel gek  Als die kerels achter 
hun rug maar geen geintjes uithalen met die 
proppeschieters  't Valt wel mee, ze doen erg 
kalm. Ze trekken rustig hun jas uit en enkelen 
steken een cigaret op. Ze vertellen, dat ze een 
overval doen  Zo, is dat nou een overval. 
Sjonge toch  'n tamme boel zo'n overval  
Die kerels boffen  ligt heel wat geld in de 
kluis  Zal die pokke-directeur de pé in heb- 
ben? Net goed, pedanterige kwast  Ha, daar 
heb jé meneer himself  Met zijn bezoeker  
Lijkbleek ziet ie en als hij wat zegt bibbert er een 
grappige tremolo door zijn stem. Zijn armen 
hangen slap langs zijn lichaam en zijn vingers 
krampen als de pootjes van een stervende vlieg... 
Haha  mooie vergelijking  de dirrek op 
zijn rug als een misselijke vlieg  de pootjes 
omhoog, schurend langs elkaar  Wel, wel, hij 
heeft zijn SS-speldje nog op zijn revers ook  
Schutz- Staffel   'n Pracht Schutze voor het 
geld van de Führer...... Waar de sleutels van de 
kluis zijn, vraagt iemand aan de Schütze  
Hoor 'm nou praten. Bespottelijk, 't Lijkt wel 
huilen  Een vlieg, pootjes omhoog Och 
heren, ik kan, ik mag het niet doen " 
Huuuh  laat me niet lachen, wat een kwijle- 
babbel  wat een doorgefourneerde soepjurk... 
Ho, daar zegt een der overvallers iets ,En 
nou de kluis open of je gaat er aan Vlot"...... 
Flink zo, goed zo, dat is de manier om met 
Schütze te spreken  Dan draait ie wel bij  
Wel ja.,  daar komt ie al  Hoor 'm zuchten. 
Hij mompelt iets  Toonloos  Goed, heeft 
le gezegd :. Mooi, eerste bedrijf keurig ge-1 

speeTd  Tweede bedrijf. 
Ze moeten allemaal mee naar de kluizen onder 
de bank  De directeur maakt de deur open. 
Nog verpakt in cellophaan-papier liggen daar 
stapels bankbiljetten. Die moeten in kisten ge- 
pakt, beveelt een der overvallers  Flinke kerel 
lijkt dat  heel niet zenuwachtig  zal wel 
meer op karwei zijn geweest  Zo, één kist 
vol".... Die moeten ze voor in de kluis brengen. 

») Later blijkt, dat het Tini, de koerierster is 
geweest, die haar broer, de bank-employée, kwam 
waarschuwer^ dat er tussen Almelo en Wierden 
strenge contróle was door de S.D. 

Het oriendelijke huis daar, is de bank niei meer, het verandert dreigend tot een afschuvOflijk monster. 



Zelf. brengen de bezoekers de kist naar boven... 
Weer een kist  nog een  Hm  ze wil- 
len alles natuurlijk hebben..."... Nou vooruit, zij 
ook hun zin  Dertien kisten hebben ze nu... 
Even onthouden voor de boekhouding: Pro 
Memorie  Dertien kisten bankpapier ter 
waarde van ƒ 46.000.000.—j (zegge: zes en veertig 
millioen gulden)  Verdorie, hoe boek je 
dat?  Debiteuren — Aan Bank?  Nee, 
natuurlijk niet  hoogstens onder een post: 
Dubieuze Debiteuren  Wacht, dat is het  
Kasverschillen — Aan Bank  hahaha  
Kasverschillen: ƒ 46.000.000.—- Jantje, ga jij eens 
voor een cent drop halen. Zuurtjes zijn zo duur... 
Om je dood te lachen...... Mo, nog een boeking... 
Afschrijven halve waarde directeur... Als straks 
de moffen komen is 't ie zuur  Wat? Halve 
waarde ? Geen duit geven ze voor zo'n direc- 
teur  Hij is finaal over zijn toeren heen  

Hij neemt zijn mes en snijdt...... 
Taai, zo'n telefoonkabel. 
Ja, zo'n telefoonkabel is taai, maar kabels van 
alarminstallaties zijn niet minder taai  
Bovendien lijken ze precies op elkaar  
Die laatste omstandigheid kan soms erg gevaar- 
lijk worden. Als het mes: rits  door de draad 
schiet, loeit ineens, hard en naargeestig, een 
sirene door het gebouw, duidelijk op straat waar- 
neembaar  
Een panische schrik overvalt alle KP-ers. 
Meenks, die plotseling voelt, dat deze hele affaire - 
niet zo maar een „klussie" is, start gierend zijn 
auto. Wild debrayeert hij, knarsend gooit hij 
de „gaspot" in zijn eerste en met vol gas raast 
hij de straat uit, weg van de onheilsplek. 
Slechts twee zijn er verdacht op geweest om op 
het laatste moment achterop de rijdende wagen 
te springen: Douwe en Antoon. 
Zij hebben maar één hoop: dat Dirk of Herman, 
de enigen, die weten waar de buit moet worden 
gebracht, kans hebben gezien vóór in de wagen 
bij de chauffeur te kom§n. Hun hoop is ijdel, 
want al de anderen zijn achter gebleven en zoe- 
ken zo gauw mogelijk een goed heenkomen. 

(Wordt vervolgd). 

Tijdens dé' overval slaan ergens op een kruispunt onder Saarle een paard 
en wagen gereed voor het vervoer van de buit naar de schuilplaats. 

Die kerels lachen er maar wat om  spotten 
een beetje met Jjem  Een zegt: „Hé, waar 
hebt U dat mooie speldje gelaten, dar5» U zo- 
even op had?" Verdraaid, het speldje is wqg, 
hij heeft zich zelf onttroond...... En hoor nou, 
wat hij zegt en hoe lief  „Och, dat heb ik 
maar in mijn zak gestoken, want ik wil jullie 
niet ergeren " Bloem-zoet  Och, hoe fijn 
Kom bij Opoe maar een snoeperdepoepie halen 
  Krijgt Opoe dan een kusselekussie van 't 
kereltje ? Bah, wat een vent  wat een 
zak tabak...... 
Ziezo, 't is gebeurd  Wat zegt de roverhoofd- 
man nou ? In de kluis blijven ? Geen lawaai 
maken ? Nou, dat kan, de kluis is groot ge- 
noeg en er zijn luchtkokers in  Jongens, 
bedankt en 't beste  Wij weten van niks  

ALARM. 

De kluis wordt gesloten en de jongens gaan 
naar boven. De auto wordt voor de uitgang 

geparkeerd. Nu de kisten erin. Ai, ze hebben 
pech. De kisten zijn te groot voor de ruimte 
tussen de draaidci#. 't Geld er maar uithalen 
en dan zonder kisten er door? Dat is lastig en 
kost tijd  
Dan de gordiaanse knoop maar doorgehakt: de 
draaideur eruit. Met vereende krachten wordt 
de zware deur uit de scharnieren gelicht. Dat is 
gemakkelijker. Hoepla  daar gaat de eerste 
kist  Goed drie millioen  Hoepla  
weer drie millioen..  
Maar wat is dat .? 
Horen ze goed ? 
Een soldatenliedje! 
Dat kunnen alleen maar Duitsers zijn  En ze 
komen in hun richting  Deksels, als dat maar 
niet fout Zit. Dan wordt het knokken  Toch 
maar gewoon doorgaan. Pistool bij de hand. Aan 
de ene hand „de ploeg", in de anSere „het 
zwaard". Afwachten nu maar  
Het gezang wordt sterker. Het gestamp van 
bespijkerde laarzen is al duidelijk hoorbaar. 
Uit het donker doemt reeds de kop van de 
troep op. Opgepast, de straat is niet verlicht en 
ze moeten geen ruzie krijgen met die lui. 
Harry gaat aan de wegkant staan om dq troep 
bij te lichten. 
Groene uniformen  Grüne Polizei  
Ze hebben geen aandacht voor de auto daar  
Ze vinden het niet de moeite waard om er hun 
hysterische lied ontijdig voor te onderbreken en 
klossend robotten ze voorbij  
De kisten staan intussen in de wagen. 
De zaak is gelukt. 
Op Herman rust nu nog de plicht om voor alle 
zekerheid de telefoonverbinding te verbreken. 

r 
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INJDIË 

Het werk van NIWIN en Bode Kruis. 

Gemakkelijker kan het niet: in verschil- 
ide steden van ons land ziet men kanarie- 

gele huisjes in de Vorm van een verkleind 
schildwachthuisje, versierd met de emblemen 
van het Nederlandse Rode Kruis en de NIWIN. 
En door een gleuf in de voorzijde kan het 
publiek boeken en tijdschriften „posten" en 
zodoende bijdragen aan de lectuurvoorziening 
in Indië. 
Duizenden kilogrammen tijdschriften en, hon- 
derden boeken komen op deze wijze wekelijks 
bijeen in het grote pand aan de Gevers Deij- 
nootweg te Schevenin^en, waar het Lectuur- 
depót NIWIN.—Rode Kruis is gevestigd. En 
een twintigtal krachten, onder leiding van een 
ervaren bibliothecaresse, draagt er zorg voor, 
dat deze lectuur op de snelste wijze dóór komt, 
waar ze nodig is: 

bij onze militairen overzee! 
De boeken worden nauwkeurig gesorteerd, 
een werkje, dat niet zo eenvoudig is. Maar 
haar ervaring stelt de bibliothecaresse in staat 
met één oogopslag uit te maken tot welke 
rubriek een bepaald boek behoort; stuivers- 
romans, wetenschappelijke werken, romans, 
reisbeschrijvingen, enz. Bovendien worden in 
het lectuur-depót bibliotheekjes samengesteld: 
kisten met 40 studieboeken, 75 romans, 50 
stuiverromans, 15 Engelse en 10 Franse ro- 
mans. Reeds aan boord van de schepen, waar- 
mee deze bibliotheekjes — of „series", zoals 
zij in vaktaal heten — worden verzonden, be- 
zorgen zij de militairen uren van welkome 
ontspanning; in Indië worden zij in roulatie 
gebracht. 
Naast de ingezamelde boeken worden regel- 
matig nieuwe uitgaven aangekocht en naar 
Indië verzonden. En vóór in elk boek prijkt een 
stempel: „Dit boek is geschonken door het 
Nederlandse volk door bemiddeling van 
NIWIN. en Rode Kruis". 
Duizenden boeken .zijn reeds naar Indië ver- 
zonden, maar er is veel meer nodig. Steeds 
meer. En daarom betekenen die boekenhuisjes 
een voortdurend verzoek om zoveel mogelijk 
boeken en tijdschriften door de gleuf te wer- 
pen — bestemd voor onze militairen overzee! 

In het kort 

Het loopt tegen het voorjaar en sterker nog dan d* 
prille lentezon is daarmede verbonden de nimmer te 
weerhouden schoonmaakdrang van de doorsnee Ne- 

derlander. 
Toen deze weck, onverwacht na een mistige morgen, de 
zon haar stralen over het tevreden spiegelende I]-watcr uit- 
sproeierde en door het geopende raam wolken van met lente 
gekruide voorjaarslucht binnen stroomden, kreeg ik een on- 
bedwingbare lust om mijn bureau uit te mesten. 
Zo deed ik en daarbij vond ik verschillende brieven, die, zij 
het geduldig, met spannirfg het ogenblik van opname in De 
Zwéfver verbeidden. Om in één keer schoon schip te ma- 
k%n zal ik er een aantal achter elkaar en in het kort af- 
werken. 
Voor in de queue van wachtenden staat een brief van het 
Provinciaal Bureau '40- 45 uit Groningen. Op 16 Januari 
1948 werd een boos artikel geplaatst van Koos uit lisquert, 
waarin hij het plaatselijk bestuur verweet te zijn samenge- 
steld uit niet-illegale lieden. Dit artikel heeft nog al wat 
stof doen opwaaien in de provincie, omdat de gegeven voor- 
stelling niet juist was. Koos bleek niet op de hoogte met 
de werkelijke stand van zaken. Hij is nu op de hoogte ge- 
bracht en de zaak is (vertrouwen wc) weer gezond. 
Werkelijk overvloeiende van gezondheid is de stichtings- 
geest te Hattem. Daaryan gewaagt een brief van de voor- 
zitter van het plaatselijk bestuur aldaar. In dit oude stadje, 
waar nog geen 5000 inwoners zijn — en daarvan 1200 ge- 
zinshoofden —, heeft '40-'45 plm. 400 contribuanten, die 
jaarlijks zo tegen de / 1400.— betalen aan contributies. Als 
we dan daarbij rekenen, dat de Meicollecte van 1945 bijna 
73 mille opbracht en in de Augustusweek d.a.v. nog eens 
10 mille werd gecollecteerd en tenslotte dat de Meicollecte 
1946 nog weer 5]/2 duizend gulden opleverde dan mogen de 
resultaten gerust enorm worden genoemd. Het bestuur was 
blijkbaar nog niet tevreden. Want toen een amateurtoneelge- 
zelschap, bestaande uit een aantal jeugdige leden, niet-afkj)m- 
stig uit de illegaliteit, spontaan aanbood om enkele avonden 
ten bate van de Stichting op te treden met het stuk „De storm- 
bal hangt uit" accepteerde men graag. Door een der bezoe- 
kers werd van de voorstellingen een verslag gemaakt en nu 
vraagt de voorzitter dit te willen publiceren. Helaas, dat 
gaat om verschillende redenen niet. Wij hopen slechts, dat 
onze lezers zullen willen aannemen, dat het goede avonden 
zijn geweest. Niet alleen voor '40-'45 — die er ƒ 530.— 
beter van werd — maar eveneens voor de bezoekers. Wij 
weten niet wie de grootste pluim verdient: het toneelgezel- 
schap, dat zo'n diep begrip toonde voor de noden van de 
verzetsslachtoffers; voor de Hattemer inwoners, die al vele 
malen blijk hebben gegeven van hun hartelijk meeleven 
met '40— 45, of voor het actieve bestuur, dat Hattem zo 
Stichting-minded heeft weten te maken en te houden. Hoe 
het ook zij, wij stellen Hattem, het toneelgezelschap en het 
bestuur ten voorbeeld aan allen, die dit aangaat. 
Naast Hattem zouden wij ook Nijmegen willen zetten, 
waar het plaatselijk béstuur eveneens een prijzenswaardige 
activiteit betracht. 
De afd. Nijmegen heeft een actieplan voor het jaarlijks ver- 
krijgen van de benodigde stichtingsgelden ontworpen. Als 
vaste inzamelingsdag wordt daarin genoemd de nationale 
bevrijdingsdag, vijf Mei. 
O.m. worden de volgende suggesties aan de hand gedaan: 
Oprichting van een landelijk planbureau voor een groots 
opgezette en deskundig gevoerde reclame-aetie; 
afschaffing van,de gehate collecte met daarvoor in de plaats: 
het verdiende lóón van één uur extra werk in alle bedrijven 
op een bepaalde dag in Mei; 
opbrengst van één bioscoopvoorstelling in alle steden; 
een interlandwedstrijd in het stadion met bv. halve recette 
voor '40-'45; 
wandeltochten van wandelclubs met inschrijfgeld voor 
'40-'45; 
open-schaal-collecten in de kerk. 
Natuurlijk moet het zwaartepunt blijven liggen in de win- 
ning van contribuanten. 
Wij gaan thans niet in op de mérites van het plan, doch 
wel willen we wijzen op de verkwikkende belangstelling 
voor het stichtjngswerk, die ons uit dit plan tegemoet treedt. 
Zochten alle plaatselijke besturen met de zelfde belangstel- 
ling naar de oplossing van de stichtingsproblemen, er 
zou binnenkort niet meer van een probleem gesproken be- 
hoeven te worden. 
Laat ik het dit keer bij deze drie brieven houden. 

Nog even wil ik vermelden hoeveel gezinnen bereid zijn 
gebleken om bij wijze van vacantie gedurende enkele weken 
een zoon of een dochter van een gevallen iverzetsmakker in 
huis op fc nemen. 
Ik doe dit zonder commentaar, want het cijfer spreekt een 
zeer duidelijke taal. 
Het spreekt van harteloosheid, van liefdeloosheid en van 
egoïsme altemaa] eigenschappen, die wij zo gaarne 
de collaborateurs uit de jaren '40—'45 in de schoenen 
schuiven. 
Het aantal opgaven bedroeg; 2 gezinnen — zegge twee —. 
Laten- we nog een week aannemen, dat het enkel noncha- 
lance of drukke bezigheden zijn geweest ..... 

TOON. 



NED. VOLKSHERSTEL 

SLOTVERGADERING. 

V Vrijdag 12 Maart is in de Stadsschouw- 
burg te Utrecht de officiële slotvergade- 
ring van de Bestuursraad van N.V.H. 
gehouden. De vergadering stond onder lei- 

Hding van haar Voorzitster, H.K.H. . Prin- 
ses Juliana. 
In het openingswoord werd het doel der 
bijeenkomst uiteengezet, namelijk om op 
officiële wijze afscheid te nemen van de 
vele provinciale en rayonleiders der Stich- 

ting. Hoeveel arbeid is door vele duizenden personen in het 
gehele land in de afgelopen jaren verricht, arbeid, welke 
voor het overgrote deel zonder enige vergoeding is gedaan 
om de mateloze ellende, ontstaan door de oorlog, enigszins 
te verzachten. 
Allereerst werd daarop het woord verleend aan Mr. E. E. 
Menten, Regeringscommissaris van de Stichting, die sprak 
over het ontstaan van Volksherstel. Gewezen werd op de 
telegramwisseling in de bezettingstijd met de Regering te 
Londen, waarbij spreker werd uitgenodigd een organisatie 
in het leven te roepen, welke tot taak zou hebben me&e te 
werken aan het herstel van ons volk. De Regeringscom- 
missaris maakte er melding van hoe hij zich terstond met de 
grote illegale organisaties, in het bijzonder de LO en het 
NSF had verstaan, om over het gehele land de nodige 
comités in het leven te roepen; dank zij vooral die organi- 
saties bleek N.V.H. na de bevrijding startklaar. 
Mej. Mr. M. Tjeenk Willink, de Secretaris-Generaal der 
Stichting, gaf een uitvoerig verslag van de voornaamste 
werkzaamheden van Volksherstel. Spreekster wees er on- 
der meer op hoe na de bevrijding in samenwerking met de 
LO de onderduikers werden gelegaliseerd en van de nodige 
bescheiden voorzien en hoe de talloze repatriërenden aan de 
grens in kampen werden ontvangen. Ruim 28 millioen gul- 
den werd door N.V.H. ingezameld, waarmede op snelle 
wijze in de eerste noden kon worden voorzien. Gezien de 
enorme oorlogsschade, becijferd op een vervangingswaarde 
van 7 milliard, is het duidelijk, dat de Overheid hier primair 
een taak had; wanneer het aanhangige wetsontwerp op de 
Materiële Oorlogsschade wet wordt, dan zal van Staats- 
wege ruim 4 milliard worden uitgekeerd. Ambtelijke molens 
draaien evenwel langzaam en zonder de werkzaamheden van 
N.V.H. zouden zeer velen de eerste periode na de bevrij- 
ding niet zijn doorgekomen. Op tal van gebieden heeft 
N.V.H. haar sporen verdiend; huisraad werd op grote schaal 
ingezameld en ter beschikking gesteld van de Noodgebieden, 
waarvoor ook een bijzonder Fonds in het leven is geroepen: 
de kinderuitzending naar het buitenland werd ter hand ge- 
nomen en tal van sociale en culturele organisaties, die hun 
apparaat tengevolge van oorlogshandelingen hadden ver- 
lóren, werden door een start-subsidie weer op gang gehol- 
pen. 
Het programma werd afgewisseld door declamatie van 
Vaderlandse en Verzetspoëzie door Albert Vogel Jr. Voor- 
aljiet bekende .,De achttien doden" van Jan Campert maak- 
te diepe indruk. 
Na een korte pauze, waarin thee en gebak werd geser- 
veerd, zijn door een aantal personen korte > toespraken ge- 
houden. 0.m..werd naar voren gebracht hoe tbans welis- 
waar de arbeid van Volksherstel is beëindigd, maar hoe 
andere organen op initiatief van N.V.H. Zijn opgericht om 
de sociale taak over te nemen; in het bijzonder werd hier 
gedacht aan de Provinciale Opbouworganen. 
De Voorzitter van de Raad van Beheer. Zijne Excellentie 
Mr. Dr. J. in 't Veld. sprak een dankwoord tot alle aan- 
wezige landelijke medewerkers en via hen tot de zeer velen, 
die in de afgelopen jaren hun beste krachten aan N.V.H. 
hebben gegeven. 
Zijne Excellentie Minister W. Drees dankte namens de Re- 
gering voor alle verrichte werkzaamheden en deelde mede, 
dat het Hare Majesteit de Koningin had behaagd Mej. Mr. 
Tjeenk Willink te benoemen tot Officier in de Orde van 
Oranje-Nassau, welke mededeling door alle aanwezigen met 
luid applaus werd begroet. 
Aan het slot sprak H.K.H. Prinses Juliana een ernstig 
woord. Mede doelend op de hoogst moeilijke situatie, waarin 
de wereld zich ook thans weer bevindt, zeide Zij het de 
dichter na: 

„Het leven is geen vrede alhier 
Geen wapenstilstand vragen 
Het leven is de kruisbanier, 
Tot in Gods handen dragen." 

Ondanks onze vele tekortkomingen, ook in de hulp aan de 
na de bevrijding in nood verkerende landgenoten, gedenken 
wij dankbaar het zegenrijks werd door N.V.H. in de afge- 
lopen jaren verricht. A. J. M. 
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BATAVI'A 

Het kan moeilijk tot de taak van een Indisch brief- 
schrijver gerekend worden om commentaar te 

leveren op Nederlandse toestanden, of bepaalde fa- 
cetten van het leven aldaar te belichten. Toch kon 
ik ditmaal de verleiding niet weerstaan, na bezoek 
ontvangen te hebben van iemand die juist terugge- 
keerd was van een kort verblijf in Holland. Hij ver- 
telde mij over de vóór-oorlogse indruk die het land 
zo langzamerhand begint te maken; de treinen rijden 
weer met de regelmaat van een klok en hoewel er 
nog steeds een „beperkte" dienstregeling bestaat 
is de frequentie toch weer al aardig opgevoerd; de 
telefoon en telegraaf functionneren normaal, het auto- 
matisch telefoonverkeer is zelfs uitgebreid; het puin 
is grotendeels opgeruimd, waar echter tegenover 
staat, dat er nog geen of zo goed als geen nieuwe 
woonruimte beschikbaar komt; het wegverkeer ver- 
toont weer zijn normale aanzien, zou zelfs zijn toe- 
genomen; in de restaurants is weer alles te krijgen 
wat de fijnproevers tevreden kan stellen enz. enz. 
Wat mij echter frappeerde was zijn mededeling, dat 
hij zoveel mensen gesproken had, die uit Nederland 
weg wilden, niet naar Amerika, naar Zuid-Afrika 
of Indië; neen, alleen maar weg, weg uit hun Vader- 
land. 
En' misschien nog eigenaardiger was, dat de opgege- 
ven redenen zo uiteenlopend van aard waren, ja vaak 
inconsequent, dat zo zonder meer niet te zeggen 
was, waar wel de oorzaak lag vqn deze mentaliteit. 
We hebben er lang over gediscussieerd en ik heb er 
daarna nog eens over nagedacht, zonder tot een op- 
lossing te komen. Tot ik mij plotseling een verhaal 
over de Chinese wijsgeer Confucius herinnerde. . 

Nu weet ik wel, dat er verschillende omstandig- 
heden zijn. die aanleiding kunnen geven tot het 

verlangen uit Nederland weg te komen. Daar is op 
de eerste plaats die onbestemde vrees voor het ge- 
vaar, dat uit het Oosten dreigt. Ik zal de laatste zijn 
om te beweren, dat dit gevaar slechts in schijn be- 
staat. Daar tegenover kari echter aangevoerd worden 
dat het menselijkerwijze gesproken onmogelijk moet 
worden geacht voor een land, dat zozeer te lijden 
heeft gehad van de oorlog, zo kort daarna tot agres- 
sief optreden over te gaan en een greep naar de 
wereldmacht te doen. Daarbij komt nog dat de kan- 
sen op een eventuele aanval in Oostelijke richting 
minstens net zo groot genoemd moeten worden als 
omgekeerd. De dreigende mogelijkheid, zelfs in een 
verder af liggende toekomst blijft echter, vooral voor 
mensen bij wie.de verschrikkingen van de bezetting 
nog zo vers in het geheugen liggen, bepaaldelijk geen 
prettig vooruitzicht. Maar dit geeft toch geen oplos- 
sing voor het probleem geboren uit het gezegde: 
„Het kan me niet schelen waar naar toe." 
Dan zijn er verder de economische noden. Twee 
grote welvaartsbronnen, welke Nederland voor de 
oorlog bezat, zijn verloren gegaan of daaruit kan al- 
thans voor het ogenblik zeker niet geput worden n.1. 
Indië en het achterland Duitsland. Maar de Neder- 
landers hebben in de loop der eeuwen toch wel blijk 
gegeven niet voor een kleintje vervaard te zijn en 
hun schouder gezet ondbr moeilijker opgaven dan 
de economische ontreddering van ons land. De wil en 
de kracht om alle moeilijkheden, problemen en vraag- 
stukken op te lossen zijn zeker nog aanwezig in het 
volk, dat met recht trots mag zijn op de internatio- 
nale faam, welke het in het verleden heeft verworven. 
Deze treklust wordt zeker ook niet ingegeven door het 
verlangen er als pioniers van het kleine volk van 
de lage landen op uit te trekken, want daarvoor 
spreekt te veel onbehagen uit het verschijnsel; te veel 
alles-liever-dan-dit: te veel dat lijkt op een vlucht. 
Als het dit alles dan met is, wat mag dan wel- de 
oorzaak zijn. En op dat moment schoot mij het ver- 
haal te binnen, hetwelk hieronder dan moge volgen. 

Op zekere dag liep de grote wijsgeer Confucius te 
wandelen in het bos, toen hij op een open plek 

gekomen een vrouw zag zitten hevig wenend en met 
de sporen van groot Verdriet op haar gezicht. Ge- 
vraagd naar de oorzaak hiervan kwam hij te weten, 
dat haar zoon zo juist verslonden was door een tij- 
ger. Confucius trachtte haar te troosten door er op 
te wijzen dat haar tranen toch niets konden bijdragen 
tot herstel van het verlies en terugkeer van haar ge- 
moedsrust. Maar toen hij haar verliet en nauwelijks 
het woud weer ingetredeh was werd hij gedwongen 
op zijn schreden terug te keren door hernieuwd hevig 
geweeklaag van de vrouw-. Zij vertelde, dat dit nog 
niet alles was, want dat een jaar geleden op dezelfde 
plaats haar echtgenoot eveneens door die tijger was 
gedood. Wederom poogde Confucius haar te troosten 
en wederom moest hij na haar verlaten te hebben 
terugkeren door een hernieuwde uitbarsting van droef- 
heid. „Is dat nog niet alles?" vroeg hij. 
„Oh neen", snikte de vrouw, „want een jaar tevoren 
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Het echtpaar Hettema-Van Dam in Hardinxveld grijpt dit 
jaar zijn kans. Op 29 Februari viert het zijn 40-jarig huwe- 
lijksfeest. Koper en zilver moesten voor het schrikkelhuwelijk 
ongemerkt voorbijgaan. Het echtpaar heeft met vreugde 
vastgesteld, dat de diamantenbruiloft ook weer in cen. 
schrikkeljaar valt. 

(Volkskrant L 
Is 't niet schrikkelijk? Hoe oud moet dat echtpaar 
wel zijn, dat het nu reeds z'n veertigjarig huwelijks- 
feest kan vieren, terwijl hun huwelijk toch maar 
een maal in de vier jaar verjaart. Dat moet toch 
om en bij de 180 zijn. En dan over het diamanten 
huwelijksfeest te spreken. 
Dat noem ik nog eens optimisme. 

'In Breda was dezer dagen een stoottroeper na twee en een 
half jaar dienst in Indonesië thuisgekomen. De vlag hin? 
uit en er was een beetje feest. De eerste begroetingswoor- 
den waren nauwelijks koud of de deurwaarder kwam dok 
binnen met een dwangbevel. De stoottroeper had nog een 
kleine belastingschuld. Ja, ook de fiscus leeft mee met de 
jongens overzee. 

(Volkskrant), 
En dan te bedenken, dat er jongens in Indië wa- 
ren,' die vteesden, dat ze hier in. het Vergeetboekje 
terecht waren gekomen, 't Lijkt ec niet naar. Deze 
ambtenaar heeft bovendien onze ambtenarenstand 
gerehabiliteerd. , 
We schamen ons diep, dat er een tijd was, toen 
we van de ambtenaar zeiden: „Ambtenaren, die 
slapen overdag op lessenaren". Ze slapen niet 
meer en blijven ook niet meer achter hun 
lessenaren. 

Degene, die op de FabtieksaÜfcidcrsfeestavond van 
13 Febiuari te Middelstum een verkeerde pet heeft mede- 
genomen. wordt beleefd verzocht om deze te 'ruilen bij 
Jh. Dijkema. 

(Adv. Het Vrije Volk). 
U let misschien nooit op het nieuws uit Middel- , 
stum. Wij wel. Uit het rondlopen met een ver- 
keerde pet kan veel" onheil voortkomen. Wie met 
eens anders pet rondwandelt, zal zeker moeilijk- 
heden ondervinden bij het antwoord geven op 
de vraag: „Wat heb ik nou an ra'n pet hangen?" 
En daar moet fe vandaag de dag toch duchtig 
op acht geven. Niet alleen in Middelstum, maar 
zelfs tot in Tsjecho-Slowakije en Finland. En van 
lieden die gewend zijn ergens met de pet naar te 
gooien, zal het niet minder dan een ramp zijn met 
eens anders pet gedekt te zijn. Dat wordt meestal 
„pet". Let op de datum van 13 Februari. En op 
Middelstum. En hoedt U voor een verkeerde pet. 

Hallo, Hallo Huismoeders. Het is de tijd van de Schoon- 
maak. Het beste adres voor uw Lompen, Huiden en alle 
soorten metalen is Th. H. W. Lenting, Lange Kappoeni- 
straat No. 12. Doetinchem. Briefkaarten worden vergoed. 

(Adv. Graafschapper). 
Zo'n kansje mogen onze huismoeders niet laten 
glippen. Ze zullen haar huid natuurlijk zo duur 
mogelijk verkopen. Als de .Lange Kappocnistraat 
nu maar lang genoeg is. Maar ja, de meda'ille 
heeft natuurlijk ook een keerzijde. Als alle huis- 
moeders haar huid verkopen blijft er geen ar- 
beidsveld meer over voor de schoonheidssalons en 
de huidcrème-fabrikanten. 

HISTORISCH 
Bij één der Tribunalen in Nederland stond 
een NSB.-er terecht, die gedurende de glorietijd 
der NSB. brieven schreef met o.a. de volgende 
inhoud; 
„Met die Joden moesten ze alle grachten dem- 
pen van Arasterdam!" 
De Voorzitter van het Tribunaal (zelf een 
Israëliet) las deze brief t.g.v. de terechtzitting 
voor en vroeg aan de beschuldigde: 
„Wat had U eigenlijk tegen die grachten?" 

kwam mijn vader hier eveneens om het teven door 
die tijger.' Na een ogenblik nadenken zei Confucius: 
„Het wil mij voorkomen, dat het hier geen erg ge- 
zonde omgeving is; waarom ga je hier niet weg?" In 
wanhoop wrong de vrouw toen haar handen en riep: 
„Dat weet ik wel, dat weet ik wel; maar ziet U, wij 
hebben hier zo'n uitstekende regering!" 
Jammer, maar juist toen ik dacht de oplossing ge- 
vonden te hebben werd het mij duidelijk, dat het ook 
hierin niet gelegen kon zijn, want er zullen immers 
dit jaar nieuwe verkiezingen worden gehouden. 

„JOHNNY". 
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Soven de overwinning, hoger dan de roem, 

hoger zelfs dan het leven staat iets: het offer 1 

Wieger Mink „Marcus' 
Geboren 2 November 1906. 
Overleden 31 Maart 1945. 

Roelof Blokzijl, „Max'' 
Geboren 13 Juli 1888. 

Overleden 24 September 1944. 

M' 

Het was om het even, of je 's morgens vroeg kwam of 's avonds laat, of je kwam 
onder etenstijd of onder zijn werk, als je Marcus nodig had voor een karweitje, 

dan was hij klaar om mede te gaan. 
Ja, ik kom  In dit teken heeft Marcus' leven gestaan. Actief, agressief, vast 
houdend, dat was hij reeds in zijn jonge jaren in het jeugdwerk. 
Als je hem mee had, dan was hij een waardevolle medewerker; als je hem tegen 
had in bepaalde zaken, dan wist je, dat je een tegenstander had met wie je rekening 
moest houden. En in dit alles werd hij gedragen door een oprecht geloof in God. 

, ei 1940. 
■ Was het wonder, dat deze, stug actieve persoonlijkhej^i zich fel verzette tegen 

de overweldiger? Mede door zijn werk als aannemer was hij in 1942 één der 
schuilplaatsehexperts bij de groep Overduin. 
Eind 1942 werd de LO in Enschede opgericht. Hoewel aanvankelijk niet - zo'n 
groot voorstander van organisatie op het gebied van het verzet, zag hij al spoedig 
de grote voordelen in, die een goede organisatie bood, opdanks de gevaren hier- 
aan verbonden. 
Ja, ik kom Uw wil doen, o God... Dat teken van zijn leven wordt nu met recht 
een opdracht. Hij schuwt de verantwoordelijkheid van een kind Gods niet. 
Op de wekelijkse vergaderingen van de kern te Enschede kwam bij steeds met 
nieuwe contacten, door hem gelegd. Nieuwe mogelijkheden werden uitgebuit. 
In de serre, achter het ingewikkeld gebouwde huis van Max, heeft vaak zijn op- 
wekkende schaterlach geklonken. 
Altijd opgewekt, ook in de meest ernstige situaties, was hij gespeend van alle 
oppervlakkigheid. Het was een kameraad waar je op aan kon. 
Binnen het raani van de werkzaamheden der LO nam hij alles vöor zijn rekening. 
Onderduikers, piloten en krijsgegevangenen hebben aan hem hun leven te danken. 
Bij een overval van de S.D. bp zijn'woning kon hij ternauwernood ontkomen. 
Hij moest toen onderduiken; nadien is hij nog drie keer de dans ontsprongen. Het 
werk neerleggen was echter niet naar zijn zin. Doorwerken was het parool. 
De oorlogswinter 1944/1945 kende hem ook als levensmiddelen-specialist. 
De LO-slagerij aan de Brinkstraat kan hiervan meespreken. Dan een koe, dan 
een varken of schaap werden door Marcus geleverd, door onze slager geslacht en 
gegeven aan de vaders en moeders der onderduikers. 
In vermomming verschijnt hij af en toe in Enschede. Rusteloos en opwindend is 
zijn leven. Maar het zal spoedig afgelopen zijn, denkt hij: de geallieerde legers 
rukken in snel tempo op. 
De avond voor Pasen 1945 hftben zij de zuidkant van En- 
schede bereikt. Deze avond van 31 Maart 1945 zal de LO- 
LKP van Enschede niet licht vergeten. 
Eigenlijk reeds bevrijd van de Moffen, viel de zwaarste klap, 
die ons getroffen heeft. Er zou die avond een laatste verga- 
dering gehouden worden. Huschka had deze vergadering uit- 
geschreven en  Huschka was een verrader. 
Acht mensen werden die avond op beestachtige wijze door de 
moffen vermoord, w.o. Marcus, Frans, Tony, Henny, Francoys 
en Rutgers. De bevrijdingsdag werd een dag vart doffe smart. 
Wij dragen aan U op zijn vrouw en kind en wij bidden U 
ons te sterken om hen nooit te vergeten. G. B. 

Op de begraafplaats ,,Berkenhove" te Aalten ver- 
heft zich een groot houten kruis boven de gra- 

ven der Engelse gesneuvelden. Op dezelfde dodenhof 
bergt de aarde het lichaam van Dr. Joh. der Wedu- 
wen, de dokter der illegaliteit te Aalten. 
Onder hoge dennen legde men hem. Zijn lichaam. 
Want zijn geest leefde voort in de harten van hen, 
die dooi de Duitsers vervolgd werden...... En in een 
stil gebaar vafi dank verrees het aangrijpende mo- 
nument dat zijn laatste rustplaats tekent. Zie, het is 
daarop vastgelegd in sobere woorden: 

„Zijn overtuiging deed hem hulp bieden aan 
Onderdrukten — Verzet — Gedeporteerden." 

Zijn overtuiging deed hem hulp bieden. 
Het begon reeds in September 1939. Deze Aal- 

tense dokter, ook werkzaam als, arts over de grens, 
merkte het dreigend gevaar van een komende over- 
val en was paraat. 
En toen de inval kwam in Mei 1940, werden zij, die 
klaar . moesten staan in Aalten, niet verrast, want 
Dr. der Weduwen had reeds gewaarschuwd. 
Hij zelf had zijn post betrokken en deze was zwaar 
van verantwoordelijkheid. 
Reeds de eerste opgejaagden in 1940 vonden zijn 
hulp. Voor iedere gezochte zette hij zich in. 
De onderduikers konden op hem rekenen. Ondanks 
het toenemende gevaar groeide -het aantal joden 
waaraan hij o.a. medische , hulp verleende. 
Engelse vliegtuigen stortten neer en de vliegers 
vonden een onderdak bij Nederlanders. Waren zij 
gewond, dan kwam „de dokter ". 
Zij, die in het verzet stonden, hadden immer zijn 
steun en medewerking. 
Toen de Aaltense KP erop uittrok voor de kraak van 
Borculo, konden ze met permissie van de dokter 
diens auto „stelen", zodat „Zwarte Kees" met zijn 
mannen een snel vervoermiddel tot hun beschikking 
hadden. 

■ 
m 

■ 

Op een Zondagavond in het voorjaar van 1943 werd Max voor de vraag ge- 
steld of hij de financiën van de LO in Enschede wilde verzorgen. 

Wij meenden, dat wij in Max de juiste man op de juiste plaats hadden gevonden. 
Als actief voorzitter van één der A.R. Kiesverenigingen had hij een zeer groot aan- 
deel in de illegale huisvergaderingen. We kenden hem hiervan als een man van 
stille Godsvrucht en van groot geloof. 
Max draalde niet lang met zijn antwoord op onze vraag. 
Hij werd onze financier, maar onder deze voorwaarde., dat hij, met het oog op zijn 
leeftijd en zijn niet bijster sterke gezondheid, alleen maar dit werk zou do^. 
Wij hadden een goede keuze gedaan. Onze financiën waren beter dan ooit en wij 
hebben bijna niet meer met geldgebrek te kampen gehad. 
Alleen aan de door hem gestelde voorwaarde hebben we nooit de hand gehouden. 
Drie maanden na zijn toetreding als financier tot de LO, zat hij midden in het 
werk van de LO: onderduikers verzorgen. En hoe!! 
Drie, viermaal per week bracht hij de jongens weg naar nog niet ontgonnen onder- 
duikgebieden in Ovêrijsel. 
Hij werd het contactpunt van Enschede op de vergaderingen van het district Twente. 
Met ons beiden hebben wij contact gezocht en gevonden in Deventer en omgeving. 
Trouw vind in hem een actief verspreider. Zijn huis heeftvpilotcn geherbergd. 
De Z-kaarten hadden zijn bijzondere belangstelling en het officiële Z-kaartenburcau 
der LO te Enschede, met zeer veel personeel, was mede door zijn toedoen tot stand 
gekomen en voorzag geheel Twente van Z-kaarten. Kortom, zijn gehele dagtaak 
bestond uit verzetswerk. 

Na zijn onderduiken in de zomer van 1944 is hij tot Dolle Dinsdag leider van het 
district Almelo geweest. Daar heeft Max moeilijke dagen gehad. Het was de tijd, 
dat de schuilkelderfigurcn uit hun schuilplaats te voorschijn kwamen. Zij zagen 
de vrijheid gloren en het gevaar verminderen en kwamen nu hun plaats opeisen. 
Max heeft, met behulp van anderen, deze te vroeg verschenen meikevers, weer 
naar hun plaats terug verwezen. 
Toch is Dolle Dinsdag ook hem noodlottig gevorden. Menende, dat de vrijheid er 
was, zocht hij huis en haard weer op. 
Vuig verraad (wie geeft ons de daders?) gaf de S.D. de gelegenheid een overval 
te doen op de kern van de LO te Enschede. 
Max werd gegrepen. 

Op 24 September 1944 werd hij gevonden op de Haaksber- 
Qerstraat te Enschede,halfweg tussen Enschede en Haaksbergen 
Hij was 6p lafhartige wijze neergeschoten. 
Zullen wij ons verzetten tegen de wil van Hem, Die ons een 
zo trouwe, ja vaderlijke vriend ontnam? Neen, driewerf neen! 
Wij willen zijn vrouw en kinderen noemen voor de troon 
Zijner genade. Zijn troost en hulp overdekke hen in leed en 
smart. 
En wij danken Hem, Die souverein beschikt over leven en 
dood, voor de trouwe vriendschap, ons in dit Zijn kind ge- 
schonken. 
Zijn gelovige kinderen wacht de vrijheid in storeloze eeuwig- 
heid. G. B. 

Dr. |oh. dier Weduwen 

Geboren 17-5-'02. Overleden 23-1-'45. 

Als de avond viel, zochten vele mannen langs on- 
bekende wegen het dorp Aalten. Aan de schuwheid 
van hun blik waren zij te herkennen, de gedeporteer- 
den, nu gevlucht en op weg naar de redding: „Dr. 
der Weduwen 
Wanneer ze dan de stenen trappen voor het dok- 
tershuis opklommen, vonden ze daar de veiligheid. 
Hij sprak nooit zoveel, deze stoere figuur. Doch er 
ging een grote rust van hem uit. Hij vocht voor een 
betere behandeling van de gedeporteerden en haal- 
de de zieken met eigen auto uit Duitsland terug. 
Tot Rees wist hij door te dringen en de grote ellen- 
de, die daar heerste, deed hem alle gevaar voorbij 
zien om dat te bestrijden. De beul Röhrich wist hij 
reeds de eerste maal twee zwaar zieken te ontfutse- 
len en deze bracht hij naar het noodziekenhuis 
„Avondvrede" te Aaltcn. 
In 13 kampen, die zich bevonden in de omgeving 
van de Duitse plaatsen Bocholt en Borken, werkte 
Dr. der Weduwen voor de weggevoerde mannen. 
Dit alles ging zogenaamd uit van het Rode Kruis. 
Zij kregen toestemming de zieken naar Holland te 
vervoeren en bleven al het mogelijke doen, voor 
hen die achter moesten blijven. 

J n Januari 1945 besloot de dokter naar Den Haag 
te gaan en daar bij de toenmalige burgemeester aan 
te dringen op vrijlating van veel Haagse politie- en 

brandweermannen, die in Bocholt en Rees gevangen 
zaten. Tevens wilde hij proberen van Den Haag uit 
verbetering te verkrijgen in de beestachtige behan- 
deling., die vooral de gedeporteerden in Rees moesten 
ondergaan. 
Twee Duitsers, waaronder Behm, de hoofdleider der 
tampen, gingen met hem. 
Wat heeft hij daar besproken? Wat zal hem beloofd 
zijn? Wat is daar voorgevallen? 
Wij weten het niet. Doch de kracht voor al zijn 
groots werk heeft hij nog doorgegeven, diezelfde 
avond in Den Haag in het gezin van zijn vriend 
Ds. H. J. Drost. 
Als afscheidslied vroeg hij daar staande te zingen 
gezang 174; „Vaste Rots van mijn behoud". 
Heeft hij het doorvogld? Heeft God hem toen reeds 
de hand toegestoken voor de grote stap? 
Met de Duitsers is hij weggetrokken. Terug naar 
Aalten, naar zijn cjezin, zijn mensen die hem zo 
nodig hadden. 
Tussen Amersfoort en Apeldoorn stierf bij. Op wel- 
ke wijze zal wel nooit bekend worden. 
De Duitsers beweerden, dat de auto door een En- 
gels vliegtuig was beschoten. Maar in de auto waren 
geen kogelgaten te vinden  / 
Zijn verminkt lichaam werd later gevonden in een 
droge sloot, beroofd van alle papieren. Men ver- 
moedt, dat hij met handgranaten werd vermoord  

Op de middag voor Gods rustdag, heeft Aalten zijn 
dokter moeten begraven. 
In de rouwdienst, gehouden in de Ned. Herv/ kerk, 
droegen honderden gezamenlijk dit grote leed op aan 
God. In hun midden allen, die hem zo lief waren; 
zijn vrouw en kinderen, vader en moeder. 
Zo hebben wij hem. die klaar stond voor ieder, her- 
dacht. Met in ons de bede, dat wij zijn nagedachtenis 
waardig mogen zijn, HEIN" 



FAMILIEBERICHTEN 
Met grote vreugde en dank aan God 

geven wif kennis van de geboorte van een 
Zoon 

ALBERTUS MARTEIN 
I. Sustring (Toon) 
T. Sustring-van der Laan 

Sneek, 10 Maart 1948 
Grootzand 63—65 

Zojuist bereikte ons het ontstellende 
bericht, dat op 1 > Maart j.1. te 
Soerabaja ;a overleden, onze vriend 
en mede KP-er 

Kap tein B. G. KOK 
„Bart" * 

Daar mensenwoorden niet bij machte 
zijn onze gedachten uit te drukken, 
menen wij te mogen wijzen op de 
rijke troost, die spreekt uit de 
berijmde woorden van het Onze 
V ader: 
„Uw wil is altoos heilig, goed. 
't Is Majesteit al wat Gij doet". 

Zijn vrienden. 
Amsterdam. Maart 1948. 

Pr ns Hendrikkade 152 

Wegens verlaten van de 
militaire dienst 

biedt zich aan een bekwaam 
CHAUFFEUR-MONTEUR 

liefst voor omgeving Utrecht. 
Leeftijd 32 jaar. Brieven van 
Tuilkade 96 bis. Zuilen. 

RHEUMATISCHE PIJNEN 
Sanapirin-tabletten (Mijnharde) 
tasten het kwaad bij de wortel 
aan. Prijs per koker a 25 tablet- 
ten 40 cent. In welvoorziene 
Apotheken en Drogisterijen. 

TELEF. 4123 POSTR. 2)7102 

In een dag gereed. 

Alles op het gebied van Stempels 
CÜché's en naamplaten. 

Serieuze 
Z1KENM1N, 
zoekt contact met 
goede fa. of uitge- 
ver, welke hij in de 
Drie Noordelijke 

•fa Provinciën, bij de 
BOEKHANDEL 

mag vertegenwoordigen. 
Voor goede firma succes 
verzekerd. 
Eventueel In Leeuwarden: 
kantoor of magazijn met 
telefoon beschikbaar. 
Br. onder nr. 678 a/h bur. 
van dit blad. 

Ond-ill. werker G.G. zoekt 
bijverdienste. Hij heeft 2 4 3 
dagen p. week ter beschikking. 
In bezit van rijbewijs A. Wie 
kan hem gebruiken. Br. onder 
nr. 677 a.h. bur. v.d. blad. 

Ingevolge papiertoewijzing B.P.P. 
no. 4383, verschijnt deze uitgave 
wekelijks en Is de omvang van 
dit nummet 8 pagina's, pagina- 
tormaai 29 z 40. 

Dit nummer wordt gratis 
aangeboden aan 2400 ge- 
demobiliseerde militairen. 

METAALWERKERS! 

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 GEREEDSCHAPHAKERS 

een interessante werkkring,- goede lonen en 

prima sociale verzorging. 

VAN DOORNE's AANHANGWAGENFABR1EK 
BURGHSTRAAT 50 - TELEFOON 5544 . EINDHOVEN 

jjiiimiiiiiiiiiiiiiiimuminmimiHimiiiiiiiHiimiftiiiimiiiiiiimiiiiitiiiitiiiimiiiiimimiiimmiHg 

| In onze fabriek kunnen geplaatst worden : | 

| Automatenstellers i 

| Rcvolverbankstcllcrs | 

| Enige Draaiers I 

i Enige Gereedschapmakers | 

Ook zij, die voor omscholing in aan- | 

merking wensen te komen en aank. | 

krachten gelieven zich schriftelijk of | 

mondeling te melden bij: | 

I Techn. Metaalwaren Fabriek v/h Meijer en | 
| Greven N.V., „Beerschoten", De Bilt, (Utr.) | 

My. tot vervaanlipg van Bonnabuizen 
Groeneweg 32 — Utrecht 

vraagt voor spoedige indiensttreding : 

• Portier 
Vereisten: flink voorkomen, goed hand- 
schrift, bij voorkeur oud-militair of po- 
litieagent. 

• Electriciën-Bankwerker 
(bekend met licht- en krachtstroom) 

• IJzerviechters 

Aanmelden van 730—16.30 uur aan de fabriek. 

Welkom Ut het aadevland 

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

IJzerwerker 

¥ Klinker 

Aanhouder 

Ëleetrlseh lakser 

Aanmelden 
dagelijks van 
9 — 12 en van 
2 — 5 uur, 
HOFLAAN 7, 
VLAARDINGEN 

of 

Construetiewerker 

bij A. im; .io.vg 14.V. 
SCHEEPSWERF, MACHINEFABRIEK en CONSTRUCTIEWERK- 
PLAATS te VLAARDINGEN. 

Gevraagd: 

voor spoedige indiensttreding bekwame 
en aankomende 

DRAAIERS, KOTTERAARS, 

BANKWERKERS, 

PLAATWERKERS en 

ELECTR. LASSERS. 

Aanmelden'mondeling of schriftelijk «an 
de fabriek 

GEBR. STORK & CO's 

1 APPARATENFABRIEK N.V. 
1 BOORSTRAAT AMSTERDAM (N.) 

De N.V. EERSTE MEDERLANDSCHE 
CÉIMENTINDESTRIE, te IHaastricht 

heeft behoefte aan: 

IMectriciëns 

Lassers (electrisch en autogeen) 

Plaatwerkers/Lassers 

Bankwerkers 

Sollicitanten dienen zich schriftelijk te richten aan 
Directie der N.V. E.N.C.I., Postbus 1, Maastricht. 

Pemobillsatle 

GEVEKE & CO., A'dam, R'dam, kan plaatsen: 

ie. Bekwame jjaatwerkers, 
bekend met de montage van luchtleidingen 
aatl boord van schepen. 

2e. Verwarmings-monteurs 

3c. Aü-roimd oliesiook monteurs 

4e. Enkele administr. krachten 
tot 25 'jaar. (Uitsluitend Amsterdam). 

Schriftelijke of mondelinge sollicitaties aan: 

Geveke & Co's Techn. Bur. N.V. 
DE RUYTERKADE 113 - AMSTERDAM 
WESTERKADE lla - ROTTERDAM 

XeAug. uit 9ncU&? 

ZETTERS 1 met g»ede 
1 vooropleiding en 1 kunnen zich 

DRUKKERS I melden bij 

DRUKKERIJ H. J. KOERSEN EN ZONEN 
SINGEL 281 — TELEFOON 32239 AMSTERDAM 

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

b: 

d. 

Vormers 

Rondslijpers 

Machine-bankwerkers 

Draaiers 

Revolverdraaiers 

Voor aankomende krachten bestaat eventueel gelegen- 
heid tot opleiding. 
Aanmelden persoonlijk of schrifteli|k bij s 

WIENER & CO., 
Machinefabriek en Metaalgieterij 

OOSTENBURGERVOORbTRAAT 29—31, AMSTERDAM-C. 
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BEVEILIGING VAN DE STAAT 

„Er zijn tijden in de geschiedenis, waarin het 

veel verstandiger is te handelen dan te aarzelen" 
TRUMAN 

OPROEP 

Hei internationaal wroetende communisme, georganiseerd in de Kominform. stelt ook ons land aan 
gevaren bloot. Ook hier moeten Regering en Volk ernstig rekening houden met verstoring van openbare 
orde, rust en veiligheid. 
De burgerij moet haar veiligheid gewaarborgd weten door een machtsapparaat. De eerste stap tot vor- 
ming daarvan is door de Regering gezet. Zij roept vrijwilligers op ter versterking van het politiecorps. 
Mannen, kent Uw plicht tegenover het Vaderland, zoals gij die gekend en gedaan hebt in de jaren der« 
bezetting. 
„Den Vaderlant ghefrouwe blijf ick tot in den dood!" 

Maar er is meer te doen!' 
In de laatste weken is de actie, om de oude B.V.L., 

de Bijzondere Vrijwillige Landstorm, weer tot nieuw 
leven te wekken, onmiskenbaar in kracht toegeno- 

men. Daarnaast was ook de organisatie „Volksweer- 
baarheid" sinds enige tijd ontwaakt en besprekingen 
tussen de beide groepen van organisatoren hebben er 
toe geleid, dat het werkterrein zou worden verdeeld. 
„Volksweerbaarheid" zou de civiele hulptaken ver- 
richten tot steun van het wettig gezag; de B.V.L. be- 
hield het militair territoir, dat hij ook van 19)8—1940 
met zijn activiteit bestreek. 
Nu is er door de publicatie van „bevoegde zijde" op 
12 Maart j.I. verandering in de situatie ingetreden. Men 
kan aannemen, dat daarin het regeringsstandpunt 
wordt weergegeven. 
Daarih staat n.1., dat de regering heeft besloten: 

„aan de Rijks- en Gemeentepolitie een aanzien- 
lijke uitbreiding met vrijwilligers te geven ter 
versterking van het vermogen van het gezags- 
apparaat der Overheid. In de Rijkspolitie zullen 
ongeveer 10.000 vrijwilligers als reserve worden 
opgenomen; de Gemeentepolitie zal met vrijwil- 
ligers verdubbeld worden. Verder ligt het niet 
in het voornemen van de regering te komen tot 
de heroprichting van de vroegere Bijzondere 
Vrijwillige Landstorm en de Vrijwillige Burger- 
wachten, maar op de normale leden dier institu- 
ten zal een beroep worden gedaan om mede te 
werken aan de verwezenlijking van het voorne- 
men der regering." 

\\7ij zijn van mening, dat de vorming van een 
* * Vrijwillige Hulppolitie slechts een onderdeel 

mag zijn van de te nemen veiligheidsmaatregelen. 
De bedoeling is n.1., dat d Vrijwillige Hulppolitie 
in geval van troebelen en onlusten de normale politie- 
taken zal overnemen, terwijl alsdan de beroepspolitie 
zal worden ingezet om aan deze troebelen en onlusten 
het hoofd te bieden. 
O.i. is deze maatregel om twee redenen onvoldoende: 
wij vrezen n.1. dat het politiecorps noch qualitatief, 
noch quantitatief voor deze bijzondere taak berekend 
ral blijken. 
Ie. Qualitatief niet; 
Omdat aard, samenstelling en bevelvoering van het 
normale politie-apparaat op andere taken zijn inge- 
steld. 
De bijzondere taak van handhaving van orde, rust 
en veiligheid bij communistische troebelen, stelt, ge- 
zien de strijdmethoden van de tegenstander, de 
hoogste eisen van betrouwbaarheid en vaardigheid. 
Het staat voor ons vast, dat bij de aanstelling en 
handhaving in- politiedienst andere maatstaven van 
betrouwbaarheid en vaardigheid zijn aangelegd, dan 
die, wolke ter bestrijding van de huidige vijand en 
diens revolutionnaire werk- en strijdmethode aange- 
legd dienen te worden. De vijand en ook zijn methode 
is een andere als destijds. Bovendien zijn de omstan- 
digheden thans geheel anders, dan toen de politie- 
mannen na de bevrijding werden getoetst op hun be- 
trouwbaarheid aan de zaak des Vaderlands. 
De normen van toetsing waren toen negatief; slechts 
hij werd verwijderd, die blijk gegeven had van on- 

trouw in de strijd tegen het nationaal-socialisme. Aan- 
hankelijkheid aan de toenmalige bondgenoot Rusland, 
gold zelfs als bewijs, dat men aan de goede zijde stond. 
Thans ligt de kaart anders. 
De bondgenoot van toen vormt de bedreiging van 
thans. 
Daaruit volgt, dat het huidige politiecorps als zoda- 
nig — dus ongeacht de talloos vele gezagsgetrouwe 
en dappere elementen — nóch in zijn samenstelling, 
nóch in zijn bevelvoering, is afgestemd op handha- 
ving van openbare orde, rust en veiligheid in tijden 
van communistische onlusten en troebelen. 
Daarom bepleiten wij de vorming alsnog van een 
bijzondere veiligheidsapparaat, berekend op deze bij- 
zondere taken. 
Een betrouwbaar apparaat is eerste eis. 
Maar dit apparaat moet ook vaardig zijn. Het moet 
technisch berekend zijn voor zijn bijzondere taak. Dit 
wordt het niet door het aantrekken van 10.000 of 
zelfs meer vrijwilligers. Daarvoor is militaire bewa- 
pening. uitrusting en training vereist. Politionele vaar- 
digheid schiet te kort tegen mitrailleurs op vitale 
punten als stations, electriciteitscentrales en radiosta- 
tions. 
2e. Quantitatief niet: 
Het normale politie-apparaat zal ook quantitatief, ver- 
sterkt op de wijze als de Regering wil. te kort schie- 
ten. Bij een grootscheepse en overrompelende revolu- 
tionnaire actie zal het zeker onvoldoende blijken. Zijn 
kracht is veel te gering. Wat betekenen 10.000 vrij- 
willigers bij de rijkspolitie en de verdubbeling van de 
gemeente-politie? Die politie zal op haar plaats dienen 
te blijven, terwijl juist op de bedreigde punten velen 
moeten worden ingezet. 
Inderdaad zijn verdere reeds elders gesignaleerde be- 
zwaren ook niet denkbeeldig. 
Men bedenke voorts, dat geregistreerde politiemensen 
van te voren kunnen worden geëlimineerd en dat men 
er dus op het critieke moment wel eens niet over zou 
kunnen beschikken. 
Zijn wij goed ingelicht, dan heeft de Regering zich 
omtrent deze gehele materie laten voorlichten door 
de commissie de van der Schueren. Deze commissie 
kwam in haar rapport tot de conclusie, dat de orga- 
nisatie van het volk ter ondersteuning van het gezags- 
apparaat nodig . heeft: 

1. een hulppolitie: 
2. een civiele hulpdienst; 
3. een militair apparaat ter bescherming van 

deze hulpdienst. 

e mededeling van 12 Maart geeft de indruk, dat 
de aankondiging van de vrijwillige politie-uit- 

breiding een uitvoering is van het eerste deel van het 
rapport. Doch dan wekt het enigszins de verbazing 
op, dat ihen a priori aan de B.V.L., c.q. Volksweer- 
baarheid, de activiteit ontraadt. Zou het niet zo kun- 
nen zijn, dat deze organisaties werden ingeschakeld, 
teneinde de twee volgende delen van het rapport tege- 
lijkertijd tot ontwikkeling te brengen? 
Hoe dit zij, van de zijde van de B.V.L. is reeds door 
enige vooraanstaande leden van de Nationale Commis- 
sie verklaard, dat zij, niet zullen stoppen. 
Wij laten deze dingen nu een ogenblik voor wat ze 
zijn. 

Het is niet onbekend, dat de oud-verzetsmensen scep- 
tisch staan tegenover het zo lang reeds doodgewaande 
instituut van de B V.L. 
Eén hunner zeide het ons zo: „Men moet geen lijken 
overeind zetten '. In het verzet heeft men van de 
B.V.L. niets gezien en de oude vooraanstaande leden 
der diverse commissies waren soms eerder te slap 
dan sterk tegenover de Duitsers. 
Het zal moeilijk zijn de waarheid van deze opmer- 
kingen te ontkennen. Maar toch bedenke men één 
ding n.I., dat de geest, die in 1918 de vrijwilligers naar 
Den Haag dreef, dezelfde geest was. die in de jaren 
1940—'45 onze mannen in de illegaliteit dreef. Het 
oude geuzenbloed, dat liever vergoten, wordt dan dat 
het in een slavenlichaara leeft, verloochende zich niet, 
niet in 1918, niet in '40—'45. 

TAe taak van zo'n militair apparaat, dat slechts in 
actie mag komen op bevel van de overheid en 

onder supervisie van de militaire autoriteiten, zij niet 
alleen een beschermende. Het zal ook ingesteld moeten 
zijn op de strijd. Het zal het hoofd moeten kunnen 
bieden aan oproerzaaiers, het zal op het leveren van 
straatgevechten, en het heroveren van overrompelende 
sleutelposities moeten zijn ingesteld en getraind. 
Bijzondere aandacht zal de Regering moeten wijden 
aan de ondergrondse en systematische voorbereiding 
van revolutionnaire onlusten en troebelen. 
Voor al deze hulpdiensten, geldt als eerste eis betrouw- 
baarheid in samenstelling en bevelvoering. De geest, 
die de daarvoor benodigde vrijwilligers bezielen moet. 
is doorslaggevend. 
Een overheid, die beseft, dat het thans weer gaat om 
het behoud der hoogste geestelijke waarden in ons 
volk, om de volksvrijheden en de christelijke bescha- 
ving. moet zich realiseren, dat er in de oud-verzets- 
kringen krachten aanwezig zijn, die voor schraging 
van het gezag van enorme betekenis zijn. De verzets- 
groepen, wier gezagsgetrouwheid gefundeerd is in 
hun christelijke levensbeschouwing, hebben zich na de 
bevrijding duidelijk afgetekend. 

Wy hebben het recht om te vertrouwen, tot deze 
gezagsgetrouwen gerekend te worden. 
Als de overheid een beroep doet op de burgerij, 
moet zij weten, dat zij op ons kan en mag re- 
kenen. De conclusie ligt voor de hand: de oude. 
gezagsgetrouwe verzetslieden moeten de ziel wor- 
den van de nieuwe B.V.L. Als dat geschiedt trek- 
ken wij de lijn van 1918 tot 1940 en van 1940 tot 
1945 door naar 1948, nu onze vrijheid opnieuw in 
gevaar komt. 

\X/'J zijn paraat! Als de Regering de door ons toe- 
* gestoken hand zou willen aanvaarden, zou zij 

eindelijk een juiste, echt nationale conclusie trekken 
uit het verzet. 

REDACTIE. 

Is uw zoon in Indië 

binnenkort jarig? 

Of U hebt van een militair in Indië een pak- 
ketje ontvangen? Of krijgt U plotseling zin om 
eens een „goede daad" te doen, enkel omdat 
de zon al weer zo lekker warm afgeeft? 
En li weet maar niet, wat U Uw jarige zoon 
zult geven en hoe U die vrijgevige militair Uw 
dank kunt betuigen of welke „goede daad" U 
nu eens kunt doen? 
Wel, wij willen U een tip geven. 
Abonneert ze op ,,De Zwerver". 
Voor f 4.50 per kwartaal zijn zij Luchtpost- 
abonné (verzend-duur: enkele dagen). 
Voor ƒ 1.50 per kwartaal zijn rij Zeepost- 
abonné (verzend-duur: plm, 6 weken). 
Betaling via een opgegeven adres in Nederland. 
Zendt Uw opgave aan onze administratie: 
Prins Hendrikkade 152, Amsterdam. 
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Een Engelse kolonel kreeg na een operatie de hik. die 
11 dagen bleef duren. 
..Ik trachtte alle bekende geneesmiddelen zonder enig 
resultaat", aldus schreef hij in de ..British Mcdical 
Jonrnal". .,Ten slotte gaf mijn zoon, die zeeman is, mij 
de raad Hollandse Anisette te gebruiken. Ik nam twee. 
glaasjes en  de hik verdween!" 

(De Vrije Alkmaarder). 
Wij hebben het advies van de „British Medical 
Journal" ook in practijk gebracht. We deden 
meer dan dat. Het bleef niet bij twee glaasjes 
Anisette. Het is een medicijn, waarvan je niet 
spoedig genoeg krijgt. Maar de hik van die 
Engelse Kolonel scheen nog in de Anisette te 
zitten — hik. Want — hik — wij zijn — hik — 
niets kwijtgeraakt — hik — behalve — bik — 
onze centen — hik. .— We zullen — hik — nóg 
twee glaasjes moeten drinken — hik -— om de 
hik — hik — weer kwijt te raken — bik. 

JONGEMAN, 
IcchtHi ^0 Wt 35 jaar. zoekt kennismaking met net meisje vau Chr. Geref. beginselen, leeft. 25 tot 30 jaar. 

(Adv. Strijdend Nederland). 
Daar is dan het ei van Columbus. Deze jonge- 
man, die 30, maar ook 35 jaar kan zijn, heeft 
's levens moeilijkheden voor ons met die ene 
kleine advertentie in S.N. ineens en radicaal 
opgelost. Wij dachten er ook reeds lang over 
langs deze meer en meer gebruikelijke doch ons 
,— natuurlijk — onsympathieke weg, een le- 
vensgezellin te zoeken. Wij zijn echter altijd 
serieus en nooit —- nooit zeggen wij — onwaar. 
De moeilijkheid zat in onze leeftijd, begrijpt ge. 
Voor twintig wilden we ons niet uitgèven. En 
onze werkelijke leeftijd verraden, dat nooit. Wij 
vreesden de spot, die oude bokken het jonge 
blaadje niet gunt. Maar nu zijn we er dan, 
dank zij deze jongeman. Als ge binnenkort er- 
gens een advertentie leest, die begint met: 

Energieke heer, leeftijd 20 tot 60 jaar, 
zoekt  enz., 

dan is die van ons. Spits U daar reeds op jon- 
gedochters (niet tot 60 natuurlijk). 

WAARSCHUWING 
Volgens mededeling van één onzer lezers uit Naar- 
elen is aldaar een man gesignaleerd, . die voorgeeft 
van de Schadc-Enquéte-Commissie te zij'n en als 
zodanig tracht in verbinding te komen met Ex- 
politieke gevangenen, die een verzoek om schade- 
vergoeding bij genoemde Commissie hebben lopen. 
Hij beweert te kunnen zorgen, dat de aangevraag- 
de vergoeding binnen veertien dagen wordt uitge- . 
keerd als  men hem tien procent van het uit- 
keringsbedrag wil afstaan. Tot dekking van te 
maken onkosten verzoekt hij dan bovendien hem 
stantc pedc ..even" ƒ 25.— te betalen {..tegen 
kwitantie, 't is een eerlijke zaak. nietwaar"). Hoe- 
wel de oplichterij er duimendik boven op ligt 
schijnen er toch nog altijd mensen te zijn, die op 
dergelijke onnozele voorspiegelingen in gaan. Wij 
waarschuwen alle betrokkenen met klem nimmer 
©p dit soort aanbiedingen in te gaan en onmiddel- 
lijk de politic van deze of soortgelijke manipu- 
laties op de hoogte te stellen. 

DE J om Ef, STEM 

Het was een werkelijk uitnemend idee om wat ruimte voor „De 
Jonge Stem" te reserveren. Wordt ons jongeren hierdoor niet 

de gelegenheid geboden om datgene wat ons dwars zit te spuien? 
Hiervoor mijn oprechte dank. 
Dat ons iets dwars zit, iets dat we maar niet kunnen doorslikken, 
is al weer niets nieuws. 
Nu is het een eigenaardig feit, dat, wanneer men zichzelf eens eer- 
lijk de vraag stelt: „Wat zit jou nu eigenlijk dwars?" men meestal 
een ietwat onduidelijk gestamel hoort uiten. 
Het is ook zo moeilijk om werkelijk iets concreets te zeggen. Zo 
van: „Dat zit me dwars" en als dat nu verholpen is ben ik de ge- 
lukkigste mens op aard. 
Ik heb reeds meermalen getracht te ontdekken, welke feiten er aan 
ten grondslag liggen, dat we soms ontevreden zijn met onszelf, met 
de toestanden. De psychologische verschijnselen bij ons jongeren 
zijn vrijwel van gelijke aard. Wel te verstaan, dat ik met jongeren 
in het bijzonder diegenen bedoel, die op enigerlei wijze aan het 
verzet hebben deelgenomen, die dat heerlijke gevoel kennen, dat de 
Mof ook aan hem/haar pijn gehad heeft. Dat je iets gedaan hebt 
Wij zijn teleurgesteld, dat weten we nu zo langzamerhand wel. 
Doch teleurstelling slijt. Wat echter van ingrijpender aard is, is, 
dat ons innerlijk iets zoekt. Wij zoeken iets; wat, weten we niet 
precies te omschrijven. In ieder geval zoeken wij iets, dat wij tij- 
dens de bezetting bezaten en daarna helaas verloren. Namelijk 
éénheid. 
Was een gebaar, een knipoog in de oorlog niet precies voldoende 
om te weten, wie men voor zich had? Doe het nu eens, dan twij- 
felt men misschien aan het verstand. Trouwens er is geen enkele 
omstandigheid om zoiets te doen, tenzij het zwakke geslacht er tus- 
sen komt. 
Maar ter zake. Tijdens de bezetting voelden we ons verenigd in 
de strijd tegen een gezamenlijke vijand: de Mof. Nu is die strijd 
weer eens een keer gestreden, doch met de bevrijding verdween 
die eenheid. Dit is een vaststaand feit, niemand- kan dit ontkennen. 
In kringen van het voormahg verzet is uit psychologisch oogpunt 
steeds gehamerd, dat wij ons één moeten blijven gevoelen. Dit is 
begrijpelijk en daarbij noodzakelijk, anders zou het nog treuriger 
worden. Maar een kunstmatige eenheid heeft geen levensvatbaar- 
heid. Men kan aanvoeren, dat er thans, evenals tijdens de bezet- 
ting, reden is om ons wederom te scharen onder één vaandel met 
het doel ons land zo spoedig mogelijk zijn oude glorie weer te 
geven. Ieder op zijn manier, ieder van zijn plaats. Er is echter een 
groot verschil, hetgeen bestaat uit het feit, dat de resultaten niet 
direct zichtbaar zijn en dat was tijdens de bezetting wel het ge- 
val. Dit essentiële verschil maakt ons m.i. minder strijdbaar. Daar- 
bij zijn de diverse politieke richtingen niet geheel zonder invloed. 
En toch, ondanks alles, kan men de noodzaak nimmer ontkennen, 
dat wij alleen door hard werken er toe kunnen bijdragen, dat wij 
uit de huidige impasse geraken, ook al zien wij niet direct het uit- 
eindelijke resultaat van onze inspanningen. Wij moeten er voor 
zorgdragen, dat een latere generatie tot de overtuiging komt, dat 
wij nimmer bij de pakken neer hebben gezeten. Ik weet het, deze 
verklaring wordt niet voor het eerst afgelegd, het is echter de 
eenvoudige waarheid. Deze strijd is moeilijker dan onze strijd tij- 
dens de donkere jaren en daarom zien we dat niet altijd in. 
En daar zit nu de oorzaak waarom wij naar iets zoeken. Naar mijn 
bescheiden mening kan alleen arbeid leiden tot innerlijke rust. 
Daarbij kunnen wij niet genoeg strijden voor het welzijn van de 
nagelaten betrekkingen van onze gesneuvelde makkers. Kunnen wij 
onze opgekropte gevoelens niet lozen door een gezamenlijke actie 
om weer wat geld in te zamelen? Allemaal op één gelijk tijdstip 
met je vrienden. Dan hebben we weer een direct doel met directe 
resultaten. Kan jou dat schelen als je mensen tegenkomt, die je 
zullen zeggen: ,,Ik heb die gesneuvelde makkers niet gevraagd om 
voor mij te vechten",( historisch), zoiets werkt als een boeme- 
rang. 
Een suggestie voor een afdoend antwoord is wel overbodig, denk 
ik. Kunnen we dat niet eens afspreken? In dit geval en ook als er 
straks weer een of andere potentaat naar voren komt (of is ie er 
al?), die de wereld ook wel eens wil veroveren, gorden wij weer, 
ondanks de teleurstellingen van nu, de wapens om, onder de leuze: 
„Allemaal ouwe jongens; op de barricade." „SIEB". 

WERFjjDI 

PARLEMENTAIRE BLOEDWRAAK? 
Handelingen van Eerste Kamer. 

9 Maart 19-48. 
De heer Van Heuven Goedhart: 
„Op 21 Maart 1942 trachtte een groepje landgenoten 
van Simonshaven uit met een boot naar Engeland 
te ontsnappen. Voor die ontsnapping heb ik mij des- 
tijds. om zeer persoonlijke redenen, levendig geinte- 
resseerd: een van mijn broers, later gefusilleerd, ge- 
hoorde tot dat groepje  Zes van die groep zijn 
doodgeschoten. De laaghartige verrader Luyendijk 
stond na de bevrijding terecht voor het bijzonder hof 
te Rotterdam en toonde niet het geringste spoor van 
berouw. Hij werd ter dood veroordeeld. In cassatie 
werd de sententie van het hof bevestigd. Daarop volg- 
de een gratierequest met gunstige uitslag. Mijnheer 
de President! Zulk een gang van zaken begrijpt men 
niet." 
— „De Linie" acht het oirbaar dit citaat van Van 
Heuven Goedhart te voorzien van de kop „Parlemen- 
taire Bloedwraak" en erbij aan te tekenen, dat Joan- 
nes Gualbertus, die vol haat op zoek ging naar de 
moordenaar van zijn broer, deze op Goede Vrijdag 
vergiffenis schonk. Wij hebben eerlijke bewondering 
voor de vergevingsgezindheid van Joannes Gualbertus, 
maar achten de kop „parlementaire bloedwraak" meer 
strijdig met de Christelijke naastenliefde dan het op 
zich gerechtvaardige verlangen naar strenge behan- 
deling van de moordenaar van een broeder. 

* 
COLLABORERENDE ZUIVERAARS. 
De Raad van Beroep inzake de Perszuivering heeft 
dezer dagen in zijn uitspraak over de houding van het 
„Nieuwsblad van het Noorden" gedurende de oorlog 
als overwegingen doen gelden; 
le. „dat het streven van de bezetters en van hun 
handlangers in Nederland om de Nederlandse pers te 
gebruiken ten dienste van hun propaganda, het voor 
uitgevers en redacteuren van dagbladen onmogelijk 
maakten, couranten uit te geven, waarin geen adver- 
tenties of prentjes of artikelen zouden voorkomen ten 
gunste van de ideologieën van de vijand." 
2e. „dat wie een krant verzorgde, die beheerst werd 
door Duitse propaganda, zijn plicht verzaakte, maar 
wie in de bezettingsjaren zonder dat het strikt nodig 
was het verzorgen van zijn dagblad opgaf te kort 
schoot tegenover het personeel, dat aan de krant 
werkzaam was en door de voortzetting van het be- 
drijf gevrijwaard was voor de tewerkstelling in Duits- 
land, en evenzeer tegenover de lezers, die anders 
gevaar zouden lopen een krant te ontvangen, die ge- 
heel en al aan de verspreiding van verkeerde denk- 
beelden zou dienstbaar gemaakt worden." 
•— Wij tekenen hierbij aan, dat deze uitspraak de 
geestelijke en politieke collaboratie van de pers met 
een vijandelijke totalitaire staatsmacht voor geoorloofd 
verklaart en een veroordeling inhoudt van die bla- 
den, die er het bijltje bij neergelegd hebben toen zij 
tot collaboratie gedwongen werden. De consequentie 
van dit standpunt van de Raad van Beroep is, dat 
aan redacteuren, die hun bladen principieel opge- 
heven hebben toen de nazi's zich met hun werk gingen 
bemoeien, het recht zal worden ontnomen een jour- 
nalistieke functie te vervullen. In de gedachtengang 
van de Raad van Beroep zijn deze principiële bladen 
immers tekort geschoten tegenover hun personeel en 
hun lezers. 

FANTASIE. 
Wagenaar beeft in de Kamer verklaard, dat 60% 
van de leden der CPN. in de verzetsstrijd tegen de 
bezetter gevallen is. 
— We willen die 60 % eens narekenen. 
Volgens het huidig ledental der partijen staat tegen- 
over ieder Kamerlid een aantal varf omstreeks. 8000 
partijleden. Vóór de oorlog hadden de communisten 
vier zetels in de Tweede Kamer. Een eenvoudig reken- 
sommetje leert dan, dat er 19.000 communisten in het 
verzet gevallen zouden zijn. Wel, wel, en de Stich- 
ting 1940—'45 verzorgt maar 4000 .gevallen van 
verzetsslachtoffers in 't totaal. 
Nu zal men beweren, dat vóór de oorlog het ledental 
der partijen geringer was. Maar dan toch geen tien 
keer zo klein! Welnu, als men niettemin inplaats van 
19.000, 1900 CPN.-verzetsslachtoffers zou willen aan- 
voeren, dan is zelfs dat nog bij lange na niet waar, 
althans niet in de Stichting 1940—'45. 
Doch misschien zijn het er 1900 als men bij de com- 
munistische verzetsslachtoffers optelt, de communis- 
ten, die in Juni 1941 gearresteerd werden, toen n.I. de 
hartelijke samenwerking tussen Duitsland en Rusland 
verbroken werd. Intussen zijn de gevallene^ van die 
groep geen verzetsslachtoffers en is 1900 nog steeds 
geen 60% der CPN. 
tl ziet, wij doen niet geringe moeite om Wagenaar's 
bewering waar te maken, maar 't lukt niet. 
Noemt toch geen cijfers, heren. De bewering, dat de 
communisten het leeuwenaandeel in het verzet hadden, 
is voldoende overtuigend voor ons volk. Zodra U 
cijfers gaat noemen, kunnen we U controleren. 

/ 

droeg 

onze 

smarten. 

't En zijn de Joden niet. Heer Jesu, die u kruisten. 
Noch die verraderlijk u togen voor 't gericht. 
Noch die versmadelijk u spogen in 't gezicht. 
Noch die u knevelden, en stieten u vol puisten. 

't En zijn de krijgslui niet, die met haar felle vuisten 
Den rietstok hebben, of den hamer opgelicht. 
Of het vervloekte hout op Golgotha gesticht. 
Of over uwen rok saam dobbelden en tuischten: 

Ik ben 't, o Heer, ik ben 't, die u dit heb gedaan. 
Ik ben de zware boom, die u had overlaan. 
Ik ben de taaie streng, daarmee Gij gingt gebonden. 

De nagel, en de speer, de geesel. die u sloeg, ■ 
De bloed-bedropen kroon, die uwe schedel droeg: 
Want dit is al geschied, eilaas, om mijne zonden. 

JACOBUS REVIUS. 
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C* r ('s in de Veiligheidsraad weer eens gedebatteerd over de Indische kwestie. De verschillende gedelegeerden, experts in 
^ deze zaak, hebben hun visie op dit probleem nogmaals uiteengezet en aangetoond wat een vreselijke kolonialen die Neder- 
landers eigenlijk zijn, die, wars van alle fatsoen en overeenkomsten, eigenzinnig doorgaan hun politiek door te drijven. Bij het 
lezen van de berichten en verslagen over deze zitting, moest ik denken aan een niet gepubliceerd artikel van een onbekende 
schrijver, hetwelk mij onlangs onder ogen kwam, waarin het Indische probleem besproken werd, gezien in het licht van de grote 
internationale strijd, welke zich momenteel in Azië afspeelt. En het kan wellicht zijn nuf hebben, dit voor ons zo belangrijke 
vraagstuk ook eens te bezien van de verschillende standpunten uit. die met de belangen van Indié geheel geen rekening houden, 
maar die toch, tenzij er spoedig verandering komt, uiteindelijk de oplossing van dit probleem zullen bepalen. 

Nadat Japan, nu bijna een halve eeuw geleden, 
werd opgenomen in het internationale verband 
van wat men destijds de „grote mogendheden" 

noemde, is men in Azië tot de ontdekking gekomen, 
dat de idee „grote mogendheid" niet alleen voor 
Westerse volkeren was weggelegd. 
De uitslag van de strijd, welke in de Tweede Wereld- 
oorlog werd uitgevochten, en die voor Japan zulke 
fatale gevolgen had, heeft niets afgedaan aan het 
feit, dat door de enorme successen, die Japan in de 
aanvang met zijn invasie had, bij de Aziaten de idee 
van een Aziatische grote mogendheid werd levendig 
gehouden. Wellicht, dat de aard der verschillende 
volkeren met zich meebrengt, dat voor het bereiken 
van het uiteindelijke doel, verschillende methoden zul- 
len worden gebruikt; dat neemt niet weg, dat sommige 
Aziatische volkeren niet zullen rusten voor deze 
nieuwe ideaalstelling, de hegemonie van Azië. is be- 
reikt. Gezien in het kader van de huidige verhoudin- 
gen en de^ toekomstige ontwikkeling zijn er drie Azia- 
tische mogendheden, welke in aanmerking komen om 
in het Verre Oosten een leidende rol te spelen, n.I. 
India, China en Japan. We zullen deze drie candi- 

.daten eerst aan een nadere beschouwing onderwer- 
pen. 

India. 
J—I et is niet de eerste maal in de geschiedenis, dat 
1 1 India imperialistische neigingen vertoont. In het 
verleden zijn er met succes bekroonde pogingen tot 
expansie geweest in Azië en Klein-Azië. Men zou 
evenwel gemakkelijk in de fout kunnen vervallen het 
tegenwoordige India als zwak en niet tot het voeren 
van een groots opgezette internationale politiek in 
staat te beschouwen. De aanleiding daartoe zijn de 
berichten-met-koppen in de gehele wereldpers over 
de zich steeds toespitsende strijd tussen Mohamme- 
danen en Hindoes, welke zelfs — met het terugtrek- 
ken der Engelsen — heeft geleld tot staatkundige 
splitsing in het Mohammedaanse Pakistan en Hindoe- 
India. 
De heersende klasse is zich echter nog zeer wel be- 
wust van India's oude geschiedenis, waarin vorsten 
van Griekse en Indo-Germaanse afkomst een belang- 
rijke imperialistische rol hebben gespeeld. De ontwik- 
keling van India heeft bovendien met zich meege- 
bracht, dat naast de van ouds bestaande vorsten en 
voorname kastengroepen, zich een belangrijke kapita- 
listische groep heeft gevormd van internationale Weur, 
waarin men Indiërs, Perzen. Joden enz. aantreft. Zo- 
als overal ter wereld grijpt deze groep heen over 
godsdienstige en politieke factoren, welke de massa 
gescheiden houden i.c. over het conflict India— 
Pakistan, en is zij de draagster van een economisch- 
imperialistische politiek, welke aanstuurt op hegemo- 
nie van Azië. 

China. 
et China is het al niet veel anders gesteld. Ook 

■W-t in dit geval kent de wereld slechts het door Ja- 
pan geslagen en door burgeroorlogen geteisterde land, 
dat niet in staat geacht kan worden enig machtsver- 
toon naar buiten te effectueren. 
Maar ook hier dient men rekening te houden met het 
feit, dat China zich reeds sinds onheugelijke tijden 
beschouwt als de oudste en meest belangrijke mogend- - 
heid in Azië. Het imperialisme hieruit geboren zal 
waarschijnlijk, gezien de aard van de Chinees, niet 
met dezelfde grove middelen werken als b.v. Japan en 
Duitsland dat gedaan hebben. Men vergete echter niet 
dat uitgebreide gebieden in Azië in sterke mate zijn 
geinfiltreerd met Chinezen, die de band met het oor- 
spronkelijke Vaderland nimmer hebben verbroken en 
ook allen nu nog naar China opzien als de leidende 
macht in Azië. Anderzijds geeft China steeds weer 
blijken van zijn belangstelling voor het lot der Chi- 
nezen in gebieden als Birma, Malakka, Siara, Indo- 
China, de Philippijnen en Indonesië. 

Japan. 
A Is derde candidaat rest dan nog Japan. De Ja- 

panners bezitten de typische eigenschappen, welke 
hen kenmerken als een militairistische en imperialis- 
tische natie. Evenals de oude Romeinen en de jonge 

ONZE NIEUWJAARSPRIJSVRAAG 

Een echte Zwerver haast zich nooit. Hij .sloft rustig aan 
onder het motto: „Kom ik er vandaag nict,/ dan kom ik 
er morgen wel." 't Lijkt er op, alsof het bij ons al niet 
anders is. Toch heeft het zijn goede gronden gehad, dat 
we de uitslag van onze geslaagde Nieuwjaars-prijsvraag 
zo lang hebben uitgesteld. 
De uitslag is nu echter bekend. In het nummer van de 
volgende week hopen we de prijswinnaars te vermelden. 
Nog één week geduld dusl 

Duitsers hebben zij een onschokbaar geloof in de 
superioriteit van het eigen ras. Aan niet te loochenen 
eigenschappen van moed, doorzettingsvermogen en 
organisatorische talenten paren zij een hoog opge- 
voerde zucht naar persoonlijke glorie, samengesmol- 
ten met de glorie van de staat. Het zou zeker van 
kortzichtigheid getuigen, indien men zou menen, dat 
de thans aan Japan toegebrachte nederlaag het Ja- 
panse volk van zijn imperialistische neigingen zou 
hebben bevrijd. De traditie en opvoeding van een 
2600-jarig rijk vernietigt men niet met een of twee 
atoombommen. Niettemin speelt een niet geheel op zijn 
juiste waarde te schatten factor een rol in de toekom- 
stige ontwikkeling van Japan n.1. wat Amerika belieft 
te noemen de poging tot democratisering van het 
Japanse volk. Ik kom daar straks nog op terug. 
Of men nu de Aziatische hegemonie beschouwt van 

het standpunt van India, China of Japan uit. 
steéds zal daarbij direct in het oog springen, welk een 
belangrijk essentieel element de positie van Zuid- 
Oost-Azië in deze beschouwing inneemt. Immers de 
gebieden van Indonesië, Malakka, de Philippijnen, 
Birma, Siam en Indo-China met hun agrarische grond- 
stoffen-productie en vaak zeer dichte bevolking, zijn 
voor alle mogendheden, die in Azië een leidende rol 
willen spelen, van fundamenteel economisch en strate- 
gisch belang. Niet alleen leveren zij de benodigde 
voedselgewassen en minerale grondstoffen, maar daar- 
naast vindt men er een bijna onbeperkt afzetgebied 
voor industriële producten van de op expansie beluste, 
naar hegemonie strevende mogendheid, terwijl voorts 
door politieke beïnvloeding de controle kan worden 
verkregen op belangrijke zee- en luchtverbindingen. 
Om nu bij Indonesië te blijven, brengt dit dus met zich 
mede. dat zowel India, als China en Japan er belang 
bij hebben, dat zich hier geen industrieën ontwikke- 
len. welke Indonesië zelf-supporting zouden maken. 
Immers hiervan zou het gevolg zijn, dat het land eco- 
nomisch onafhankelijk zou worden van vreemde 
mogendheden en daardoor politiek niet zo gemakke- 
lijk te beïnvloeden. 
Vandaar dat genoemde landen veel liever een zwak- 
ke, machteloze Indonesische republiek zien, dan een 
Indonesië onder Nederlands beheer, hetgeen de op- 
richting van nieuwe industrieën onherroepelijk zou 
bevorderen. Dit alles zal dus de houding van genoem- 
de landen bepalen in de internationale politiek ten 
opzichte van de Indonesische kwestie. M.a.w. zij zul- 
len ten aanzien van Indonesië een anti-Nederlandse 
politiek voeren. 

en zou zich echter deerlijk vergissen, indien men 
■'■'■•de mening was toegedaan, dat hiermede het pro- 
bleem in zijn volle omvang geschetst was. Want dat 
is bepaaldelijk niet het geval. Er zijn n.1. niet alleen 
Aziatische-, doch ook Westerse mogendheden, die 
tegenstrijdige belangen in het verre Oosten hebben of 
nastreven. 
De Engelsen hebben zich (het doet er niet toe om 
welke redenenj gedwongen gezien India staatkundig 
te abandonneren, waardoor zij dus alle politieke ver- 
antwoordelijkheid van zich kunnen afschuiven. Het is 
echter aan geen twijfel onderhevig, dat Engeland, be- 
kend om zijn „long-term-policy" 1) in de toekomst 
belangrijke mogelijkheden wil scheppen voor kapitaal- 
investering in India en andere economische voordelen 
uit dit onmetelijke gebied wil putten. 
Door India's politieke aspiraties te steunen zal Enge- 
land niet alleen dit doel trachten te verwezenlijken, 
doch tevens pogen op gemakkelijke wijze een steun- 
punt in Azië te verkrijgen, dat in de toekomst van 
onschatbaar strategisch en politiek voordeel kan blij- - 
ken te zijn. De Engelsen hebben er dus alle belang bij 
India in zijn streven naar Aziatische hegemonie te 
steunen. Engeland heeft er dus alle belang bij, dat de 
Nederlandse invloed in Indonesië zoveel mogelijk be- 
perkt wordt. 
In Japan zijn echter andere invloeden aan het werk. 
Amerika is na de oorlog aan het werk getogen om 
het Japanse volk democratische begrippen bij te bren- 
gen. Men kan dit natuurlijk van idealistisch stand- 
punt bekijken en daarbij aannemen, dat de democra- 
tische overwinnaar niet streeft naar de volkomen ver- 
nietiging van de vijand, maar eerder tracht hem op te 
voeden om te kunnen intreden in een democratisch 
volkerenverband, dat de beste waarborgen biedt voor 
een blijvende vrede. 
Ik heb echter laatst een boek gelezen van de Ame- 
rikaan William A. Lydgate, getiteld „What Our 
People Think". 
Lydgate is jarenlang een vooraanstaand medewerker 
geweest van de bekende „Gallup Poll" en in dit boek 

, geeft hij zijn ervaringen en conclusies weer over de 
opinie van het Amerikaanse volk betreffende de meest 

uiteenlopende vraagstukken. Ik trof daarin een zeer 
merkwaardige passage aan, naar aanleiding van een 
onderzoek over de vraag of Amerika na de oorlog 
een actief aandeel moest nemen in de wereldpolitiek. 
De uitslag gaf de schrijver de volgende conclusie in 
de pen: „The people are revising Wilson's famous 
slogan about making the world safe for democracy. 
AU they want is to make the world safe." 2) 
Met deze uitspraak voor ogen, is het waarschijnlijker 
dat Amerika het Japanse volk — het krachtigste mili- 
taire volk van Azië — wil inschakelen in een strate- 
gische positie tegenover een volk of een blok van 
volkeren, dat andere doelstellingen nastreeft. 
Wil Japan deze sterke positie verwerven dan is hel 
noodzakelijk, dat Amerika Japan steunt in zijn aspi- 
raties naar Aziatische hegemonie. Hoewel hier dus 
de belangen van Amerika en Engeland tegen elkaar 
indruisen, gaan ze in ieder geval zover parallel, dat 
ook voor verwezenlijking van dit doel de Nederlandse 
invloed in Indonesië zo veel mogelijk beknot moet 
worden. 
Rest nog China. Momenteel zijn er twee mogend- 
heden, welke om de eer strijden China in zijn ver- 
langen naar hegemonie te mogen steunen, n.1. Rus- 
land en Japan. Hoe de afloop van deze strijd ook 
zal zijn, en het heeft er alle schijn van dat Stalin hier 
aan de winnende hanc) is, de overwinnaar kan alleen 
maar gebaat zijn met een zo krachtig mogelijk China. 
Gevolg zal dus wëer moeten zijn bevoogding van 
Zuid-Oost-Azië en dus verwijdering, althans lamleg- 
gen van de Nederlandse invloed. 
« 
Tn deze strijd der reuzen komt zich dan nog Austra- 

lië mengen, dat zich misschien wel de rol toebe- 
dacht heeft van de derde hond, die met het been 
wil weghollen, terwijl twee anderen er om vechten. 
Hetgeen overigens zeer dom is. want zoals met de 
meeste spreekwoorden, gaat ook dit in de praktijk 
niet op. De kans dat de twee vechtenden zich in bond- 
genootschappelijk verband tegen nummer drie zouden 
keren is namelijk veel groter. 
Na alles wat wij na de oorlog van de Australiërs 
hebben moeten verduren, valt het voor een Neder- 
lander niet mee om een oordeel over de houding van 
dat land uit te spreken in objectieve en fatsoenlijke 
termen. Getracht zal echter worden ook de aspiraties 
van deze mogendheid zo objectief mogelijk te belich- 
ten. 
Ook al door de rol, welke Australië heeft gespeeld in 
de oorlog, toen het diende als basis voor de aanval op 
Japan, is het zich bewust geworden van zijn belang- 
rijkheid in het Aziatisch geheel en dreigt het zich te 
laten verleiden tot een inmengingspolitiek in Azië, 
welke alleen maar tot catastrophale gevolgen kan lei- 
den. Men behoeft geen groot strateeg te zijn om te 
kunnen inzien, dat het uitgestrekte vasteland van 
Australië, met zijn nog geen 9 millioen inwoners, vol- 
komen onverdedigbaar is tegen een invasie van een 
Aziatisch millioenenleger, indien dit opereert van een 
aanvalsbasis uit, welke betrekkelijk dicht bij Austra- 
lië gelegen is. 
De belangrijkheid van de door Nederlands-Indië ge- 
vormde barricade is in 1941-'42 afdoende gebleken. 
Als enige blanke mogendheid in het Aziatisch gebied, 
met bovendien een verleden ten aanzien van het in- 
boorlingenvraagstuk, dat boekdelen spreekt en een 1 nog steeds strikt doorgevoerde „white-labour" poli- 
tiek, zou het in een uiterst gevaarlijke positie komen 
te verkeren, indien de naburige landen beheerst wor- 
den door een Aziatische grote mogendheid. 
Logisch zou dus zijn, dat Australië trachtte de blanke 
invloed in Azië zoveel mogelijk te bevorderen. Niet- 
temin is het toch zeker voor ons duidelijk, dat Austra- 
lië daar allerminst naar streeft. Op een goede ver- 
houding met Nederland wordt blijkens de gestelde 
daden in de afgelopen 2J^ jaar in het geheel geen 
prijs gesteld; wel put het zich daarentegen uit om 
bij Djocja in het gevlei te komen. Door aan te sturen 
op een verzwakking van de Nederlandse invloed in 
Indonesië, speelt Australië rechtstreeks in de kaart 
van hen, die bij een streven naar de hegemonie van 
Azië zijn tegenstanders zijn. En zoals boven reeds 
tot uitdrukking gebracht, een kind kan begrijpen, dat, 
wanneer het werkelijk tot een strijd zou komen, de 
millioenen massa s van Azië, het handjevol blanken 
in Australië eenvoudig van de aardbodeyi zouden 
wegvagen. Hoewel de plannen van Australië dus 
bestempeld kunnen worden als zelfmoord-plannen, 
moeten wij er toch weer rekening mee hofiden, dat 
ook in dit belangencomplex geen Nederlandse invloed 
in Indonesië gewenst is en wij bij het ten uitvoer 
leggen van onze politiek in Indonesië ook Australië 
tegenover ons zullen vinden. 

(Vervolg op pag. 5). 
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BRUINTJE KAN HET NIET TREKKEN. 

In razende vaart hotst de vrachtauto door Al- 
melo, de stad uit. Richting Vriezen veen gaat 
het. 

Daar laat Meenks eindelijk het gaspedaal los en 
komt de auto tot stilstand. 
Wild zenuwachtig is hij en angstig vraagt hij 
waar de boel naar toe moet. Hij moet die spullen 
kwijt, hoe eerder hoe liever. Douwe weet zich te 
herinneren, dat er tijdens de voorbereidingen over 
gesproken is om de buit naar Daarle te brengen. 
Op een kruispunt zou dan worden overgeladen 
op een boerenkar. 
Op goed geluk gaat het nu in de richting Daarle, 
zoekend naar een kruispunt. Ze treffen het, want 
inderdaad staat op een kruispunt een boerenwa- 
gen, waarbij een bekende boer met twee zoons en 
een dochter. 
Inderhaast vertellen Douwe en Antoon wat er 
aan de hand is en hoe het komt, dat Dirk en 
Herman niet mee zijn gereden. Het is zaak zo 
gauw mogelijk over te laden, "Want natuurlijk 

zullen de Duitsers de hele omgeving af gaan 
speuren naar verdachte vrachtauto's. Meenks 
moet zorgen zijn auto binnen de kortst moge- 
lijke tijd van de straat te krijgen. 
Zwijgend torsen de mannen de zware kisten naar 
de boerenkar, die krakend protesteert telkens 
als; boenk de vracht wordt neergezet. 
Als de auto leeg is, kan de chauffeur vertrekken. 
De arme kerel is nog steeds niet geheel bij zijn 
positieven. 
Ze moeten hem helpen bij het wegrijden. 
Tegen wil en dank heeft hij meegewerkt aan een 
millioenen-kraak, maar, eenmaal in het geheim 
ingewijd, heeft hij zich moedig gedragen. 

Aan de laatste etappe wordt begonnen. 
Dwars door het veld gaat het. 
Knarsend en steunend dokkert de kar over het 
ongelijke terrein. „Bruintje" kan het niet trek- 
ken en allen moeten meehelpen, om de schuil- 
plaats te bereiken. Daar aangekomen blijken de 
kisten te groot te zijn voor de ingang van de 
schuilplaats. 
Dan maar begraven in een goed te camoufleren 
kuil, dicht in de buurt. Later, als „de bui" wat 

TOON MULDER 

geluwd zal zqn, kan er wel een betere schuil- 
plaats worden gezocht. x 

Nog even de spieren gespannen en de zaak is 
gezond. 
Dankbaar gestemd, toch ook nog een beetje on- 
gerust over het lot van de anderen, gaan de 
KP-ers mee naar de woning van de boer. Het is 
goed twaalf uur, als zij, dodelijk vermoeid, een 
bed inrollen. 

De andere morgen worden ze al vroeg wakker. 
Henny is er om hun te vertellen, dat alles goed 
is afgelopen. De buit is binnen en niemand ge- 
vat. 
Voorlopig is het zaak voorzichtig aan te doen. 
Natuurlijk zijn de nummers van de bankbiljetten 
bekend en het geval zal de eerste tijd zeker grote 
belangstelling van het gehele Duitse opsporings- 
apparaat hebben. 
Dus besluiten ze, dat ieder terugkeert naar zijn 
eigen verband om de volgende stap af te wachten. 
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DE DADERS ONVINDBAAR  

De SD is furieus. 
Deze overval is een gruwelijke blamage. 

Juist omstreeks die tijd krioelt het in Almelo 
van Germanen en Germanenknechten. 
Bijna alle kleurschakeringen in uniform, van 
groen tot zwart, zijn in de stad vertegenwoordigd. 
SS, Grüne Polizei, Feldgendarmerie, Wehrmacht, 
Landwacht, ja, zelfs de lijfwacht van Mussert zelf 
ontbreekt niet. 
En dan zo'n stunt. Het is „entsetzlich, scheusz- 
lich und unverschamt." 
Een millioen gulden loven ze middels radio, pers 
en aanplakbiljetten uit voor degene, die aanwij- 
zingen verstrekt,'welke leiden tot opsporing van 
de daders. 
De directeur, lid van de Germaanse SS, mitsga- 
ders alle bankemployé's gaan in arrest volgens 
het Duitse recept: Barbertje moet hangen. Schul- 
dig of onschuldig, Himmler houdt nu eenmaal 
van goed bezette gevangenissen. 
De daders zelf blijven evenwel onvindbaar  

TOTDAT  

Veertien dagen later. 
In het café-tje te Harbrinkshoek zit Dirk. 

Het gewone werk moet ook doorgaan. Een con- 
tact uit Zwolle, Bruintje, zal hij hier ontmoeten. 
Bruintje komt op de afgesproken tijd en hij 
krijgt van Dirk een aantal persoonsbewijzen mee. 
Welgemoed aanvaardt hij de terugweg naar Zwol- 
le. Als hij door Almelo komt stoot hij op een 
Duitse contrólepost. Fouillering volgt en de Duit- 
sers vinden de persoonsbewijzen. 
Ha, hier hebben ze dan eindelijk iemand te pak- 
ken, die meer kan vertellen. Al moeten ze ook 
al zijn botten breken, vertellen zal hij. 
En Bruintje vertelt. 
Hij zegt van wie en waar hij de persoonsbewij- 
zen heeft gekregen. Beschuldig Bruintje niet van 
verraad, want wie durft te veroordelen de man, 
die bezwijkt onder de gruwelijke last van de Teu- 
toonse bestialiteit? 
Bruintje moet vertellen, Bruintje zal vertellen al 
moet het er ook worden uitgeperst als sap uit 
een citroen. 
Nog diezelfde nacht worden Dirk en Douwe, die 
samen op één adres verblijven, van hun béd 'ge- 
licht. 
Zij ontkennen alles, zij weten van niets. 
Persoonsbewijzen? Wel nee. Die arrestant van 
hen — „hoe heet die vent ook al weer?" — kan 
wel zoveel zeggen. Zij hebben ieder maar één 
persoonsbewijs en dat geven ze niet wegv 
De SD weifelt. 
De persoonsbewijzen van deze twee zeggen hun 
niets. 
De namen, welke er op zijn getypt, staan nergens 
gesignaleerd (dat kan uitkomen, want ze zijn 

dan waar begraven in een goed te camoufleren kuil. .. 



i 

Bekendmaking 

In verband met een op 15 November 1944, 
tusschen 18 en 19 uur plaats gehad hebbende 
roofoverval op de Nederlandsche Bank aan 
de Wicrdenschestraat te Almelo, wordt een 
ieder, die inlichtingen kan verschaffen om' 
trent auto en/of personen die zich gedurende 
dien tijd bij de Nederlandsche Bank of om- 
geving opgehouden hebben, verzocht zich te 
vervoegen ten Politicburc;lc te- Almelo of 
den naast bijzijnden Poüttcpost. 

Een belooning van 

i 1000.000 (EEN MILLIOEN GULDEN) 

is in uitzicht gesteld voor dengenen of de- 
gene die aanwijzingen verstrekt (verstrekken) 
welke leiden tot opsporing van de daders. 
Wanneer meerdere personen aanwijzingen 
verstrekken, zal de in uitzicht gestelde bc- 
looning worden verdeeld in verhouding tot 
de belangrijkheid van de gegeven inlichtingen. 

ALMELO, den 18 November 1944, 

vals) terwijl ook de persoonsbewijzen geen enkele 
achterdocht opwekken. 
Een landwachter uit Vriezenveen komt bij de SD. 
„Ken je die kerels", vragen ze hem. 
De landwachter kijkt Dirk onderzoekend aan. 
Dirk weet het: dit wordt zijn ongeluk, hjj kent 
die vent, maar laat niets blijken. Koel beant- 
woordt hij de onzekere blik van zijn dorpsgenoot. 
Dan zegt de landwachter: „Ja, die ken ik, dat 
is Dirk Smoes uit Vriezenveen......" 
Een SD-er grijnst verrukt. „Ach so, is dat Herr 
Smoes ? Ja, die naam is wel eens meer genoemd." 
Ze komen op de gedachte deze twee te confron- 
teren met de directeur van de beroofde bank. De 
ellendeling ziet zijn kans schoon en zegt hen te 
herkennen  

Nu is er geen houdén meer aan. 
Deze bekentenis van de directeur staat ge- 

lijk met het terugvinden van de millioenen. 
Niet door martelingen trachten ze de weerstand 
van hun slachtoffers te breken. Zij weten het, 
daarmee zullen ze ditmaal waarschijnlijk weinig 
succes bereiken. Er is een betere methode. 
„Zeg ons waar de zes en veertig millioen Is en 
jullie zijn morgen vrij." 
Het aanbod is. verleidelijk. Hebben zij voor hun 
arrestatie niet eens veronderstellenderwijs ge- 
sproken over het alternatief ; ƒ 46.000.000.— — 
een mensenleven? En waren toen allen het er niet 
over eens, dat het leven meer waard was dan 
welk bedrag aan geld? Voor het geldprobleem 
zou altijd nog een andere oplossing gevonden 
kunnen worden. Er zijn meer banken  
Te geloven, dat zij werkelijk vrij gelaten zullen 
worden als zij de schuilplaats noemen, valt hun 
moeilijk; daarvoor hebben zij in hun illegale loop- 
baan te vaak ondervonden wat het woord van een 
Duitser waard is, maar met de dood voor ogen 
zoekt een mens houvast aan een strootje. 
Bovendien klinkt het aanbod aannemelijk. Uit 
alles blijkt immers dat het hun begonnen is om 
het geld, om de buit. Als zij'misschien gered kun- 
nen worden door de schuilplaats te noemen is de 
losprijs niet te hoog. 
Maar mogen ze het doen? Moeten ze het doen? 
Wat zullen hun vrienden ervan zeggen? 
„Zeg het ons, zeg maar waar het geld ligt en 
jullie zijn morgen vrij. Ook jullie vrienden, die 
mee hebben gedaan, zullen we met rust laten." 
Dan noemen zij de plaats. 
De SD jubelt. 
Met veel ophef wordt de terugkeer van de mil- 
lioenen den volke kond gedaan. Alles wordt te- 
ruggevonden, geen gulden ontbreekt eraan. 
Maar Dirk en Douwe komen niet vrij. 'En en 
passant worden Nijland (bij wie het geld juist 
enkele dagen geleden is gebracht en waar het ook 
is gevonden), Meenks, de chauffeur en Vrielink, 
de café-houder, in wiens café Dirk de persoons- 
bewijzen heeft afgedragen, gearresteerd. 
De enige concessie, die de SD doet, is dat de 
arrestanten verder met rust worden gelaten. 
Wie hun medewerkers zijn geweest behoeven zij 
niet te vertellen. Zouden zij trouwens nooit heb- 
ben verteld. 

De Wet Buitengewoon Pensioen 1940—1945.1) 
D 

ONTSTAAN 
Van het begin af loopt als een rode draad door 

alle concepten en tegenconcepten, die hebben 
geleid tot het ontstaan van de wet één principe, 

waaromheen alles is gebouwd: de slachtoffers en na- 
bestaanden moeten binnen redelijke grenzen kunnen 
voortleven, een ieder in zijn eigen milieu, op het 
niveau, waarop zij waren gekomen in de maatschappij 
toen de ramp hen trof. Deze conceptie heeft direct 
weerklank gevonden in de gelederen van de voorma- 
lige illegaliteit. Een zodanig pensioen, dat althans in 
dit opzicht het gezin verzorgd was alsof de kostwin- 
ner nog in leven ware. 
Eind Juli 1945 vergaderde de door het Hoofdbestuur 
ingestelde Normencommissie en aan de hand van de 
door de Commissie verstrekte gegevens kwam op 1 
October 1945 het eerste concept binnen, vervaardigd 
door een daartoe bereid gevonden deskundige. Op 
4 December d.a.v. werd deze nota die als basis heeft 
gegolden voor de inmiddels uitgegeven Anw. No. 3 
van de Stichting, bij het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken ingediend. In die tijd leefden wij, nog in de 
overtuiging, op grond van een door Minister Beel te 
kennen gegeven voornemen, dat de \Vct voor eind 
1945 klaar zou zijn. Het heeft niet mogen zijn. Niet 
alleen, dat de Stichting en de Regering verschillende 
wijzigingsvoorstellen hebben besproken en op schrift 
gebracht, ook is door diverse belangrijke gebeurte- 
nissen op staatkundig gebied (kabinetswisseling, In- 
dische kwestie) de Wet wel eens op de achflrgrond 
geraakt. 
Toen de Wet eindelijk op 12 April 1947 de Tweede 
Kamer bereikte was er, vergeleken bij het oorspronke- 
lijke concept, veel veranderd, met name wat betreft 
de pensioenering der nagelaten betrekkingen. De 
grondslag,-het maximum-pensioen, de aftrek van in- 
komsten uit anderen hoofde, twee peildata i.p.v. één, 
het bruidschatartikel, jjeide laatste op ons verzoek aan- 
gebracht. 
Maar de grondgedachte zat er nog steeds in; herstel, 
of liever gezegd, handhaving van het eigen levens- 
peil binnen redelijke grenzen, al dient te worden op- 
gemerkt, dat tengevolge van de ongunstige verande- 
ringen wel wat veel rekbaarheid wordt gevergd van 
het begrip redelijk. 
Zo echter de meeste veranderingen een achteruitgang 
hebben betekend, de late tot standkoming van de wet 
heeft toch ook een voordeel gehad: Indien het levens- 
peil zou zijn berekend naar de stand per eind 1945 
zou dit aanzienlijk lager hebben gelegen dan thans het 
geval is (September 1947). 
Dit ontwerp is een baanbreker, die inmiddels reeds 
enige volgelingen heeft meegesleept. De gedachte van 
een „onaantastbaar recht" op een klein pensioen heeft 
plaats gemaakt voor de nieuwe conceptie: onaantast- 
baar recht op bestaanszekerheid. 
Toen het ontwerp in de Kamer kwam en zelfs al daar- 
vóór, zijn er stemmen opgegaan, die gezegd hebben: 
„de onaantastbaarheid is verloren gegaan; wat wij 
hier zien is niet meer een recht maar een aalmoes". 
Immers, wat was het geval: De Stichting heeft er naar 
gestreefd een Wet te krijgen volgens het bovenge- 

noemde principe. Dit principe brengt met zich mee 
twee onafscheidelijke karaktertrekken van deze re- 
geling. De eerste karaktertrek is, dat in ieder afzon- 
derlijk geval wordt bezien hoe hoog de pensioen- 
grondslag moet zijn, waarnaar het pensioen gere- 
kend wordt. 
Deze grondslag wordt als volgt bepaald; Wat zou de 
kostwinner, ware hij 'nog in leven of nog tot werken 
in staat, thans verdienen, indien hij dezelfde positie 
had, die hij had op het moment van de peildatum. Of 
anders gezegd: wat verdient thans de gelijksoortige 
van de kostwinner, de man die toendertijd in dezelfde 
positie verkeerde als de kostwinner? Dit inkomen heet 
het herleid inkomen en vormt de pensioengrondslag 
(met een maximum van / 4500.— ). „Thjns" in deze 
definitie wil zeggen „op het moment van in werking 
treden der Wet", dus op 29 September 1947. 
Het moge li duidelijk zijn, dat een eens bepaalde 
grondslag nooit meer wordt gewijzigd. Dit is de 
grondslag, waarop het gezin placht te leven en zal 
blijven leven. 
De tweede karaktertrek van de regeling „herstel of 
handhaving van levenspeil" is, dat de pensioenuitke- 
ring, het bedrag dat gerekend wordt de verzorgde in 
staat te stellen op een bepaald peil te kunnen voort- 
leven, afhankelijk is van zijn of haar meerdere of min- 
dere inkomsten uit anderen hoofde. Immers, indien de 

■ grondslag is bepaald naar inkomsten uit arbeid van de 
kostwinner en uit kapitaal en dit laatste valt weg, dan 
dient de pensioenuitkering dit gat zoveel mogelijk op 
te vullen, terwijl in het tegengestelde geval een ver- 
mogenSaanwas met zich meebrengt, dat het levens- 
peil kan worden gehandhaafd met een verminderde 
uitkering. 
De reden waarom inkomen uit vermogen in de grond- 
slag is opgenomen is deze; Het gezin placht te leven 
op inkomen uit arbeid plus vermogen. Indien dit ver- 
mogen zou wegvallen zitten de-inkomsten toch nog in 
de .grondslag, waardoor deze hoger ligt en waar- 
door de pensioengerechtigde steeds zal blijven leven 
op het peil waarop hij of zij door de kapitaalinkomsten 
placht te leven. 
Het is deze tweede karaktertrek, die overigens onaf- 
scheidelijk aan de eerste en met deze aan het steeds 
op de voorgrond gestelde principe verbonden is ge- 
geweest, die vele sprekers en schrijvers in beweging 
heeft gebracht. 
Het „herstel c.q. handhavingsprincipe" vond men juist, 
maar men schrok terug voor de consequentie, het 
variabele pensioen. Men heeft niet scherp genoeg 
gezien, dat hier in de plaats van een onaantastbare 
uitkering een onaantastbare grondslag is gekomen. 
Men heeft het systeem zelfs gequalificeerd als armen- 
zorg, maar men vergeet, dat deze armenzorg een zorg 
is, waarbij de verzorgden ook inderdaad verzorgd zijn. 
Inmiddels laat de Wet de regeling van de aftrek van 
inkomsten uit anderen hoofde grotendeels over aan 
een A. M. v. B. (Algemene Maatregel van Bestuur 
ter uitvoering van de Wet). Slechts een enkele hoofd- 
trek ligt vast in de Wet. De A. M. v. B. is nog niet 
gereed, maar op grond van de toezeggingen, door de 
Minister ten dezen in de Kamer gedaan, mogen 
wij verwachten, dat het spookbeeld van de armen- 
zorg spoedig zijn plaatsje in het rijk der legende zal 
hebben ingenomen. 
Dit ter inleiding. 
Een volgend maal over de inhoud van de Wet. 
1) Ontleend aan een geschrift van '40—'45. 

Zrj gaan op transport. Eerst naar de Kruisberg 
bij Doetinchem. Twee keer gaan hun vrienden er 
heen, om de bevrijdingskansen te onderzoeken. 
Twee keer komen zij terug, onverrichter zake. 
Daarna wordt elke mogelijkheid tot contact-ver- 
broken. De arrestanten worden naar Duitsland 
vervoerd. Van gevangenis naar gevangenis wor- 
den zij gesleept. 
Van Dirk wordt nimmer meer iets vernomen. 
Over de anderen komt na maanden het bericht 

»uit een Duits concentratiekamp, dat ztj zijn ge- 
storven *). 

*) Zie de In Memoriam-pagina in dit en in één der 
volgnummers. 
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(Vervolg van pag. 3) 
Wanneer we dus de balans opmaken, komen we 

tot de conclusie, dat er in Azië drie mogend- 
heden zijn met eigen aspiraties naar een Aziatische 
hegemonie. Daarachter staan verschillende Westerse 
mogendheden met eigen wereld-politieke doelstellin- 
gen. En dan nog Australië, dat tegen al deze belan- 
gen in een eigen politiek spel tracht te spelen. Hoe 
verschillend de uiteindelijke doelstellingen ook mogen 
zijn, zij komen allen overeen in hun politiek ten op- 
zichte van Zuid-Oost-Azië, n.1. het economisch zo 
afhankelijk mogelijk en daardoor politiek beinvloed- 
baar maken van de in dat gebied gelegen landen. 
Voor Nederland betekent dit dus, dat het streven 
van alle partijen er op gericht zal zijn de Nederlandse 
invloed in Indonesië zo gering mogelijk te maken. 
Wie er aan mocht twijfelen, hij leze slechts de ver- 
slagen van de diverse zittingen van de Veiligheids- 
raad, waarin de Indische kwestie werd behandeld, op 
na en zie naar de daden door de verschillende belang- 
hebbenden gesteld. 
Dit alles mag echter niet tot gevolg hebben, dat wij 
ons mogen laten ontmoedigen en de strijd opgeven. 
Wij moeten er ons van bewust blijven, dat wij hier 
een taak- hebben te vervullen en met het recht ont- 
leend aan onze historische verantwoordelijkheid, onze 
doelstellingen eerlijk blijven nastreven, hoe groot en 
machtig ook de krachten, die ons tegenwerken. Want, 
om met E. J. Young te spreken: „It is not so much 
the size of the dog in the fight, as the size of the 
fight in the dog."3). 

„JOHNNY". 
1) Politiek op lange termija. 
2) De mensen zijn bezig Wilson's beroemde leuze, om de wereld 

gereed te maken voor de democratie, te herzien. Alles wat zij 
willen is de wereld veilig te maken. 

S) Het gaat niet om de grootte van de hond in bet gevecht, 
maar om zijn kracht. 



OORLOGSMISDADEN 

IN HET DUITSE CONCENTRATIEKAMP VUGHT 

ENKELE MOEILIJKHEDEN IN DE BERECHTING 

door Mr. F. J. G. BARON VAN VOORST 
TOT VOORST (Adv. Fiscaal bij het Bijz. 
Gerechtshof te 's-Hertogenbosch). 

Naast Amersfoort en Ommen was Vught een der 
beruchte Duitse concentratiekampen in Neder- 
land. Dit is iedere Nederlander, en zeker iedere 

lezer van „De Zwerver", tijdens de bezetting reeds 
duidelijk geworden, helaas vaak door smartelijke er- 
varing. 
Eveneens staat vast, dat de berechting der misdadi- 
gers, welke in één dezer kampen hun misdrijven in 
strijd met de wetten en gebruiken van de oorlog en in 
strijd met de menselijkheid bedreven — voorzover aan 
de Nederlandse Rechter overgelaten — een nationale 
zaak is. Een nationale zaak. zowel met het oog op het 
verleden (tegenover de slachtoffers en hun nagelaten 
betrekkingen) als met het oog op de toekomst (opdat 
ook latere geslachten zullen kunnen zien hoe Neder- 
land heeft gestreefd naar de beste oplossing van de 
met de berechting der oorlogsmisdadigers samenhan- 
gende problemen). 
Het moge door dit artikel duidelijk worden, dat. zowel 
voor de opsporingsorganen als voor de organen van 
vervolging en berechting, de moeilijkheden zeer groot 
zijn. 
Zij zijn samen te vatten in de volgende drie vragen: 
le. Welke misdrijven zijn gepleegd? 

' 2e. Door wie zijn ze gepleegd? 
3e. Waar zijn de misdadigers? 
Met deze vragen hangen dan weer vele andere samen, 
zoals o.m. de vraag, naar de eigen strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van de misdadigers, doch het 
bestek van dit artikel leent zich niet voor behandeling 
daarvan. 
Van Rauter aan de top tot de capo, die als Duits 

gevangene (communist of misdadiger) met enige 
verantwoordelijkheid was belast, zijn talrijke Duitsers 
— wij bepalen ons tot Vught — met betrekking tot 
het Duits Konzentrationslager Herzogenbusch werk- 
zaam geweest. 
Tot op heden telt de Subcommissie Opsporing Oor- 
logsmisdrijven te 's-Hertogenbosch, welke de in dit 
concentratiekamp gepleegde misdrijven heeft op te 
sporen, 193 verdachten. , 
Naar ons oordeel bestaat geen voldoende aanleiding 
deze 193 verdachten allen te vervolgen; tegen velen 
hunner zijn n.1. geen speciale klachten naar voren 
gekomen. Dit betreft dan de capos, die op mense- 
lijke wijze zijn te werk gegaan en ook de individuele 
Duitser, die zich van bestialiteiten vérre hield. 
Het is zeer de vraag of het enkel als ambtenaar werk- 
zaam zijn in Vught zonder persoonlijke misdragingen 
reeds een misdrijf oplevert tegen de menselijkheid of 
een oorlogsmisdrijf. 
Hoe dat ook zij, beperking zal moeten volgen tot de 
zwaardere en zwaarste gevallen, waarvan hier enige 
voorbeelden, een greep uit het vele, mogen volgen. 
Zo zijn er op de eerste plaats 3 kamp-comman- 

danten: 
CHMIELEWSK1. commandant vanaf de oprichting 
tot September 1943, verantwoordelijk voor de joden- 
transporten in Mei 1943. door de Duitsers zgn. be- 
straft, doch vermoedelijk bevorderd en aangesteld als 
Hoofd van Mauthausen. 

Adam GRUNEWALD. SS Sturmbannfuhrer, com- 
mandant vanaf September 1943 tot Januari 1944, ver- 
antwoordelijk voor het bunkerdrama, waarbij 10 vrou- 
wen de verstikkingsdood vonden. 
Hans HUTTIG, SS Sturmbannfuhrer, commandant 
vanaf 1 Februari 1944 tot September 1944. Hij is de 
man van de fusilleringèn in de maanden Augustus 
en September 1944 in opdracht van Rauter. Hij is ook 
verantwoordelijk voor de afschuwelijke transporten 
tussen Juni en September 1944 naar Auswitz en 
Oranienburg. 
Alle 3 deze misdadigers zijn door hun functie van 
kampcommandant tevens verantwoordelijk voor de 
barbaarse en afschuwelijke mishandelingen en kwel- 
lingen gedurende tijd, dat zij met de leiding waren 
belast. 
Dan zijn er BALLMAN, BARTELS, DIETRICH. 
SCHWEIGER. SCHM1DT, WEICKE, welke met 
anderen de leiding hadden of deelnamen aan de exe- 
cuties en moorden in Augustus—September 1944. En 
voorts: BARTSCH, SS Obersturmfuhrer, comman- 
dant van de 4c Compagnie der buitenbewaking, die 
het personeel voor de fusilleringen leverde. 
Daarnaast ETTLINGER, Hauptscharfuhrer, pl.v. 
kampcommandant, verdacht van zeer vele en ernstige 
mishandelingen en doodslag. 
BECK, Ober-capo bij het Philips-commando, verdacht 
van vele en ernstige mishandelingen; DILLSCHNEl- 
DER, bijnaam Joep of lijkenpikker, verdacht van zeer 
vele en ernstige mishandelingen en lijkenschehding, 
FRANZKA, verdacht van doodslag en ernstige mis- 
handelingen met behulp van een hond; FUCHS, hoofd 
van de hondenafdeling gebruikt bij de bewaking, 
GROSZ. verdacht van doodslag en zeer zware mis- 
handelingen; HUBER, verdacht van doodslag en vele 
ernstige mishandelingen, behulpzaam bij het ophangen 
van Belgen; BREMER of wel „de klootzak of 
„voetballer", welke o.m. twee gevangenen doodschop- 
te; KUSCHNISCH, bijgenaamd „Poppey the Sailor" 
belast met het verzorgen en africhten van bloedhonden, 
verdacht van vele en zeer ernstige mishandelingen: 
MEYERHOFF, verdacht van zware mishandelingen 
en betrokken bij het bunkerdrama; MULLER idem: 
PRENGELMANN idem; PANNECKE. verdacht 
van zeer vele ernstige mishandelingen, hoofdfiguur bij 
de openbare geselingen: REINICKE, verdacht van 
zeer slechte behandeling van Joden, van mishandelin- 
gen; STAFFELT, bijnaam „Drecksack", verdacht van 
doodslag meermalen gepleegd en van zeer zware mis- 
handelingen. 
Daarnaast bovendien: 
de kampdoktoren FISCHER, verantwoordelijk voor 
de «zeer grote sterfte onder de zieken, betrokken bij 
het bunkerdrama en MEYER, verdacht als Fischer en 
van vivi-sectie op mensen, tegenwoordig bij openbare 
geselingen. 
Bovendien GALL1NAT, Margarethe Maria, bijge- 
naamd „Oberknol", SS Oberaufseherin, verdacht van 
mishandeling en betrokken bij het bunkerdrama, waar- 
bij verscheidene vrouwen werden gedood, terwijl in 
dat drama eveneens betrokken was WIECKLE1N, 
SS Obersturmfuhrer plv. kampcommandant, die tot 
het bunkerdrama de stoot gaf en mede de vrouwen de 
cel indreef. 

Htt is een ontzaglijk werk de gegevens t.o.v. de 
misdadigers, welke binnengekomen zijn en nog 

binnenkomen te rangschikken. Hoe vaak zijn de ge- 

tuigen weinig positief als het om namen gaat! Aan 
algemeenheden en vaagheden hebben de subcommissie 
en rechter zo weinig, omdat niet algemene toestanden 
maar concrete gedragingen van personen moeten wor- 
den beoordeeld. Ik zeg dit hier niet als verwijt, maar 
om te doen zien hoe onontwarbaar vaak het Duitse 
kluwen oorlogsmisdadigers is! 
Nog grotere zorg: zeer velen zijn naar Duitsland ge- 
sleept en niet vandaar teruggekeerd, zeer velen zijn 
gefusilleerd. Hun getuigenissen, welke zo waardevol 
zouden zijn, mogen wij niet meer vernemen. Wat be- 
treft de fusilleringen zijn deze slachtoffers vaak de 
enigen, die daaromtrent positief zouden kunnen ver- 
klaren! ^ 
Een derde nog wellicht groter punt van zorgen: hoe 
geraken de grote boeven in onze handen? 
Tot nu toe zijn van hen slechts zeer weinigen uitge- 
leverd; geen der bovengenoemde kampcommandanten, 
waarvan één zich bevindt in de Russische zóne, één 
tot nu toe onvindbaar blijkt en één in Franse handen is, 
voor zijn misdrijven in het concentratiekamp Maut- 
hausen. 
Wie nu reeds wel achter slot en grendel zitten? Van 
de bovengenoemden slechts: 
BARTELS, FISCHER. FUCHS, CALLINAT. 
SCHWEIGER, HUBER. WEICKE, en nog andere 
grote schoften. 
En daarnaast nog een aantal kleine schavuiten, 
waarbij het de vraag is of zij vervolgd mogen worden 
voor de weinige mishandelingen, zolang hun zware 
broeders in het kwaad straffeloos blijven. 

De nodige maatregelen voor opsporing en uitleve- 
ring van het zware tuig zijn van Nederlandse 

zijde reeds lang geleden genomen. 
Of de oorlogsmisdadigers ooit naar ons land zullen 
worden overgebracht, hangt voornamelijk af  van 
de tegenwoordige Duitse politie, in wier handen gro- 
tendeels de .opsporing der oorlogsmisdadigers in 
Duitsland is gelegd. Zulks om de eenvoudige reden, 
dat de geallieerde autoriteiten met de Duitse kampen, 
die zij zelve te berechten hebben, reeds hun handen 
meer dan vol hebben! 
Voorzover mij bekend, ligt, wat Amersfoort betreft 
(gelukkig) de zaak veel gunstiger. Bij de bevrijding 
van het Noorden van ons land, werden nl. de voor- 
naamste der Duitse boeven van Amersfoort gevan- 
gen. Natuurlijk is het mogelijk vervolging bij verstek 
te doen volgen en het staat wel vast. dat veroorde- 
lingen zonder dat de verdachte in onze handen is. zul- 
len worden uitgesproken. 
Toch mag dit slechts een gering gedeelte van het 
totaal zijn, tenzij alle pogingen tot opsporing hebben 
gefaald. 
Vervolging bij verstek is vooral tegenover niet-Ne- 
derlanders en zeker tegenover Duitsers een slag in de 
ruimte, daar het wel vast staat, dat de uitgesproken 
vonnissen niet zullen kunnen worden tenuitvoergelegd. 

Zijn de voornaamste moeilijkheden thans in grove 
trekken geschetst, er is er één. die nog vermeld 

moet worden. Zij is in hoofdzaak aan ons zelf te 
wijten. Te weinig heeft én politie èn justitie zich met 
de oorlogsmisdadigers bezig gehouden: overbelast als 
zij was met de politieke delinquent van Nederlandse 
afkomst, is het begrijpelijk, maar daarom niet minder 
jammer. 
Laat ons de gedachte tot troost zijn, dat onze naburen 
de Belgen, evenals de Fransen, op dezelfde bezwaren 
stuitten, terwijl bovendien zij én minder ver zijn met 
de voorbereiding der berechting én nog minder suc- 
cesvol dan wij bij het vinden van het oorlogstuig. 
Intussen kunnen in de maanden Juni en Juli de eerste 
processen der strafzaak „DUITS CONCENTRATIE- 
KAMP VUGHT" voor het Bijzondere Gerechtshof 
te 's-Hertogenbosch worden verwacht. , 

DE 

A LWLH 

ZENDT JUBILEUM- 

KINDERPAKKETTEN 

Na het succes met de Kinder-Kerstpakketten, 
die vorig jaar ten getale van 10.000 door 
NI WIN, „Nederland helpt Indië" en het Ne- 
derlandse Jeugd Rode Kruis werden gezonden 
naar de Indische weeshuizen, hospitalen en 
kindertehuizen, heeft de NIWIN besloten om 
dit jaar ter gelegenheid van het 50-jarig Re- ' 
geringsjubileum van H.M. de Koningin weder- 
om en in samenwerking met het Nederlandse 
Jeugd Rode Kruis, 10.000 zg. Kinder-Jubileum- • 
pakketten met soortgelijke besteraming naar de' 
overzeese gebiedsdelen te verzenden. De in- 
houd der pakketten Zal bestaan uit: 
tandenborstel, tandpasta, kleurboek, kleurkrijt, 
knikkers, een balletje, pepermunt, een Jubileum- 
zakdoekje en een stukje speelgoed, dat door 

. de jeugdige medewerkers (sters) van het Jeugd 
Rode Kruis zelf wordt vervaardigd. De verde- 
ling zal plaats vinden op een tijdens de jubi- 
leumfeesten gassend tijdstip. 

u €EK6UiS 

PAARDEN, DIE DE HAVER VERDIENEN  
H ier te lande is een instelling, genaamd het Beheersinstituut. 

Eén der doelstellingen van genoemd instituut is hulpver- 
lening aan beroofde illegale werkers en oorlogsslachtoffers uit 
het inbeslaggenomen .bezit van vijand en landverraders, welk be- 
zit men moet beschouwen als staatseigendom, zodat de voor- 
malige landverrader, geen terugvordering kan eisen. 
En toch hebben de heren van de instelling de treurige moed, een 
beroofde illegale werkster per pmcedure te dagvaarden ten bate 
van een, tot zes jaar veroordeelde politieke delinquent, en juris- 
disch gezien, o schande, nog recht doen gelden ookl 
Een illegaal werkster bezat voor de bezettingstijd een goed ren- 
derende zaak in commestibles. Deze winkel werd, tengevolge van 
haar illegaal werk, in Februari 1944 door de bezetter leeggeroofd; 
ook vielen haar verdere bezittingen, als huisraad en kleding, ten 
prooi aan de vijand. 
Nu. in December 1947, is deze zaak nog steeds gesloten, wegens 
gebrek aan winkelinventaris en contanten, daar men zonder deze 
noodzakelijke middelen nu eenmaal moeilijk een zaak kan her- 
openen. Een uitkering via de Schade-Enquête-Commissie, groot 
ƒ 1500.— is geplaatst op geblokkeerde rekening. Dit bedrag zou 
bij eventuele deblokkering ontoereikend zijn voor aankoop yan 
een nieuwe inventaris. Hieruit blijkt overduidelijk, hoever de 
morele rechten strekken. Nu benaderen wij het gegeven geval 
van juridisch oogpunt uit, dus wettelijke rechten, waarop hier 
wel een schril beeld wordt geworpen. Het Beheersinstituut verlangt 
van genoemde illegale werkster een aan haar uitgereikte ijskast eer 
vervanging van een dito haar ontstolene en afkomstig uit de be- 
slaggenomen bezittingen van een tot zes jaar veroordeelde poli- 
tiek delinquent (licht geval), aan diens huis te bezorgen. 

Aan dit verlangen werd in eerste instantie natuurlijk geen ge- 
volg gegeven. Welke bonafide vaderlander zal zich verlagen tot 
dienstknecht van' landverraders. Doch hierop volgde prompt een 
dagvaarding waarvan wij volledigheidshalve de voornaamste pun- 
ten citeren: 

,, Veroordeling tot betaling koopsom ijskast ad ƒ 400.— 
tevens betaling ad ƒ 100.— per dag na uitspraak vonnis. Ver- 
oordeling tot betaling van de proces-kosten," 

Zo moge uit het geciteerde blijken hoe morele rechten aan hen, 
die ze ten volle verdienen, aan wie een ereschuld moet worden 
ingelost, vertrapt en ten offer worden gebracht aan hen. die 
men in feite buitoo alle rechten had moeten plaatsen, door hun 
landverraderlijke houding en gedragingen. 
Moge dit aanleiding zijn. dat hier door de Overheid wordt in- 
gegrepen; en dat dergelijke schandelijke gevallen niet meer 
plaats zullen kunnen vinden. 
Terwijl wij dit schrijven is het vonnis reeds uitgesproken over- 
eenkomstig het boven vermelde. 
Aan hetzelfde adres vervoegde zich Zaterdag 14 Februari 1948. 
een heer, vergezeld van een dame. Deze heer legitimeerde zich 
als rechercheur van meer genoemde instelling. Hij gedroeg zich 
overigens zeer behoorlijk, doch moest zijn opsporingstalenten ten 
dienst stellen van de dame, tot terugvordering van in 1945 van 
haar inbeslag genomen japonnen. Deze japonnen zijn destijds 
uitgereikt aan volkomen leeg geplunderde illegale werksters. 
En deze mensen gaan 3 jaren na de bevrijding nog gebukt onder 
de gevolgen van het verderfelijke nazi-systeem. 
Ook hierin hebben wij dus verkeerde verwachtingen gekoesterd! 
Wanneer zullen zij, die gehoor gaven aan . de oproep van de 
Nederlandse regering, om actief deel te nemen aan het verzet, 
de dag zien komen, dat de gestolen goederen van bona-fide 
illegale werkers door rechercheurs zullen worden opgespoord? 
Maar bóven en vóór alles, wanneer zal hun eens RECHT 
wedervaren? H. P. DUPON. 

F. GEBBE. 
A. NADORP. 

COMMENTAAR. 
Wij'kunnen de achtergrond van dit geval niet be-- 
oordelen, maar de algemene strekking stemt overeen 
met de inlichtingen, die wij over de gang van zaken 
bij dergelijke problemen hebben. REDACTIE 



I n memoRiam 

Andrics Kalter 
Geboren 2 November 1904 

DRIES (Andries Kalter), 
van beroep groentehandelaar, vader van drie 
kinderen, woonachtig te Nieuw Amsterdam, 
dook onder toen het voldoen aan de ver- 
plichting om zich als oud-militair voor krijgs- 
gevangenschap te melden onafwendbaar 
scheen. Er waren echter meer redenen, die 
hem noopten zijn woonplaats vaarwel te zeg- 
gen. 
Nieuw Amsterdam ligt dicht bij de Duitse 
grens en als zodanig was het voorbestemd 
om te worden opgenomen in de voor de 
ontvluchte Franse krijgsgevangenen ge-* 
vormde route, die liep van de Duitse krijgs- 
gevangenkampen via Nederlands en Belgisch 
grondgebied naar „Ia patrie". Nieuw Am- 
sterdam vormde een schakel in de keten 
tussen Duitsland en Frankrijk en zeker niet 
de zwakste. Voor een niet gering deel was 
dit te danken aan het werk van Dries. Een 
zeer belangrijke bijkomstigheid van deze ook 
op zichzelf al waardevolle activiteit was het 
ontstaan van een dicht contactennet van 
illegale werkers over geheel Nederland, van 
welk net later een zeer dankbaar gebruik 
werd gemaakt bij de uitbouw der organisatie. 
Toen het gerucht van Dries' activiteit door- 
drong tot het oor der Duitsers, werd het tijd 
voor hem van 't Nieuw Amsterdamse toneel 
te verdwijnen. Dank zij zijn vele contacten 
behoefde dit niet het einde van zijn werk 
te betekenen. Hij bleef op zijn post, eerst in 
de omgeving van Coevorden, later te Ber- 
gentheim. Zo kwam hij in aanraking met 
Herman (Almelo) en samen voelden zij de 
noodzaak van meer georganiseerd werken. 
Dries werd aanvankelijk de leider van de 
KP. Almelo en bleef dit tot zijn benoeming 
tot verbindingsofficier bij het Hoofdkwartier 
in Overijsel. 
Door zijn organisatorisch talent en zijn 
nooit verzagende ijver is hij een van 
de grondleggers geweest van de BS. in 
de provincie Overijsel. 
Toen in Zwolle Pim gearresteerd werd en 
het werk tijdelijk werd lamgeslagen, was het 
Dries (toen Gerard), die alles weer in goede 
banen moest leiden. Zijn eerste daad was 
echter te proberen om Pim en nog meer 
gevangenen uit de gevangenis te Zwolle te 
bevrijden. Tijdens de voorbereidingen ervan ' 
werd hij door verraad van een zg. goede 
SD-er ten huize van de boekhandelaar Jak- 
ma te Zwolle, waar steeds alle vergaderin- 
gen werden gehouden, tezamen met Sip 
(Dalfsen) overvallen en tijdens een vuur- 
gevecht dodelijk gewond. In de strijd om 
zijn gevangen genomen vrienden te bevrij- 
den viel Dries. Hij had vele vrienden. Zijn 
onvermoeid zwoegen ten dienste van de 

'Nederlandse zaak is velen een aanmoediging 
en steun geweest. In hem heeft het vader- 
land een strijder verloren, die nu bij de 
opbouw van ons zo zv^ar getroffen Neder- 
land een grote steun had kunnen zijn. 

rr 

Dcrk Smoes 
Geboren 7 December 1914 

„Zelfs een cynicus moet in bewondering ontgloeien, bij het bedenken van 
de nobele gevoelens, die de Patriotten van '40—'45 bezielden. Deze mannen 
speelden geen opera's met knaleffect h Ia Van Speyck, doch wroetten 
en ploeterden in het donker, gehecht aan hun bodem als een boer. Voor 
hen was de Nederlandse Leeuw geen gestyleerde poes, maar een innig 
embleem van trouw. Voor deze mannen was het rood-wit-blauw van onze 
vlag een bonte vloed van liefde. Voor onze Patriotten was de vaderlands- 
liefde méér dan een hiep-hiep-hoera-wellust. Om voor de muilen van een 
vuurpeloton het Wilhelmus te zingen is méér nodig dan dramatisch in- 
stinct. Deze lieden speelden hun spel met de dood in het besef, dat hun 
inzet kostbaarder was dan menselijk lief en leed." 

EDUARD VETERMAN in „Keizersgracht 763". 

DIRK (Derk Smoes) begon zijn illegale werk in zijn woonplaats 
Vriezenveen. Niet omdat hij het zo prettig vond een spel met het ge- 
vaarlijke leven te spelen was het dat hij zich vrijmoedig begaf op de door 
de Duitsers „gesperrte" paden van het hoogste recht en van het diepste 
mededogen. Daarvoor hield hij teveel van zijn gezin en ook van het leven 
zelf. Het is dikwijls moeilijk om de vraag naar het waarom te beantwoor- 
den maar van Dirk kunnen we rustig zeggen, dat het zijn onweerstaanbare 
drang naar recht en gerechtigheid was, welke hem dreven. 
Aanvankelijk deed hij zijn geheime arbeid naast zijn werk op de Nederland- 
se Bank te Almelo. Voorzichtig als hij was en de weloverwogen wijze 
waarop hij zijn gang ging hield hij dit dubbele leven lang vol, doch allengs 
breidde zich zijn werk dermate Uit door het immer wreder wordende op- 
treden van de Duitsers, dat hij moest kiezen tussen het een of het ander. 
In Waart '44 vond hij gerede aanleiding zijn dagelijkse werkkring vaarwel 
te zeggen. Twee illegale medewerkers, Fons en Piet werden door de SD 
gearresteerd en in het Huis van Bewaring te Almelo opgesloten. Men be- 
sloot hen te bevrijden en ook Dirk werd om medewerking verzocht. Direct 
was hij bereid mee te doen. Al meerdere malen had hij de vrijheid geno- 
men om, Waar dat nodig was, het pistool van zijn N.S.B. directeur te 
„lenen". Ook bij de bevrijding van Fons en Piet voorzag hij zich er weer 
van. De „lening" werd echter ontdekt, zodat Dirk zijn biezen wel kon pak- 
ken. Hij dook onder in Emmen en ondernam vandaar telkens zijn uitstapjes 
tfaar distributiekantoren en andere gewilde instellingen. 
Toen echter de Septemberdagen waren aangebroken Was Dirk niet meer te 
houden. De KP activiteit bereikte haar hoogtepunt en hij wilde voortaan 
onafgebroken bij zijn vrienden in Almelo zijn. Na -het vertrek van Dries, 
die steeds als KP-leider had gefungeerd, werd Dirk als zodanig benoemd en 
gaarne door zijn collega's geaccepteerd. Na eerst nog aan verschillende 
droppings, overvallen, rail-sabotages c.d. te hebben deelgenomen, werd hij 
districtscommandant van de Binnenlandse Strijdkrachten in Twente. 
Helaas heeft hij deze functie, waarvoor hij uitermate geschikt bleek te zijn, 
niet lang kunnen vervullen. 
Op 29 November 1944 werd hij als gevolg van de arrestatie van een 
zijner contacten samen met Douwc door de SD aangehouden, als verdacht 
van de uitgifte van valse persoonsbewijzen. Toen de SD bemerkte, wie zij 
gearresteerd had, stond het ook wel vast, dat hiermede tevens een van de 
medeplichtigen aan de overval op de Nederlandse Bank in hechtenis ge- 
nomen was. Deze overval was bijna geheel door Dirk voorbereid en het 
was zijn grootste trots op deze wijze( revanche te hebben kunnen nemen op 
zijn voormalige chef, de N.S.B.-directeur, die hem bij de Duitsers had aan- 
gebracht. 
Samen met Douwe werd hij te Almelo ingesloten. Groot was de ontstelte- 
nis onder hun vrienden. Douwe en Dirk moesten gered worden. Helaas, 
nog voor men met de voorbereidingen van een bevrijding kon beginnen 
werden de arrestanten naar „De Kruisberg" te Doetinchem vervoerd. Tot 
twee maal toe ondernamen hun vrienden een tocht naar „De Kruisberg". 
Het heeft niet meer mogen baten. 

Op 2 Februari 1945 werden Dirk en Douwe overgebracht naar het concen- 
tratiekamp Neuengarame. Sindsdien is van Dirk geen enkel bericht meer 
ontvangen. Slechts heeft zijn vrouw een tijding ontvangen, door de Duit- 
sers aan zijn vrouw gestuurd, waarin werd medegedeeld, dat Dirk aan 
bloedvergiftiging, zou zijn gestorven. Niemand heeft dit bericht nog kunnen 
bevestigen. 
Zijn prettige leiding, zijn opofferende geest en zijn door ons zeer gewaar- 
deerde vriendschap zullen ons steeds bijblijven. 

Douwe Mik 

DOUWE (Douwe Mik), 
was, als politieman uit Rotterdam, onder- 
gedoken te Emmen Dr. Ook hij kon niet 
in het gareel van het Duitse regime lopen. 
Toen een intieme vriend van hem, in sa- 
menwerking met wie hij actief aan de onder- 
grondse strijd deelnam, door de K.K. ge- 
grepen was en op afschuwelijke wijze mis- 
handeld werd, verdween hij uit Emmen en 
omgeving. 
In Emmen was hij door de verzorging van 
piloten in aanraking gekomen met Dirk, die 
daar ook ondergedoken was. Daar Douwe 
in de omgeving van Almelo nog niet ge- 
zocht werd, bracht Dirk hem in contact met 
de reeds eerder genoemde groep in Almelo. 
Spoedig had Douwe hier door zijn eerlijk en 
open karakter de harten van alle jongens 
veroverd. Hij bleek ijzeren zenuwen te be- 
zitten. Nooit was hij de kluts kwijt. Wanneer 
Douwe iets zei, dan kwam hij zulks na, al 
moest er ook het schier onmogelijke gebeu- 
ren. Na de emotievolle Septemberdagen 
weer enigszins tot rust gekomen,' werd hij 
tijdens een huiszoeking op zijn onderduik- 
adres, tezamen met zijn pleegvader, gear- 
resteerd. Deze laatste werd nog dezelfde 
nacht gefusilleerd. Douwe wist echter de 
SD. om de tuin te leiden door vol te hou- 
den, dat hij een ondergedoken onderwijzer 
was. Dit stond ook op zijn persoonsbewijs. 
Aanvankelijk werd hij geloofd, maar nog 
niet in vrijheid gesteld. Bij een nadA onder- 
zoek zou blijken, dat zijn foto in «het politie- 
blad gesignaleerd stond. Dit moest tot elke 
prijs voorkomen worden. Op 1 October 1944 
zag hij kans, om zich tijdens zijn overbren- 
ging van het SD.-gebouw naar het Huis van 
Bewaring, van zijn bewaker los te maken 
en te ontvluchten. Zo n doodgewone onder- 
wijzer had ook niet zulk een zware bewa- 
king nodig! Wie nu zou denken, dat hij een 
duikplaats ging zoeken, vergist zich. Hij ge- 
voelde zich te veel verbonden met zijn 
vrienden, waarmee hij in de voorafgegane 
tijd te veel had doorgemaakt. Als plaatsver- 
vangend districtscommandant der B.S. werk- 
te hij ten nauwste met Dirk samen. Met de 
overval op de Nederlandse Bank te Almelo 
was hij met Dirk de eerste, die naar binnen 
ging. Tezamen met zijn trouwe makker werd 
hij gearresteerd en tegelijk met Dirk naar 
Duitsland overgebracht, waar hij enige da- 
gen voor de bevrijding door uitputting is 
gestorven. 
Het aanbod aan hem gedaan, om als agent 
bij de SD. in dienst te komen, werd door 
hem, zowel als door Dirk met minachting 
van de hand gewezen. Het is bekend, dat 
tijdens de zware verhoren op „De Kruisberg" 
geen woord aangaande zijn werk en zijn 
vrienden over zijn lippen gekomen is. 
Zijn ouders, verloofde en vrienden hebben 
in Douwe een zoon, verloofde en echte 
vriend verloren, wiens open karakter en 
trouwe vriendschap niet uit ons geheugen 
zal worden gewist. 

Dries, Douwe, Dirk, een groentehandelaar, een politieman en een bankemployé, drie jongemannen, die elkander vonden in hun 
liefde tot de hoogste menselijke waarden en in hun afkeer uSn de belagers van deze waarden. De namen van drie vrienden, die 
onafscheidenlijk met elkaar verbonden waren en die voor immer in onze herinnering zullen blijven voortleven. 
Zeer wel bewast van hetgeen zij gingen ondernemen hebben zij, eerst ieder afzonderlijk en daarna als leden van de KP 
Almelo, de strijd, die ons aller strijd was, gevoerd. Helaas, zij hebben het resultaat van hun werk: de bevrijding niet meer 
mogen meemaken. Zij vochten voor de vrijheid — zij betaalden met hun jonge leven. De prijs is ontzaglijk hoog geweest. 
Dat een ieder de waarde der geestelijke vrijheid daarom naar waarde zal weten te schatten, H. en H. W. 
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FAMILIEBERICHTEN 

Tot ontc gro:« t>li)d«chap geven wif keaaia 
de geboorte van een xoon. 
het H. Doopsel hebben wij hem ver- 

noemd naar on»e vrienden : 
HANS Off. der Special forces) en 

BE (KP) 
Dat wij hem met Gods hulp naar hun voor- 
beeld mogen opvoeden, is de wens van 

Jan Berkhout (Jaap O.C.) 
Cath. Berkhout-iSipshagen 

Medemblik 10 Maart 1948. 

Heden ontvingen wij uit Soerabaja 
het droeve bericht, dat aldaar op 
1 Maart van ons is weggenomen, 
onze innig geliefde man en vader 

BERNARD G. KOK 
Res. Kapitein 

in den ouderdom van 30 jaar. 

A. Kok-van Eyk 
Marijke 

De Bilt. 16 Maart 1948, 
Hessenweg 135 

Liever geen bezoek. 

nvr "n } WO.- 5%. Zonder borgen voor elk doel 
Vrljbl. voorw. SCHRIJFT ALLEN 
Spaarcred. In«t. Mathen.weg 110, 
Rotterdam-West. Wij verleenden 
reeds plm. I 200.000 in contanten. 

.Hier 

wordt 
de meeste 
aandacht 
besteed aan 
Uw drukwerk I 

CV. DRUKKERiy/,1DE RIJNSTREEK' 
5en 

GEVRAAGD: 

Bedrijfsleider 
voor 
Loodgieters bedrijf 

Demobiliserende O.V.W, er of 
Ex-lllegale werker voorkeur. 
Voor iemand m.verantw.gevoel, 
prettige zelfstandige werkkring 
met goed loon en prod. premie. 
Burgerwerk en nieuwbouw. 
Goed ko thuis aanwezig. 
Brieven met ref. aan: 
J. J. BERKHOUT (Oom Jan) 
Loodg. en Mach. rep. bedrijf. 
Medomblik Tel. 128 

H.V. Het KasregisteÉis 
N.Z. Voorburgw. 133, A'dam 
tel. 47272 
In- en verkoop van alle 
merken Kasregisters. 

„De Zwerver" 
Adres Red. en Adm. 
Pr. Hendrlkk. 152, A'dam C. 

Tol. Red; 44566 
Adm; 41063 

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

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

Houtwarenfabr. P. Flens, Oostzaan 
DRAAI. EN 
FRAISWERK 

N 

Vraagt offerte 

Kantoor en fabriek; 
Noordeinde C 12 - Telefoon 347 (K 2984) 
Wie heelt interesse voor : heiten, wieittes, kegels 
slxijkbouthehen. ballonüuitjes, fojo'n, 
SPEaGOEDEREN, HUISH.ART,, TECHN. HOUTW 
Wij vervaardigen alles op het gebied van hout. 
Fabrikanten o.a. van de bekende JUMBO-CARR1- 
CATUREN. MASSA HOUTWAREN 

1%'.V. BROKWERK 
Afdeling Bccht & Dyserinck, Luchttechniek 
CORNELIS DOUWESWEG 1 - AMSTERDAM Noord 

vraagt 

TEKENAARS 
voor 

scheepsventilatie en licht constructiewerk. 

Goede vooruitzichten en condities voor serieuze 
krachten. 
Schriftelijke sollicitaties te richten aan bovenge- 
noemd adres. 

HENDRICK DE KEIJZERSCHOOL - A'DAM 
School voor Uitgebreid Technisch Onderwijs 

2-jarige dagopleiding voor: 
BOUW- EN WERKTUIGBOUWKUNDE 
VLIEGTUIGINSTRUMENTMAKER 
5-jarige avondopleiding voor; 
BOUW- EN WERKTUIGBOUWKUNDE 
SCHEEPSBOUWKUNDE 
INTERIEUR-ONTWERPEN 
HAND-, MODEL- EN RECLAMETEKENEN 
3-jarige avondopleiding voor; 
VLIEGTU1GINSTUMENTMAKER 
VLIEGTUIGMONTEUR 
VLIEGTUIGMOTORMONTEUR 
TenioonsteUing werkstukken leerlingen: 

Dagcursas; Maandag 5 April 14—17 en 19—21.30 uur. 
Avoodcu'sus > Zaterdag 1 Mei 14.30—17 uur. 

inschrijving: vóór 1 Juni, Dinsda. « van 14—16, le Jan Steen- 
straat 19. Toelatingsexamens Juli a.s Prospectus op aanvraag. 

J. W. KOPPER, Directeur. 
           

AVONDCURSUS VOOR VOOREER. TECHN. ONDERW. 
Opleiding toelatingsexamen technische Afdelingen in 1949. Can- 
didaten moeten het onderwijs aan een Ambachtsschool volgen- 
of in het bezit zijn van een eindgetuigschrift. Inschrijving, vóór 
1 Juni a.s.. Dinsdags van 14—16 uur aan de school ie Jan Steen- 
straat 19. Prospectus op aanvraag. j w KOppERt Dlr. 

r  
METAALWERKERS! 

KOMT NAAR DE 

LICHTSTAD EINDHOVEN, 

waar de DAF. wegtransportmiddelen-industrie 

zich reeds ontwikkeld heeft tot een groot 

modern bedrijf. 

DAF. biedt voor 

DRAAIERS, BANKWERKERS, 

LASSERS en GEREEDSCHAPHAKERS 

een interessante werkkring, goede lonen en 

prima sociale verzorging. 

VAN DOORNE's AANHANGWAGENFABR1EK 
BURGHSTRAAT 50 - TELEFOON 5544 - EINDHOVEN 

^ / 

LITHO "ZAANLANDIA" 

ZAANDIJK 
OFFSETDRUK 

STEENDRUK 

CARTONNAGE 

R lis U per auto de wereld W 

rond zwerft en U komt 

door AMERSFOORT, 

kunt U de hulp voor Uw 

AUTO vinden bij de 

N.V. Henri Nefkens 

.j 

N.V. ELECTRO, Zuur- en Waterstoilabriek 
DISTEL WEG 90 - AMSTERDAM-N. 

vraagt wegens uiibreiding van haar tabrlek: 
Kantoorpere oneel me* ki.B.S. of Handelsschooldiploma leeftijd tot 26 jaar. 
TecKn.-personeel tekenaar-constructeur», instrumentmakers 
Fabriekspersoneel bankwerkers leeft, tot 40 j. r electriciéns 40 „ 

electrisch lassers „ „ 40 „ 
aank. bankwerkers / 
en -electrictëns \ " " " 

Gunstige arbeidsvoorwaarden, o.a. meedelen in algemene 
productie-premie. 
Sollicitaties schriftelijk of persoonlijk bij Afd. Personeelszaken, 
geopend Maandags t/m Donderdag» 13.30—14.30 uur. 

iploma's en getuigschriften meebiengen. 
Bereikbaar met Gemeentepont, de Ruyterkade (Vismarkt). 

N.V. 

Neilerlandsclie Linoleumfabrieli 

te KROMMENIE 

vraagt; 

* FABRIEKSARBEIDERS 

leeftijd tot 40 jaar 

aanmelden bij de portier: fabriek Zuid en 
fabriek Noord. 

£>r is altijd plaats voor een 

F a k m a n 

bij 

Jan Jongrerins 

1M.\. * Ctreciit 

CARROSSERIE- EN CONSTRUCTIE- 

WERKPLAATSEN 

AUTOMOBIELBEDRIJVEN 

Hoofdkantoor Kanaalweg^ 34 
Jutphaas (Post Utrecht) 
Tel. 18844 

Advertentie-diché's, 

en vlof: 
bn 

A 

DE BOER & VINK 
ZAANDIJK 
TEL. 81085 


