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Bij het Eeuwfeest van de Grondwetsherziening 1848 

DOOR J. VAN DER HAAR 
Om de betekenis van de grondwets- 

herziening 1848 te kunnen verstaan, 
zullen wij moeten trachten ons enigs- 
zins te verplaatsen in de jaren, die aan 
haar totstandkoming voorafgingen. 
In 1813 had ons vaderland zijn natio- 
nale zelfstandigheid, na een 18-jarige 
Franse overheersing, herwonnen. Ko 
ning Willem I had de hem aangeboden 
regeerstaf aanvaard. Niet als absoluut 
vorst, doch — naar zijn eigen woor- 
den — „onder waarborging ener wijze 
constitutie '. Reeds in 1814 was deze 
constitutie (of grondwet) tot stand ge- 
komen. In 1815 werd zij gewijzigd, in 
verband met de samenvoeging van Ne- 
derland en België tot één natie. Wat de 
staatkundige geschiedenis tussen 1813 
en 1840 te zien gaf, was rechtens een 
constitutioneel bewind, doch in feite 
veelal een persoonlijk régime des ko- 
nings. 
Koning Willem I was een voortreffe- 
lijk man, wie de bevordering van de 
stoffelijke welvaart zijner onderdanen 
zeer ter harte ging. Men denke aan de 
aanleg van bijv. het Noordhollands ka- 
naal, de Zuid-Willemsvaart en andere 
waterwegen en vooral ook aan de aan- 
leg van de eerste spoorlijn Amsterdam- 
Haarlem in 1839. Al deze objecten zijn. 
mede dank zij 's konings persoonlijk 
initiatief, tot stand gekomen. De koning 
had echter, wat men noemt, „les fautes 
de ses qualités": de gebreken van zijn 
goede hoedanigheden. Hij was consti- 
tutioneel vorst, doch mag gevoeglijk 
worden ingedeeld bij de dusgeheten ver- 
lichte despoten der 18e eeuw met hun 
beginsel: alles voor het volk, niets 
door het volk. Van een zekere berucht- 
heid is zijn zgn. „besluitenregering". 
Willem I huldigde het standpunt, dat 
hij alles bij koninklijk besluit mocht 
regelen, wat hem niet uitdrukkelijk door 
de wet (vastgesteld met medewerking 
van de vertegenwoordiging des volks) 
was onthouden. 
De natie liet zich deze vaderlijke zorg 
rustig welgevallen. Elk streven naar 
medezeggenschap was haar — althans 
in het begin dér 19e eeuw — vreemd. 
De tweede kamer nam er genoegen mee, 
da' zij in belangrijke aangelegenheden 
van wetgeving en financieel beheer ter- 
zijde werd geschoven. De eerste kamer 
kreeg spottenderwijs de bijnaam van „la 
ménagerie du roi": 's konings dieren- 
tuin. De leden werden voor het leven 
door de koning benoemd. 
's Konings aanleg en karakter brachten 
hem er toe. „zijn" leden te beschouwen 
en te behandelen als volledig van hem 
afhankelijk. 
De historieschrijver geeft ons hiervan 
enige treffende voorbeelden. Twee 
grootofficieren (leden der eerste kamer) 
hadden hun stem onthouden aan een 
wetsontwerp, regelende de uitgifte van 
certificaten van ondershandse leningen. 
Deswege werden zij ten paleize ontbo- 
den en door de koning onderhouden. 
Toen de Prins van Chimay, kamerheer 
des konings, in zijn kwaliteit van eerste 
kamerlid, in 1821 tegen een belasting- 
wet stemde, werd hem zelfs de toegang 
tot het koninklijk hof ontzegd. Typisch 
staal van 's konings heerszucht in staat- 
kundige aangelegenheden. Elk land, zo 
heeft men gezegd, krijgt de regering, die 

het verdient. Misschien is deze qualift- 
catie ook wel van toepassing op het 
Nederland van de eerste helft der 19e 
eeuw. 
Zoals gezegd: de natie liet zich de va- 
derlijke zorg van de koninklijke gebieder 

wat men toenmaals gemeenlijk noemde 
„het gouvernement" geen daden op het 
stuk ener grondwetsherziening te ver- 
wachten bleken, namen 9 leden van de 
tweede kamer, gebruik makend van het 
hun bij de grondwet toegekende recht 

„De Grondwet moet geëerbiedigd, maar ook met Christendom, 
historisch Staatsrecht en Nederlandsch Volkswezen in over- 
eenstemming worden gebracht" Groen van Prinsterer. 
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welgevallen. Het was de tijd, door Pot- 
gieter de Jan-Salietijd geheten en door 
Thorbecke ergens als volgt geken- 
schetst. „Er was ene Volksvertegen- 
woordiging; doch zonder wortel in het 
volk,  zonder samenhang met ene 
publieke mening  Om rekenschap 
en overtuiging te geven was het niet te 
doen. De regering bleef in het kabinet: 
bedekt én geheimzinnig, ook bij het 
matte, gebroken schijnsel van openbaar- 
heid, dat uit de onderhandeling met de 
Staten-Generaal ontstond. Er waren mi- 
nisters, maar zonder eigen wil  Vrije 
discussie was (heette) strijd tegen het 
koninklijk welbehagen of gezag"  

T n deze periode verschijnt de „Aan- 
^ tekening op de Grondwet" van Mr. 
J. R. Thorbecke, „the coming man". 
Deze „Aantekening" bevatte een gedegen 
critiek op onze grondwet en is in feite 
te beschouwen als een plan tot herzie- 
ning, „opgesteld door een man die niet 
alleen de leemten in het staatsbestel, 
maar ook de tekortkomingen van de pu- 
blieke geest in het algemeen peilt" (Dr. 
I. J. Brugmans). De „Aantekening" had 
in het land de uitwerking van „een 
schot gelost in een slapend woud", zo- 
als in Thorbecke's sterfjaar (1872) zijn 
leerling en vriend Mr. W. C. D. Oli- 
vier zich uitdrukt. De publieke opinie, 
zij het langzaam, werd wakker geschud. 
Langzaam, omdat Thorbecke in zijn 
„Aantekening" de gave der populariteit 
miste en het boek te professoraal was 
geschreven om in brede kring versprei- 
ding te vinden. Geen nood. Van ge- 
leerde wordt Thorbecke in 1840 prac- 
tisch politicus. In het begin van dat 
jaar had hij reeds zijn „Proeve van 
herziening der grondwet" het licht doen 
zien. Later, bij de behandeling der 
grondwetsvoorstellen 1840, treffen we 
hem aan als lid van de zgn. dubbele 
kamer, de tweede kamer, waaraan be- 
halve de „gewone" leden, hetzelfde aan- 
tal „buitengewone" leden was toege- 
voegd. 
Veel heeft hij toen nog niet kunnen 
uitrichten. Wel kwam er een beperkte 
ministeriële verantwoordelijkheid en een 
al even beperkte inmenging der staten- 
generaal inzake de koloniale geldmid- 
delen, deze wijzigingen betekenden ech- 
ter nog in gene dele een omvorming on- 
zer staatkundige instellingen in demo- 
cratische geest. 
In 1844 werd Thorbecke lid van de 
tweede kamer. De roep om een grond- 
wetsherziening was intussen steeds al- 
gemener geworden. Duidelijk bleek, dat 
wel de volksvertegenwoordiging een 
herziening en verbetering onzer grond- 
wettige staatsinstellingen wenste, doch 
dat Koning Willem II (in 1840 zijn 
vader opgevolgd) en andere behouden- 
de elementen, de wagen zoveel moge- 
lijk tegenhielden. 
De kloof tussen regering en volk werd 
groter en groter. Toen van de zijde van 

om voorstellen van wet aanhangig te 
maken, in 1844 het initiatief zelf een 
voorstel tot grondwetsherziening in te 
dienen. Dit voorstel heeft bekendheid 
verworven als het voorstel der „negen- 
mannen". Johan Rudolf Thorbecke was 
er de geestelijke vader van. 
De ontvangst van het voorstel der „ne- 
genmannen" was nief gunstig. „Vader- 
landsche bedachtzaamheid" — zo ka- 
rakteriseert Brugmans de situatie zeer 
treffend, „vermengd met een misplaat- 
ste deferentie voor de koning, leidde 
tot het gevoelen, dat in deze het initia- 
tief van de Kroon behoorde uit te gaan." 
Men achtte het parlementair initiatief- 
voorstel te radicaal, niet in Nederlandse 
geest en wat dies meer zij. Het slot van 
de beraadslagingen leidde tot de ver- 
werping van het genomen initiatief. 
Een paar jaar later pas drong einde- 
lijk tot de regering het besef door, dat 
4e natie een reorganisatie der staats- 
instellingen verlangde. Op 9 Maart 1848 
werden eerst 14, later 27 ontwerpen van 
wet bij de staten-generaal ingediend. 
Thorbecke gaf er zijn oordeel over met 
de woorden: „Een klein, mager schepje 
uit onze ketel; dat het er bij blijve, is, 
dunkt mij, onmogelijk." Hij kreeg gelijk, 
want de meerderheid der kamer achtte 
de ingediende 27 ontwerpen niet ingrij- 
pend genoeg. Revolutionnaire woelingen 
in het buitenland, die ook naar ons land 
dreigden over te slaan, bewogen Wil- 
lem II „in 24 uur van zeer conservatief, 
zeer liberaal" te worden, zoals hij het- 
zelf laconiek uitdrukte. 
Een impulsieve geest als de koning was, 
ontbood hij, zonder inachtneming van 
de parlementaire en constitutionele spel- 
regels, op 13 Maart 1848 de voorzitter 
der tweede kamer, Boreel van Hoge- 
landen, ten hove, teneinde van hem te 
vernemen, welke wensen de kamer ten 
opzichte van grondwetsherziening koes- 
terde. Na terzake op de hoogte te zijn 
gesteld, benoemde de koning reeds op 
17 Maart een uit 5 leden bestaande 
staatscommissie, aan welke de taak werd 
opgedragen een grondwetsherziening 
voor te bereiden, „met overweging van 
de wensen der tweede kamer". Leden 
der commissie waren Thorbecke, de 
Kempenaer, Storm, Donker Curtius en 
Luzac. Vier van hen hadden behoord 
tot de „negenmannen" van 1844 en hel 
verwondert niet, dat in het rapport der 
commissie daarvan de sporen duidelijk 
herkenbaar zijn, temeer niet, wanneer 
men bedenkt, dat Thorbecke als voor- 
zitter der staatscommissie werd aange- 
wezen. 
Ondanks veel politieke intrigues kwam 
de commissie spoedig met haar arbeid 
gereed. Het resultaat legde zij vast in 
een rapport, dat tot grondslag strekte 
van de 12 regeringsvoorstellen, die, 19 
Juni bij de kamer ingediend, na een 
vlotte parlementaire behandeling, op 3 
November 1848 — deze week 100 jaar 
geleden — werden afgekondigd. 

l_Iistorisch is de grondwetsherziening 
1848 er een van de eerste orde. 

Zonder overdrijving kan gezegd wor- 
den, dat het jaar 1848 de consolidatie 
gaf van staatsrechtelijke begrippen, die 
ons heden ten dage onder namen als 
„democratie", „rechtsstaat", „parlemen- 
tair stelsel e.d. vertrouwd in de oren 
klinken. 
Een van de hoofdkenmerken van de 
herziening was de vermeerdering van 
de volksinvloed. Er had een machts- 
verschuiving plaats van regering naar 
volksvertegenwoordiging. Dat na 1848 
bij eenvoudig koninklijk besluit een re- 
geling zou kunnen worden getroffen, die 
naar haar aard in de wet thuishoorde, 
sloot de herziening van 1848 uit. Aan 
's konings besluitenregering was voor 
goed einde gekomen, zij 't, dat eerst in 
1867, na een conflict met de kroon, 
voldoende practische waarborgen voor 
de volksinvloed ontstonden. 
Voor tal van onderwerpen, voorheen 
in koninklijke besluiten geregeld, werd 
thans met nadruk een wettelijke voor- 
ziening voorgeschreven. Daaraan heb- 
ben wij te danken de regeling van ons 
gemeentewezen in de gemeentewet van 
1851 en de coördinatie van ons provin- 
ciaal recht in de provinciale wet van 
1850, beide producten van het wet- 
gevend genie van Thorbecke, die in 

.1849 minister was geworden. 
Door de uitbreiding van het kiesrecht 
en de invoering van rechtstreekse ver- 
kiezingen werd het staatkundig over- 
wicht verplaatst van het enge terrein 
der hoogste bevolkingsklassen naar het 
bredere gebied der middelklassen. 
De invoering ener volledige ministeriële 
verantwoordelijkheid gaven het aan- 
zijn aan een parlementaire regerings- 
vorm. Het monarchaal stelsel, in de vorm 
van een persoonlijk bewind des konings, 
had voorgoed afgedaan. Het parlemen- 
taire stelsel (eerst later volledig afge- 
rond) deed thans zijn intrede in ons 
staatsrecht, hetgeen zeggen wil, dat het 
regeerbeleid slechts gevoerd zou wor- 
den in overeenstemming met de wil van 
het parlement. 
Bij dit systeem paste een uitbreiding der 
grondwettelijke bevoegdheden der volks- 
vertegenwoordiging. De tweede kamer 
ontving het recht van amendement, d.i. 
het recht om wijzigingen in een wets- 
voorstel aan te brengen, alsmede het 
recht van enquête, het recht om een 
zelfstandig en onafhankelijk onderzoek 
naar bepaalde regeringsdaden in te stel- 
len. Beide kamers verwierven het inter- 
pellatierecht en waren dus in het ver- 
volg gerechtigd, de regering inlichtingen 
te vragen over onderwerpen, „vreemd 
aan de orde van de dag". 
Ook het aantal zgn. grondrechten on- 
derging een aanzienlijke uitbreiding. 
Nieuw was het recht van vereniging en 
vergadering, de onschendbaarheid van 
het briefgeheim, de vrijheid van onder- 
wijs en een zorgvuldiger formulering 
van de kerkgenootschappelijke gods- 
dienstvrijheid, waarmede vóór 1848 soms 
op een capricieuze wijze werd omge- 
sprongen. Al met al betekende de tot- 
standkoming der grondwetsherziening 
1848 een overwinning op de Jan Salie- 
geest en legde zij een degelijk fundament 
voor een hernieuwd staatsburgerschap, 
dat zich na 1848 onder de schutse van 
Oranje in rijke mate heeft kunnen ont- 
plooien. 
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VOOR DE BOVENSTE PLANK? 

CARNAVAL DER DESPARADO'S. 

A. J. Nocl de Gaulle. Uitgeverij De Bezige Bij. 

alles, wat wij gedurende de drie jaren na de bevrijding aan verzetslectuur, dikwijls 
tegen heug en meug, al te slikken hebben gekregen, houden we altijd weer ons hart vast, 

wanneer een hoopvol gestemde uitgever en auteur onze aandacht komen vragen voor een 
nieuw product van de blijkbaar nimmer uitgeputte akkers van het verzet. 
Te dikwijls toch draagt veel van wat op dit terrein wordt gekweekt het karakter van roof- 
bouw, die ten koste gaat van het verzet zelf en enkel ten góede komt aan weinig scrupu- 
leuze verzets-exploitanten. En waar die kwade trouw niet aanwezig behoeft te worden 
verondersteld, zal niet zelden een meer of minder groot gebrek aan begrip voor verzets- 
verhoudingen aan de dag treden, welke het boek dan voor velen al even ongenietbaar doet 
zijn als in het zoeven genoemde geval, ... 
Het is dan ook meestal met weinig enthousiasme, dat wij bij dit soort lectuur de irriterend- 
hobbelige en vermoeiende weg naar de laatste bladzijde inslaan. Dat enthousiasme ontbrak 
ook vrijwel, toen wij, potlood gereed, ter lezing van het boek Carnaval der Desparado s, 
startten vanaf deze ietwat navrant aandoende titel. Hoe hebben wij ons echter vergist. 
Na de eerste hoofdstukken te hebben gelezen, was het potlood nog niet anders gebruikt dan 
om aan te geven wat bijzonder „raak" was, terwijl intussen reeds eerst de radio en daarna 
onze wederhelft het zwijgen was opgelegd. Wat er verder op die avond om ons heen 
gebeurd: het staat ons niet helder meer voor de geest, maar toen wij de finish hadden 
bereikt was de kamer (grijnzend) leeg en ons hoofd (gonzend) vol. Nimmer nog lazen wij 

een verzetsboek, dat ons zo geheel in beslag nam als dit. Natuurlijk zegt de mate waarin een boek weet te 
boeien nog weinig over zijn kwaliteiten. Ook een goed detective-verhaal weet de aandacht gespannen te houden, 
terwijl er bij dit soort lectuur in het algemeen toch moeilijk van literaire kwaliteiten kan worden gesproken. 
Carnaval der Desparado's bezit deze kwaliteiten beslist. Het behandelt in romanvorm de geschiedenis van een 
Nederlandse agent van de geheime dienst, die tegelijk een vertrouwenspositie weet te veroveren in de Abwehr 
onder de welbekende Oberleutnant Giskes en die in die laatste hoedanigheid de oorzaak weet op te sporen van 
het verraad, dat bekend is geworden onder de naam England-Spiel. Daarnaast behandelt het veel meer dan 
het England-Spiel alleen. Met name aan de activiteit van de bekende illegale organisatie CS VI wordt veel 
aandacht besteed. Wij treden niet in een beoordeling van de daarbij beschreven door CS VI verrichte wapen- 
feiten (deze zijn naar onze mening ietwat te sterk gekleurd), daar het de schrijver er niet om te doen is geweest 
een documentaire te geven, maar slechts de bedoeling heeft gehad om „in principe oprecht te zijn t.a.v. de ge- 
schiedenis' . 
Zo heeft hij ,.ter "wille van de aesthetische vorm van de roman, vele gebeurtenissen, door één persoon beleefd, 
dikwijls over verschillende anderen moeten distribueren en omgekeerd, terwijl anderzijds bepaalde ervaringen 
om goede redenen moesten worden verkort of gewijzigd zonder dat aan de waarheid van het principe ge- 
wicht — van ieder geval in groter velband iets wordt afgedaan." Ook heeft het niet in zijn bedoeling gelegen 
„de lotgevallen te beschrijven van bekende mensen uit het verzet, hoewel hij zich bij het creëren van zijn per- 
sonen, dikwijls heeft laten inspireren door grote verzetsfiguren, die hij goed heeft gekend. 
De waarde van dit boek dient dan ook niet in de eerste plaats te worden gezocht in zijn documentair-histonscne 
betekenis, hoewel wij niet na willen laten te erkennen, dat •— behoudens een restrictie ■ de tekening van e 

verzetsmilieu geslaagd raag worden genoemd. De restrictie betreft de beschrijving van de nogal v'ja ver on- 
dingen tussen mannelijke en vrouwelijke illegale werkers. Het gevaar bestaat namelijk, dat de lezers de geschets- 
te verhouding als symptomatisch voor geheel liet verzet zullen gaan nemen en dit zou betekenen, dat men zie 
een beslist verkeerde voorstelling van zaken zou gaan maken. Want wat de schrijver in dit opzicht vertelt lijkt 
ons eerder een concessie aan de smaak van een bepaald soort lezerspubliek dan weergave van werkelijk bestaan 
hebbende verzetsverhoudingen. , , , j i 
Wat echter dit boek vooral zijn waarde geeft is de volledig verantwoorde karakteranalyse der ten tonele ge- 
voerde verzetspersonen. , j. j j 
De verzetsmoticven. die door de schrijver worden blootgelegd zijn weliswaar niet de motieven, die de doorsnee 
LO.-er of KP.-er in het verzet hebben gedreven, maar zij doen anderzijds op geen enkele wijze andersgenente 
motieven geweld aan. ... ^ , .j , 
De personen, die door „de Gaulle" ten tonele worden gevoerd zijn levensechte figuren met hoge idealen, waar- 
voor zij weten te strijden en desnoods te sterven. Den Doolaard zegt het in zijn voorwoord bij dit boek zo: 
„Voor mij is het waardevolste van dit boek, dat het raadsels onthult van de eeuwig raadselachtige mensenziel. 
Dit boek wil een boodschap zijn, een opdracht aan allen, die nog in het harde leven staan. En dit is de bood- 
schap: slechts zij die het leven voor hun idealen weten te verliezen, zullen het in waarheid behouden. 
Wij zien met belangstelling uit naar het tweede deel, dat de schrijver reeds heeft toegezegd. TOON. 
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SENSATIONELE ONTHULLINGEN. 
De Stichting Landelijke Propaganda-commissie 
van de GOIWN. in hersteld verband, die enkele 
weken geleden reeds in ons blad prijkte, vanwege 
onze bezwaren tegen haar argumentatie van de 
propaganda voor financiële versterking, draait nu 
de film; „De hel van Buchenwald" voor het Neder- 
landse publiek. 
Geen bezwaar! 
Zij „presenteert" met deze film, blijkens de ad- 
vertentie, „sensationele onthullingen", die „in het 
gehele land uitverkochte zalen" trokken. 
— Were dü! Is de tijd reeds aangebroken, dat men 
vanuit de kringen van het verzet goede zaken 
gaat doen met de ellende van de concentratie- 
kampen? Op welke grond verwacht men eigenlijk 
nog respect in ons volk voor de verzetsstrijd en 
voor het offer door velen gebracht, indien zij, die 
er het dichtst bij staan, dit alles in de sfeer der 
sensatie trekken? 
Nogmaals: Were di ! 1 

BARBARISMEN. 
1. De Friese Beweging heeft uit naam van Frics- 
land's bevolking in een speciale bekendmaking 
„haar verontwaardiging en verachting uitgespro- 
ken over het schandelijk bedrijf om bij nacht de 
gedenksteen van Waling Dijkstra, de Friese volks- 
schrijver bij uitnemendheid, met verf te bevuilen." 
2. De verontwaardiging in de Vlaamse beweging 
over de bomaanslag van 19 Augustus 1948 op de 
voorzitter van het IJzerbedevaartscomité, nadat in 
Maart 1946 het IJzerkruis werd vernield, is groot. 
— Een volk, dat geen eerbied meer toont voor 
historische en culturele monumenten, maar deze 
ontheiligt in de alledaagse politieke strijd, is reeds 
diep gezonken. fl 

SCHULDIG. 
Zondag sprak de Amerikaanse minister van Bui- 
tenlandse Zaken, Marshall en hij zeide; Rusland 
is schuldig! 
Zijn Franse collega Schuman herhaalde zijn woor- 
den: Rusland is schuldig! 
Maandag sprak de Engelsche minister van Bui- 

« tenlandse Zaken Bevin, en ook hij zei zijn lesje: 
Rusland is schuldig! 
Dinsdag sprak de Belgische minister-president 
Spaak en het was hetzelfde lied; Rusland is schul- 
dig! 
Dinsdag sprak ook de voorzitter van de Partij 
van de Arbeid Vorrink, te Rotterdam; Rusland is 
schuldig! 
— Overgenomen uit „De Waarheid". 
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HOE BESTAAT HET 

Een uitgever, die drukorders in 
loondruk doet uitvoeren in de druk- 
kerij van het kamp Vught, heeft kans 
gezien aldaar een pornografisch 
romannetje te laten drukken, dat 
reeds geruime tijd voorkomt op de 
van Departementswege opgemaakte 
lijst van verboden prikkellectuur. 
De bedrijfsleider der drukkerij is 
onmiddellijk ontslagen. 
De zaak is in onderzoek bij de Offi- 
cier van Justitie te 's Hertogenbosch. 
Aardig, die Vughtse kampdrukkerij. 
Eerst werd er een kampblad gedrukt, 
gericht op de heroriëntering der 
politieke delinquenten, verzorgd door 
medewerkers van de Stichting Toe- 
zicht Politieke Delinquenten en de 
geestelijke en sociale verzorgers. 
Maar dat blad werd te duur, het 
bracht niets in het Jaadje en kostte 
alleen maar geld. 
Nee, dan kan je de Rijkspersen beter 
gebruiken voor „orders van buiten" 
en de gedetineerden, die zo'n roman- 
netje zetten moeten, hebben dan ook 
nog een verzetje. Veel beter dan 't 
vroegere kampblad. 

X 3C3(C3K;3(C3!C 

KEES 

DE ZUIVERING EINDELIJK GESLAAGD 

Er schijnen oud-illegale werkers te zijn, die menen, dat het met de zuivering niet helemaal gegaan is, zoals zij 
wel hadden gewenst. 

Daar begrijp ik, eerlijk gezegd, niets van. . , 
Als U het mij vraagt zijn we na drie-en-een-half jaar zuivering zo schoon, dat er geen smetje meer te vmden 
is. Er is voor zuiveraars geen droog brood meer te verdienen. 

DarTzlnk^'u vertellen van een zuiveringsgeval, dat zo „zuiver op de graad" is als de eerste Hollandse maatjes. 
Maar laat er dan ook nooit weer iemand opstaan, die beweert, dat het met de zuivering geen „zuivere ko ie 
is Het spijt me ik zou in dat geval beslist aan de zuiverheid van zulke opposanten moeten gaan twijfelen. 
Aan de juistheid van het verhaal behoeft U niet te twijfelen, want de gegevens zijn afkomstig van twee Minis- 
ters. die van Binnenlandse Zaken ea van Justitie. En die Minister van Binnenlandse Zaken zat voorheen aan 
Justitie. 
Het Eerste Kamerlid Reijers stelde enkele vragen over de Brigadier van Politie C. H. J. Schulpen te Woerden, 
aan wie het „Tedder Certificate" is uitgereikt wegens het op heldhaftige wijze verlenen van hulp aan ruim veer- 
tig geallieerde piloten. Deze brigadier is geschorst geweest tot 20 Dec. 1946. De schorsing werd 0P9ehevc" 
onder bepaling, dat hij in aanmerking kwam voor een schriftelijke berisping, die hij . . . . 13 April 
ving. Doch de betrokkene werd door de Burgemeester van Woerden niet in zijn functie hersteld. 
Uit het antwoord der Ministers blijkt nu, dat Schulpen in de bezettingstijd, tijdens een door hem met een co eg 
verrichte huiszoeking, een niet-ingeleverd radio-toestel in beslag heeft genomen, waartoe hem geen «Pdracht was 
gegeven. Toegegeven wordt echter, dat de eigenaar niet in alle opzichten gunstig bekend stond. Bovendien h 
Schulpen met een vijand van zijn volk, ter gelegenheid van diens verjaardag alcoholhoudende drank gebruikt. 
Seen afkeurenswaardig wordt' geacht. Natuurlijk werd bij dit alles niet vergeten, welke uitnemende diensten 
Schulpen aan de vaderlandse zaak bewees. ...... „ju ,. . 
De Burgemeester van Woerden was echter bevreesd voor ernstige verstoring van de goede verstandhouding 
het Woerdens politiecorps en daarom werd hem verlof verleend in afwachting van overplaatsing naar elders. 
Aangezien deze pogingen tot nog toe geen resultaat opleverden, heeft de Burgemeester van Woerden hem met 
ingang van 1 September weer bij de Gemeente-politie in functie doen treden. . ir , „ . 
U ziet, het recht laat in Nederland geen loopje met zich nemen. Ook al kost het ons dne-en-een-half jaar salaris, 
zonder dat de betrokkene er iets voor presteert, daardoor laten we ons met van de wijs ^engen Het rec 
heeft zijn loop. hetgeen iets anders is, dan dat het recht op de loop is. Dit voor hen. die menen, dat zulks op 

Nimr'één dtag^zijn wij erg nieuwsgierig, n.1. naar de cijfers over het aantal politiemannen, dat thans nog in actie- 
ve dienst is. Als we zo secuur zijn als in Woerden, dan zullen er toch wel heel wat politiemensen rondlopen, 
die nog altijd op een geschikte overplaatsing wachten. 



Op 31 Augustus 1947 publiceerde 
de Palestina-commissie te Génève 

haar rapport. Het rapport was ge- 
splitst in een voorstel van de meer- 
derheid en een voorstel van de min- 
derheid. De meerderheid der commis- 
sie, waaronder ook Nederland, stelde 
voor, Palestina na een overgangstijd 
van twee jaren te verdelen in twee 
afzonderlijke staten, een Joodse en 
een Arabische, en van Jeruzalem een 
afzonderlijk district met zelfbestuur 
te maken. Een minderheid van de 
commissie, bestaande uit drie leden, 
  stelde voor, Palestina tot een 

( g federale staat te maken, be- 
1 r* staande uit een Joods en een 
   Arabisch deel. Alle leden wa- 
ren van oordeel, dat Palestina één 
economisch geheel moest blijven vor- 
men, dat het Britse mandaat zo spoe- 
dig mogelijk moest ophouden en dat 
het gehele Joodse probleem zo snel 
mogelijk diende te worden opgelost. 
Reacties bleven niet uit. De Arabie- 
ren verklaarden aanstonds, zich met 
kracht te zullen verzetten tegen het 
verdelingsplan. Het bestuur van het 
Arabisch Hoge Comité in Cairo 
maakte na ampele bespreking be- 
kend, dat de uitvoering zowel van 
het meerderheids- als van het min- 
derheidsrapport geheel Palestina en 
het Arabisch Oosten in vuur en vlam 
zou zetten. Het Comité kwalificeer- 
de de beide rapporten als strijdig 
met de Arabische verlangens, het 
Handvest der Verenigde Naties en 
alle principes van recht en gerech- 
tigheid. De 56-jarige geestelijke en 
politieke leider, de groot-moefi van 
Jeruzalem, zeide — na drie jaren te 
hebben gezwegen — dat een honderd- 
jarige sabotage-oorlog tegen de 
Amerikaanse en Britse oliebezittin- 
gen en misschien een terugtrekken 
van de Arabische Liga uit de U.N.O. 
het gevolg zouden zijn van de ver- 
deling van Palestina. Hij ontkende, 
gecollaboreerd te hebben met de as- 
mogendheden en voorspelde, dat de 
Arabieren bereid waren, goed en 
bloed te offeren, zoals andere landen 
dit ook zouden doen, „wanneer zij 
met uitroeiing werden bedreigd". 

Ondanks deze sombere dreigingen 
en voorzeggingen keurde de al- 

gemene vergadering der Verenigde 
Naties op 29 November 1947 het ver- 
delingsplan voor Palestina goed. Het 
H. Land werd verdeeld in een Jood- 
se staat (voornamelijk langs de 
kust) en een Arabische staat. Na 
deze in stilte aangehoorde historische 
beslissing heerste er vreugde in de 
Joodse wereld, al gaven de Joodse 
leiders ook onomwonden te kenrftn, 
dat zij hoogst bezorgd waren voor 
de ontwikkeling in Palestina. In be- 
ginsel aanvaardden zij de regeling. 
De woordvoerders der Arabische lan- 
den verklaarden, dat het Handvest 
dood was, dat zij zich niet gebonden 
achtten en dat de werkelijke beslis- 
sing in Palestina zelf zou vallen. De 
Arabieren konden zo boud spreken, 
omdat zij een sterke onderhande- 
lingspositie innamen. Zij waren fei- 
telijk nog in het bezit van het H. 
Land, hadden een Arabische Liga als 
een reële macht achter zich, en ken- 
den de verzwakte positie van Enge- 
land en de economische en strate- 
gische belangrijkheid van het Ara- 
bische Midden-Oosten. De leiders der 
Arabische Liga kwamen daarop bij- 
een en stelden plannen op voor de 
strijd om een Arabisch Palestina. 
Ook de Joden troffen onmiddellijk 
toebereidselen. Tien Joodse officie- 
ren, vroegere hoofdofficieren uit de 
legers der geallieerden, namen zit- 
ting in de verdedigingsraad van de 
intussen door de Britten toegelaten 
organisatie de Haganah. De Irgoen 
zou met de Haganah gezamenlijk 
optreden en de extreme Stern-groep 
verklaarde te zullen vechten, totdat 
geheel Palestina één Joodse staat 
zou zijn. Binnen enkele uren na de 
goedkeuring van het verdelingsplan 
werden in Palestina 6 Joden door 
Arabieren gedooc. en waren de bloe- 
dige botsingen begonnen. 

In Maart 1948 schreef het Engelse, 
conservatieve blad „The Observer" 

uit Jeruzalem: „In Palestina geraakt 

PALESTINA, DOODLOPEND PAD? 

DOOR JOOP KONINGS 

men er steeds meer van overtuigd, 
dat er geen kans bestaat op het t^en 
uitvoer leggen van het verdelings- 
plan. Elke poging om net plan tegen 
de wil der Arabieren op te leggen, 
zal het gehele nabije Oosten in rep 
en roer brengen. , 
Het was duidelijk, dat de Arabieren 
elke poging om het verdelingsplan 
uit te voeren en de Joodse staat in te 
stellen als een daad van agressie zou- 
den beschouwen, die zij met kracht 
van wapenen zouden tegen gaan. 
Weinigen waren er nog, die intussen 
niet overtuigd raakten van de ineen- 
storting der openbare veiligheid en 
het bestuursapparaat in Palestina en 
de U.N.O.-commisie kwam tot de 
conclusie, dat optreden van een in- 
ternationale strijdmacht noodzake- 
lijk was om het verdelingsplan te 
kunnen doorzetten. 
Toen schokten de Verenigde Staten 
de wereld door plotseling op 19 
Maart 1948 te verklaren, dat Ame- 
rika geen steun meer zal geven aan 

het verdelingsplan. In plaats daar- 
van stelde Amerika een tijdelijk 
„trusteeship" (voogdijschap) voor, 
waardoor Palestina na beëindiging 
van het Britse mandaat onder ver- 
antwoordelijkheid van de Beheers- 
raad der Verenigde Naties zou ge- 
plaatst worden. Het intrekken van 
deze steun door Amerika lokte een 
stroom van protesten uit, vooral in 
de Verenigde Staten zelf. De pers gaf 
verschillende redenen voor deze be- 
slissing op. De Amerikanen zouden 
reeds militaire verplichtingen genoeg 
hebben, b.v. in Korea en in Duits- 
land; de Amerikanen zouden bang 
zijn, dat de Sovjet-Unie vaste voet 
in het H. Land zou krijgen, indien 
er een internationale militaire strijd- 
macht kwam; het uitvoeren van het 
verdelingsplan zou Amerika verwij- 
deren van de Arabische olie-landen 
enz. David Ben Goerion, toen nog 
voorzitter van de executieve van het 
Joods agentschap, verklaarde; „Wij 
zullen niet instemmen met een 

ten on Rechte 

qeöetineeRöen 

De commissie voor Privaat-Strafrecht heeft de Regering haar voorlopig 
verslag doen toekomen over het wetsontwerp, dat de tegemoetkoming aan 

gewezen politieke gedetineerden regelt. Zij meent, dat de werking van het 
ontwerp zich tot een te gering aantal gevallen beperkt, en dat de voor- 
gestelde tegemoetkomingen te laag zijn. Haars inziens moet ook een tege- 
moetkoming worden toegekend aan allen, die aannemelijk kunnen maken, 
dat zij ten onrechte gedetineerd zijn geweest, zonder dat zij als onschuldig 
door de uitspraak van een Bijzonder Gerechtshof, een Tribunaal of een 
Procureur-Fiscaal zijn ontslagen. Met name zij. die door de Binnenlandse 
Strijdkrachten zijn gearresteerd en vrijgelaten, behoren haars inziens onder 
de regeling te vallen, aangezien het daarbij in het bijzonder in het Zuiden 
handelingen betreft, die in volle oorlogsvoering plaats vonden. 
Het wil ons voorkomen, dat dit voorlopig verslag de zaken toch wel enigs- 
zins scheef trekt. Wij kunnen ermede accoord gaan, dat aan werkelijk ten 
onrechte gedetineerden enige tegemoetkoming zal worden toegekend; verschil 
van mening kan op dit punt nog slechts bestaan over de hoogte dier tegemoet- 
koming. Wij verschillen echter met de Commissie van oordeel over de 
vraag, wie als ten onrechte gedetineerden zijn te beschouwen. 
De Commissie blijkt van mening, dat iemand ten onrechte gedetineerd kan 
zijn geweest, ook wanneer hij niet door een uitspraak van een Bijzonder 
Gerechtshof, een Tribunaal of een Procureur-Fiscaal als onschuldig is 
ontslagen. 
Wij zijn daarentegen van mening, dat iemand, die niet als onschuldig 
is ontslagen, in geen geval recht heeft op een tegemoetkoming als ten 
onrechte gedetineerde. Wij zijn bovendien van mening, dat zelfs niet alle 
personen, die als onschuldig zijn ontslagen, recht hebben op een tegemoet- 
koming als ten onrechte gedetineerden. 
Gezien het evidente verschil in uitgangspunt tussen de genoemde commis- 
sie en ons, behoeft vooral de laatste stelling een nadere toelichting. 
Wie indertijd conform de richtlijnen voor arrestatie en internering van 
politiek verdachten gearresteerd en gedetineerd is, Is niet als een ten on- 
rechte gedetineerde te beschouwen. De innerlijke waarde van deze rechts- 
regels blijven dus buiten beschouwing. Wij hebben ook niet de indruk, dat 
de commissie deze rechtsregels thans op hun innerlijke waarde wil gaan 
toetsen. 
Ten onrechte gedetineerd kan dus slechts hij zijn, die in strijd met de 
gegeven richtlijnen voor arrestatie en internering van politiek verdachten 
gearresteerd en gedetineerd is. Of hij later als onschuldig is ontslagen, doet 
onzes inziens niet terzake. 
Waarom niet? Omdat deze richtlijnen niet alleen beoogden allen in verze- 
kerde bewaring te stellen die schuldig waren aan enig misdrijf, maar ook 
allen, die een gevaar voor spionnage of militaire veiligheid en voor openbare 
orde of rust tijdens de staat van beleg konden opleveren. 
De strekking dezer rechtsregels was dus niet alleen allen te arresteren, die 
schuldig waren, maar ook allen, die gevaar konden opleveren voor spionnage, 
militaire veiligheid, openbare orde en rust tijdens de staat van beleg. 
Er is dus krachtens de aard van de gegeven rechtsregels voor arrestatie 
een categorie van personen, die indertijd terecht gearresteerd zijn, omdat 
zij toen een gevaar konden opleveren, maar die later eveneens terecht als 
onschuldig aan enig concreet misdrijf uit de detentie zijn ontslagen. 
Zou de commissie de in deze categorie vallende personen een tegemoet- 
koming willen toekennen, dan gaat zij onzes, inziens veel te ver. 

„FONS". 

trusteeship, al zou dit slechts tijde- 
lijk zijn. Wij zullen niet langer enig 
buitenlands bestuur aanvaarden." 

Begin April 1948 riep de Veilig- 
heidsraad wederom een algemene 

vergadering der Verenigde Naties 
over de kwestie Palestina bijeen. 
Eenstemmig werd besloten een be- 
roep te doen op de Joden en de 
Arabieren tot het sluiten van een 
wapenstilstand. De Zweedse graaf 
Folke Bemadotte werd door de 
„Grote Vijf" gekozen tot bemidde- 
laar. Bij het aanvaarden van zijn 
functie, gaf hij te kennen, dat hij 
weinig vertrouwen had in het succes- 
vol vervullen van zijn opdracht. De 
Veiligheidsraad deed nu een beroep 
op Joden en Arabieren om het vuren 
te staken, doch de Arabieren ver- 
klaarden, hieraan niet te kunnen 
denken, tenzij de raad de Joodse 
immigratie en wapeninvoer zou ver- 
hinderen. Zij stonden op een onvoor- 
waardelijke capitulatie van de Jo- 
den. Intussen bleef Engeland de 
Arabische landen steunen, wat in 
Amerika, Rusland en Europa (voor- 
al Frankrijk) tot grote ontstemming 
aanleiding gaf en een onbehaaglijke 
verstandhouding tengevolge had tus- 
sen de regeringen van Groot-Brittan- 
nië en Amerika. Ook in het Britse 
gemenebest zelf heerste verschil op 
dit punt, want generaal Smuts van 
Zuid-Afrika ging evenals de Sovjet- 
Unie en de Verenigde Staten over 
tot erkenning de facto van de jonge, 
Israëlische staat, hoewel Enge- 
land weigerde. De Franse Nationale 
vergadering zond haar .broederlijke 
groet" aan Israël. 
Op 1 Juni 1948 aanvaardden de par- 
tijen in Palestina een wapenstilstand 
van vier weken; het voorstel daar- 
toe was door Engeland in de Veilig- 
heidsraad gedaan. De commentaren, 
die van beide zijden op de resolutie 
van de Raad gegeven werden en die 
vooral de immigratie van strijdbare 
Joden betroffen, noemde men ver- 
nuftig „onderstellingen" — hoewel 
zij in feite zuivere condities waren 
— zodat men toch kon zeggen, dat 
het bestand „onvoorwaardelijk" was 
geaccepteerd. Bernadotte wist van 
de regering van Israël gedaan te 
krijgen, dat de mannen van weer- 
bare leeftijd onder de immigranten 
zouden worden afgezonderd en dat 
zij, die in het bezit waren van wa- 
pens, niet zouden worden toegelaten. 
Op 11 Juni werd het vuren gestaakt 
en werden de fronten „bevroren", 
terwijl militaire waarnemers van 
Zweden, Amerika, Frankrijk en Bel- 
gië de naleving van de wapenstil- 
stand zouden controleren. Vanuit 
zijn hoofdkwartier op het eiland 
Rhodos trachtte Bernadotte toen een 
ronde-tafelconferentie tussen Joden 
en Arabieren te beleggen. De Ara- 
bieren bleven echter wijzen op de 
noodzakelijke, politieke eenheid van 
Palestina en op de Arabische meer- 
derheid van de plaatselijke bevolking 
en wezen elke verdeling van de 
hand. De Joodse regering kwam voor 
een uiterst ongelukkig incident te 
staan. Een munitie-schip, van Mar- 
seille op weg naar Palestina en be- 
stemd voor de Irgoen, mocht op be- 
vel van de Joodse regering niet wor- 
den gelost, daar zij dit een schending 
achtte van de wapenstilstandsvoor- 
waarden. Het kwam tot een treffen 
tussen het officiële Joodse leger, de 
Haganah, en de Irgoen, hoewel deze 
laatste beloofd had met de Haganah 
te zullen samenwerken. Toen het 
schip te Tel-Aviv voor anker ging 
werd het door de Haganah beschoten 
en vloog in de lucht. Het opperbevel 
van de Irgoen gaf toen zijn soldaten 
bevel, uit het Israëlische leger te 
treden. Korte tijd later echter zijn 
de leiders van de Irgoen met hun 
6000 manschappen weer in de Haga- 
nah teruggekeerd. 
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"l 1 
„ONS GEBEURT TOCH NIKS". 
Het vreemde is, dat ik nu, terugdenkend aan 

de Octoberdagen van '44 niet de paniek van 
vluchtende burgers zie, die met de grote razzia's 
op 8 Oct. j.1. in de bossen, waarin ons kamp 
lag, een steeds weer door de Moffen bedreigde 
veiligheid zochten; evenmin zie ik de uiterst 
gespannen gezichten van ons handjevol K.P.' 
ers, die naar voren slopen, toen de Duitsers zo 
dicht bij het kamp waren dat we ze konden 
horen praten — hoe alarmerend luid klonk in 
de stilte het overklikken van de haanpal, waar- 
mee je je karabijn op scherp zette —; ik zie 
slechts de tent, waarin we aten, ik ruik weer 
de geur van gebraden schapevlees, die het hele 
kamp doordrong en die je hongerig deed water- 
tanden in de reine, koude herfstlucht, temidden 
van de doodstille bossen. Het schapevlees en de 
hete bliksem en de vuurrode sterappels uit de 
jutezak rechts binnen in de fouragetent  
en de dunne melkwitte nevel, die traag vloeide 
tussen de bomen, waar reeds een paarse sche- 
mering , hing. 
De herfst had de geur van dorre bParen en rijpe 
appels. 
Het was weer avond, je had een dag gewon- 
nen; soms was er alarm geweest en had je een 
half uur achter de manshoge borstwering van de 
loopgraaf gestaan, uiterst waakzaam, wach- 
tend op de eerste Duitser, die toch niet kwam 
ondanks allerlei alarmerende berichten van pa- 
trouilles en ondanks Duitse kogels, die soms 
dwars door het kamp floten. We geloofden soms 
zozeer aan ons „geluk", dat zelfs de zwartste 
pessimist lachte, wanneer iemand onze lijf- 
spreuk citeerde: „Ons gebeurt toch niks " 
En in de avond at je dan in de lange recht- 
hoekige tent, waar tegen de stutten van denne- 
hout een ruwe plankentafel was getimmerd. 
Hier en daar wapperde een lange kaarsvlam en 
bescheen de ernstige, gebruinde gezichten van 
de mannen, die aten. Je moest je haasten, want 
er waren weinig lepels en vorken en nog minder 
borden en de volgende ploeg had evenveel hon- 
ger. 
Het avondeten had iets intiems, het was het 
einde van de dag; de uitkijkpost buiten het 
kamp onder de scheefgegroeide den werd inge- 

October 1944. De geallieerden vechten in 
Limburg en de Duitsers trekken terug. Het 
front is wanhopig grillig en de KP. kan niet 
anders doen dan afwachten, diep verscholen 
in de donkere bossen rondom Baarlo. Dertig 
om wapens krijgsgevangen gemaakte Duitsers 
bivakkeren er met hen en de grootste zorg van 
de KP. is wel. niemand te laten ontvluchten, 
die zou kunnen gaan praten. Toch weet eens 
een mof te ontvluchten. In allerijl wordt het 
kamp opgebroken en terwijl de Duitsers zich 
concentreren voor een tegenaanval aan het 
Peelfront, slippen de KP.-ers met hun dertig 
krijgsgevangenen op klaarlichte dag door de 
mazen van een bijna dichtgetrokken net. Dit 
van spanning tintelende verhaal is geschreven 
door de bekende journalist ]. W. Hofwijk. 

lijkheid. Het was goed, om zich te bevinden te- 
midden van het tevreden, gedempte gepraat van 
tientallen hongerig etende mannen. Na het eten 
zocht je je een paar appels uit voor 's nachts 
op wacht. Het waren bijna altijd sterappels, die 
we kregen van boeren uit de omtrek. 
Dan was er weer een dag om  We kenden in 
die lange weken sinds September maar één 
noodzaak: levend de avond zien te halen. Dan 
was je weer voor een paar uur veilig. 
Die avond werd Pierre ziek op het bericht dat 
er de volgende dag door de Moffen grote ma- 
noeuvres in de bossen zouden worden gehouden. 
Hij simuleerde niet, maar dit vogelvrije parti- 
sanenleven maakte hem langzaam kapot. Hij 
ging terug naar het dorp. Ofschoon degenen, 
die het bericht meebrachten, zelfs de uren 
noemden, geloofde haast niemand het. Er bleef 
alleen iets vaag dreigends van hangen en boven- 
dien paste het helemaal niet in onze plannen, 
want er was besloten om de volgende dag iets 
verderop buiten het bos een reusachtige, onder- 
aardse schuilplaats te gaan bouwen: een zaal 
van boomstammen onder de grond voor onge- 
veer zeventig mensen, krijgsgevangenen inbe- 
grepen. 

♦ 
„ER GAAT IETS MIS". 
Hoewel het front nog steeds stil lag en de 

Engelse berichten de Peelsector meestal niet 

« 

E >...A «mm, 

Dit is de ingang van de on- 
dergrondse schuilplaats, waar 
voor de KP. maar liefst dui- 
zend bomen heeft gebruikt. 
Accommodatie voor .... veertig 
man. 

trokken en alles verzamelde zich om te eten. 
Het was méér dan het einde van de dag, het 
was het einde van de spanning, die de gehele 
dag de achtergrond van al je gedachten vorm- 
de: er kón toch eens iets gebeuren  's Nachts 
durfden de Moffen de bossen niet in. Je had 
wèèr een dag gewonnen, je kroop wat dichter 
bij elkaar en met het kaarslicht en de warmte 
van het goede eten kwam er een kleine huise- 

eens vermeden — het was om wanhopig te 
worden — moest toch ééns de doorbraak tot 
aan de Maas komen. De mogelijkheid bestond 
dan, dat de Duitsers de bossen in hun verdedi- 
gingssystemen zouden betrekken, en dan zou- 
den we lelijk in de knel komen. Er werden 
daarom tekeningen gemaakt en na eindeloos 
gepraat was er een ontwerp goedgekeurd, dat in 
drie dagen klaar kon zijn. 

DOOR J. W HOFWIJK j 

Arbeidskrachten waren goedkoop, bijna al onze 
Duitsers verkozen werken boven een dagenlang 
stilzitten, aardapels schillen, kaarten en praten. 
De andere morgen om negen uur zou iedere 
K.P.-er het commando over een paar Duitsers 
krijgen en de bossen intrekken, om boomstam- 
men te halen, te timmeren of aan het reusach- 
tige gat te graven. Ik herinner me nog, dat we 
vrij laat gingen slapen, er waren om een andere 
reden slaapplaatsen te weinig, zodat ook onder 
de tafel in de eettent stro werd uitgespreid, waar 
we ons met weinig dekens en veel jassen moes- 
ten behelpen. 
Misschien dat ik daardoor slecht sliep en half 
wakker naar een druk verkeer op de hoofdweg 
lag te luisteren, dat in de nanacht voorbijtrok. 
Velen stonden op en gingen onder de zwijgende 
koude nachthemel, die vol trossen bleke sterren 
hing, staan luisteren. Het geluld was zo sterk, 
dat het haast leek of de tanks door het kamp 
reden: een aanhoudend zwaar gegrom van mo- 
toren en het geratel van ijzeren rupsbanden. 
Overal op de boerderijen blaften de honden. Toen 
we de volgende morgen slaperig stonden te eten, 
had iedereen het over die drukte. Tanks, tanks 
en nog eens tanks. 
„Het ging op Venlo aan  De Moffen trekken 
terug  eindelijk!" 
„Zouden we nog wel gaan graven? Morgen ro- 
ken we misschien al Engelse sigaretten. 
„Ik heb altijd wel beweerd dat er hier niet ge- 
vochten zou worden  het bruggehoofd is veel 
te klein; ze kunnen alleen terug over Venlo en 
Roermond." 
Toen kwamen de uitgestuurde patrouilles terug: 
De Duitsers trokken naar het  Westen. 
Tanks, tanks en nog eens tanks  We wer- 
den er stil van. „Als ze bij Venray zoveel mate- 
riaal concentreren, komen de Engelsen bij 
Meyel door " zei iemand, maar hij geloofde 
het zelf niet. 
„Er gaat iets mis, jongens." 
Maar het graven begon en een uur later zagen 
een paar verbaasde onderduikers, die zelf in de 
bossen' hun schuilplaats aan het verbeteren wa- 
ren, overal kleine groepjes Duitsers en K.P.- 
ers met boomstammen slepen. We hielpen zelf 
mee, er was in die zes weken, dat we noodge- 
dwongen zo dicht bij elkaar hadden moeten 
leven een soort verstandhouding ontstaan, die 
voor een buitenstaander niet gemakkelijk te 
begrijpen is. We hielden de Moffen wel gevan- 
gen, maar wij zelf zaten eveneens gevangen 
op het bruggehoofd vol Duitsers; we bewaakten 
hen, maar we waren menselijke bewakers. Ze 
kregen niet veel minder te eten dan wij, en 
deden het werk aan de versterkingen rondom 
de barakken vrijwillig. 
Enkelen waren oorlogsmoe, maar het waren 
nog lang geen „ondergedoken" Duitsers en als 
ze een kans gekregen hadden, zouden ze zeker 
ontvlucht zijn  

MOF ONTSNAPT. 
Bij het derde boomstamtransport, dat ik mee- 

maakte, gebeurde het. Wij waren op de weg 
rechts van de open vlakte, toen we plotseling 
drie, vier keer het alarmfluitje hoorden. 
„Dat is Paul. Er is iets gebeurd." We bleven 
staan cn keken. Iemand kwam plotseling aange- 
hold; en nog iemand, Edgar  
„Er is iets gebeurd. Terug naar het kamp, jon- 
gens!" Maar nog bleven we staan kijken, de 
krijgsgevangenen even onzeker als wij: overal 
zagen we gebukte, bewapende mannen, die zich 
in alle richtingen over de heuvelachtige, schaars 
met bomen beplante vlakte verspreidden en lie- 
pen of hun leven er van af hihg; ze hadden iets 
angstaanjagends. We hoorden verward roepen 
in de verte, verstonden het niet, opnieuw alar- 
meerde het fluitje van onze commandant. 
Van iemand, die vloekend zijn geweer zocht, 
hoorden we het hortende verhaal. Harry, de 
goedmoedige, vaderlijke gids, die uren in de om- 
trek elk paadje en elke boom kende, was er met 
een groepje gevangenen op uitgetrokken en 
had aan een van de Duitsers toestemming ge- 
geven even de struiken in te gaan. Het was een 
onvergeeflijke stommiteit dat hij hem een ogen- 
blik uit het oog verloor. Toen hij terugliep, 
vond hij nog slechts een paar schoenen. De ge- 
vangene was op zijn kousen gevlucht, waar- 
schijnlijk om sneller te kunnen lopen. 



Boeren, die op het land werkten, hadden iemand 
dwars door de velden zien weglopen in de rich- 
ting van de grote Napoleonsweg. Ze dachten 
eerst, dat er een razia was. Zelden was er zo'n 
verwarring. Iemand zei met trillende lippen dat 
het nu uit was  in een goed uur konden de 
Moffen er zijn  
De mooie onderofficier van de Fallschirmjager, 
die ons altijd zo naar de mond gepraat had, was 
krijtwit: „Mensch, die kommen nicht mit ein 
paar Manner, die wissen nun doch alles  die 
kommen mit Tanks hierher  habt ihr die 
heute Nacht nicht gehort? " 
Hoewel de vluchteling al ruim drie kwartier 
voorsprong had, vertrokken nog steeds haastige, 
hijgende mannen. We keken elkaar aan, som- 
migen die nooit bang waren geweest, werden 
nu radeloos, de krijgsgevangenen werden vijf. 

verschaffen, werd het kamp geleidelijk leger en 
kaler. We begonnen te beseffen; hoe veilig dit 
alles geweest was, hoeveel goede uren we r 
hadden doorgebracht  We haalden wachtlijs- 
ten van de wand, krabden namen en spreuken 
uit, scheurden een platte grond kapot, waarop 
posten en namen stonden. 
Een voor een kwamen de patrouilles terug. 
„Niets! " „Niks gevonden " „Hij is de 
grote weg al over " 
Er moesten nog anderen binnenkomen, er was 
nog hoop, vooral toen er verderweg schoten vie- 
len  onze koeriersters in Baarlo waren ge- 
waarschuwd  de Mof moest neergeschoten 
worden, het moést, voor hij iets kon verraden. 
„Niets  Niks gevonden " 
„Het is verloren " 
Terwijl plotseling iedereen gegrepen werd door 
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Dit was de ondergrondse ver- 
blijlplaats voor de krijgsgevan- 
genen. Eén uitgang was er 
slechts en daarvoor stond dag 
en nacht KP.-bewaking. 

zesmaal opnieuw geteld. „Waar is Heinz?" 
„Hebben jullie Schmidt gezien?" „Verd., er zijn 
er nog méér weg!" Eindelijk gebruikten we de 
beproefde methode, lieten allen aantreden, de 
onderofficier commandeerde; „Abzahlen." 
„Ein  zwei  drei ......vier ", ze waren 
er allemaal behalve die ene. Plotseling wist 
iedereen iets over hem; hij had nooit willen 
meewerken bij het graven van versterkingen, hij 
had nooit op de „Krieg" gescholden, hij was 
soms dagen achter in de keet gebleven. 
„Dieser verdammte Scheiszhund  nun ist es 
aus  für uns alle." 
„Hij brengt het hele kamp in gevaar " 
„Nun ist es aus  mit Tanks kommen die, 
Mensch!" 
We bleven achter met een paar man, we moes- 
ten maar wachten  de gevangenen kregen 
bevel, om alles klaar te maken voor vertrek; het 
kamp moest ontruimd worden voor de aanval 
kwam. Het zou een wedloop -lef de tijd worden. 
Konden we met al de gevangenen zo ver weg 
komen, dat ze ons niet zouden vinden?  
Blijven was zelfmoord. 
Ik praatte met een van de onzen, kon nog 
lachend zeggen; „Nou ja, het wordt een hete 
middag " maar mijn orverschilligheid was 
slechts schijn. We waren allemaal over onze 
zenuwen. 
Terwijl we wat dekens en regenjassen bij elkaar 
zochten, de munitie verdeelden, alles vernietig- 
den wat de Duitsers bruikbare gegevens kon 

* B A Z A R * 

Ten bate der Stichting 1940-1945 wordt op 
18, 19 en 20 November a.s. te Opheusden 
in het lokaal Deijs een bazar georganiseerd. 
Verschillende stands bieden vele attracties, 
terwijl ruim 1500 prijzen (w.o. een heren- 
rijwiel, kunstvoorwerpen en huishoudelijke 
artikelen) beschikbaar zqn gesteld. 
Wie er de tijd-voor heeft, dient deze bazar 
te bezoeken, want 

„Wie tijd en geld aan de Stichting 
besteedt. 

Voorkomt veel zorg en heelt veel 
leed." 

een ziekmakende, jachtige haast om weg te 
komen en overal gejaagde, bleke mensen hun 
karabijnen en pistolen nakeken, handgranaten 
tussen hun koppel duwden en munitie verdeel- 
den, stelde Paul de krijgsgevangenen in een rij, 
verdeelde over hen alle draagbare etensvoorra- 
den, liet de dekens inpakken en gaf instructies. 
Half twaalf  als we geluk hadden, waren 
ze nog niet onderweg. 
„Ze beginnen natuurlijk met hem niet te gelo- 
ven  hij heeft geen papieren bij zich, en mis- 
schien kunnen ze niet direct zoveel man bij el- 
kaar kragen." 
„Mit Tanks kommen die, Mensch." 
„Als we de weg Kessel—Helden over kunnen 
geraken, zijn we al een heel eind." 
„Geloof maar dat we vandaag nog behoorlijk 
aan het knokken komen." 
Kwart voor twaalf  het bleef duren  je 
beet je nervositeit neer, door schijnbaar onver- 
schillig en lui tegen een boom geleund, een siga- 
ret te roken.  inwendig trilde je  God, 
schiet toch op  
„Met één ding boffen we ; we hebben er mooi 
weer bij." 
De koude, zakelijke commandostem van de 
Tsjechische luitenant Edgar, die de vliegtuig- 
mitrailleur droeg, gaf instructies aan de gevan- 
genen. „Beim geringsten Versuch schieszen wir 
sofort " 
„Alles klaar  Daar gaan we " 
De meest vreemdsoortige karavaan, waarschijn- 
lijk uit heel de oorlog, zette zich in beweging. 
Door een gebied, dat wemelde van Moffen, mar- 
cheerden bjj vol daglicht een goeie dertig Duitse 
krijgsgevangenen bewaakt door zwaar bewapen- 
de partisanen  (S/ot ^ 
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Dankbaarheid 

j De redactie heeft gemeend, de artikelenserie van de 
i heer Tennissen te moeten onderbreken voor het op- 
| nemen van onderstaande brief: 

Geachte redactie. 
Het is niet te hopen, dat „de hoge heren" boos zullen zijn, 
dat een doodgewone huismoeder nu eens i.p.v. naar haar 
theedoek, naar de pen grijpt. 
U weet het, vrouwen kunnen moeilijk zwijgen, en we heb- 
ben dat al lang moeten doen, want altijd kwamen er stukjes 
in „De Zwerver" vanuit de werkplaats van de bazen. Nu 
willen wij ook wel eens wat zeggen. 
Wat we dan op het hart hebben? Weest maar niet bang 
heren, het zal vreedzaam toegaan, maar we wilden U nu 
eens toespreken, en dan wel om U te bedanken. 
Het nieuwe winterseizoen is begonnen, de eerste avond is 
achter de rug en daarover wilde ik thans wat zeggen. 
Allen, die er geweest zijn, zullen het met mij eens zijn, dat 
we een „zeldzame" avond hebben gehad. 
Eerlijk gezegd waren mijn verwachtingen niet zo hoog ge- 
spannen. We haden verleden jaar zulke goede avonden ge- 
had. waar ieder op zijn tijd en zijn wijze van heeft kunnen 
genieten. Zou het ons dan nu niet tegenvallen? 
Waar hebben we meer van genoten, van de prachtige stem 
van mevrouw Jo Vincent, van het fijne tere harpspelen van 
mevrouw Rosa Spier, of van het virtuoze pianospel van 
Gerard Hengeveld? 
Het was een avond van het allerbeste kunstgenot. 
Dat juist doet ons zo goed. Wij zijn meestal niet zo gemak- 
kelijk meer te benaderen. Intens genot, is voor ons maar 
zeldzaam geworden, een schaduw hangt over alles wat we 
doen en genieten. 
We hadden nu geen gelegenheid meer om aan onze gezinszor- 
gen te denken; we genoten alleen maar van dat heel „mooie 
we wilden wel dat het bleef doorgaan, niet ophouden. 
Dan past ons een woord van dank aan deze mensen, die 
ons dit met hun talenten geschonken hebben, maar ook een 
woord van dank aan bestuur en medewerkers van onze Stich- 
tingsafdeling, voor al hetgeen ze ook daarin voor ons doen. 
Ook in „De Zwerver" hebben we wel eens klanken opge- 
vangen, waaruit wij hoorden, dat feestavonden geven eigen- 
lijk maar zo aan de buitenkant zat. maar dat de sociale zorg 
zich meer naar binnen moest keren. 
Nu, dat gebeurt ook heus wel. Heeft de voorzitter in het 
vorige seizoen, op een van onze avonden niet gezegd, dat 
de deur in de Vondelstraat altijd voor ons openstaat. Dat 
zegt genoeg, daar weet ieder voor zichzelf wel van mee 
te praten. 
We hebben geen andere wens dan deze: dat de volgende 
avonden op dit zelfde hoge peil blijven staan. 

Hoogachtend, W. H. K. 

SOCIALE PROBLEMEN 

bij de verzorging van de slachtoffers 
van het verzet. 

De moeilijkheden, waarvoor wij bij ons werk kunnen 
komen te staan, zijn velerlei en in geen enkel betoog 

volledig weer te geven. Als leidraad zou ik de te verrichten 
werkzaamheden willen verdelen in: 

a. voorzorg. 
b. verzorging als er moeilijkheden zijn. 
c. nazorg. 

Ook voor dit werk geldt, dat voorkomen beter is dan ge- 
nezen. Wanneer wij de gezinnen maar aan hun lot over- 
laten, alleen zorgen op de één of andere gemakkelijke manier 
dat het geld maandelijks in huis komt. kunnen wij in vele 
gevallen voor grote moeilijkheden komen te staan, moeilijk- 
heden, die heel wat gemakkelijker voorkomen kunnen wor- 
den, dan wanneer zij er eenmaal zijn, tot een oplossing 
kunnen worden gebracht. 
Laat ik niet in bijzonderheden treden, door een opsomming 
te geven van allerlei moeilijkheden, waarvoor wij in de ge- 
zinnen met en zonder kinderen kunnen worden geplaatst. 
Enkele voorbeelden wil ik U noemen. Een ieder, die niet 
vreemd is in de Stichting 1940-1945, kan zelf uit eigen 
ervaring deze voorbeelden aanvullen. 
Moeilijkheden vallen in 3 grote groepen uiteen. In de eerste 
plaats bij weduwen zonder kinderen, in de tweede plaats bij 
gezinnen met kinderen en in de derde plaats bij de nog 
steeds niet herstelde oud-illegale werkers of oud-concen- 
trationnairen. 
Een vrouw, die alleen achtergebleven is en in haar man alles 
verloren heeft, komt veelal voor grote moeilijkheden te staan. 
Moeilijkheden, die zich niet lenen om in een artikel als dit 
beschreven te worden. Een ieder echter, die met een weduwe 
zonder kinderen in aanraking komt en te maken krijgt met de 
grote moeilijkheden, die zich in het leven van deze dames 
zullen kunnen voordoen, moet één ding voor ogen houden 
en wel dit, dat het beste medicijn in dergelijke gevallen arbeid 
is. Ledigheid is funest; het altijd maar weer niets doen stompt 
af en telkens zien wij, dat dergelijke eenzame figuren hun 
verdriet maar koesteren als een soort cultus. Wanneer wij er 
in slagen, deze dames zover te krijgen, dat zij gaan werken, 
hebben wij veel bereikt. Niets is zo goed, dan vaste arbeid. 
Het leven krijgt een doel en inhoud en veelal zien wij, dat 
dergelijke dames zich zelf verder wel redden. 
(.Wordt vervolgd). A. J. TEUNISSEN. 
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De N.V.E.P.G, andermaal in discussie 

N.a.v. ingezonden stukken over de N.VJS.P.G. 
zij het mij vergund als gewoon lid van die Ver- 
eniging en volslagen onbekende in LO.~LKP. 
kringen, het volgende op te merken. 
Mijn lidmaatschap bewijst, dat ook ik een slacht- 
o[[er ben van de Nazi-dictatuur. Niemand zal het 
mij dus kwalijk nemen als ik zeg. dat ik slechts 
verachting heb voor de Nazi's en hun knechten, 
de NSB-ers, en wat er verder voor verradersge- 
spuis aan vastzit. En dat ik met hen liever niet 
aan één tafel zit en lid ben van een en dezelfde 
vereniging. Van de N. V.E.P.Cj. zijn ook personen 
lid, die ons Volk opnieuw onder een dictatuur wil- 
len brengen, de hunne. Wat is nu logischer dan 
dat ik redeneer; Niemand zal het mij kwalijk ne- 
men als ik zeg, dat ik slechts verachting heb voor 
de Sovjets en hun knechten, de communisten, en 
wat er verder voor verradersgespuis aan vastzit. 
En dat ik met hen liever niet aan één tafel zit en 
lid ben van een en dezelfde vereniging. 
Maar Clara denkt er anders over en adviseert mij 
om voor het lidmaatschap van de N.V.E.P.G. te 
bedanken, als ik mij tussen de communisten niet 
op mijn gemak gevoel. Daar is iets voor te zeg- 
gen. Maar omdat de N.V.E.P.G. een vereniging 
is van slachtoffers van een dictatuur, vind ik 
uittreden een beetje gek. Als slachtoffers hebben 
we ons in de vereniging aaneengesloten en nu 
zou ik moeten wijken voor de onderdrukkers van 
de slachtoffers van morgen? Kan Clara geen lo- 
gischer advies geven. 
Waarom adviseert Clara in plaats van mij, de 
onderdrukkers van morgen niet om uit te treden 
en alvast een vereniging van onderdrukkers van 
toekomstige politieke gevangenen op te richten? 
Ik heb ook een advies uitgebracht, kort en bondig. 
Zet de onderdrukkers van morgen er uit! Maar ik 
kreeg de kous op de kop. Want als dat gebeurde, 
was de eenheid van de vereniging verbroken. Om 
van te schrikken! Als ik echter uittreed en met 
mij vele gelijkgezinden, die ook liever niet mei 
onze beulen van morgen in een en dezelfde ver- 
eniging zitten, wordt die eenheid niet verbroken. 
Dat volgt logisch uit het advies van Clara. Het 
is maar een weet. 
Neem me niet kwalijk, maar dat advies van Clara 
zit me een beetje dwars. Als zij gesproken heeft 
namens het Hoofdbestuur, dan blijkt daaruit, dat 
onze vereniging meer prijs stelt op het lidmaat- 
schap van communisten dan van niet-communisfen. 
Het is goed dat te weten. 
Enfin, waar maak ik me druk over. Vandaag of 
morgen zitten we onder de Sovjets, worden door 
hun knechten ruw in ons nekvel gegrepen. Clara 
incluis, en dan gebeurt er met ons, waf in de 
bezettingstijd gebeurde. Hef ziet er donker uit. 
Want dan zijn er zelfs geen broertjes en zusjes 
communisten meer om ons het kampleven te ver- 
aangenamen. Maar misschien zitten er dan oud- 
Nazi's in het kamp, die op hun beurt ons met 
liefde zullen helpen er doorheen te komen. 
O, donna Clara!  
Al met al is de tegenwoordige eenheid in onze 
Vereniging een dode eenheid en geen tikkeltje 
meer. N, H, 

* 
In verband met de opmerkingen, gemaakt door de 
heer ]. A. Reiff en Clara, op het ingezonden 
artikel van H. v. R., getiteld „Een verkeerd be- 
sluit", zou ondergetekende hierop toch wel iets 
willen zeggen. 
Voorop gesteld zij. dat ik het met de zienswijze 
van H. v. R. volkomen eens ben en dat het hoog 
tijd wordt, dat men de ware communistische mo- 
tieven leert zien. 
Dat volgens Clara de communistische leden van 
de N.V.E.P.G. nog nooit hun stem verheven heb- 
ben om andersdenkenden uit de vereniging te 
werpen, ligt voor de hand; hoe meer leden de 
vereniging telt, hoe liever, wanneer ook zij maar 
een vinger in de pap kunnen houden en mee- 
roeren totdat de tijd daar is, dat zij met hun ge- 
wroet het heft in handen krijgen. Verder zou ik 
nog willen opmerken, dat Clara vergeten heeft 
te vermelden vanaf welke datum er slechts 2 
communistische hoofdbestuursleden in het bestuur 
zitting hebben. Zij weet toch ook wel, dat het 
nog niet zo lang geleden is, dat van de 17 hoofd- 
bestuursleden er 12 communist waren. 
Dan de manier, waarop Clara het gedrag van de 
communisten in de kampen ophemelt. Ook ik heb 
21 maanden gevangen gezeten en nogal wat com- 
munisten meegemaakt, doch ik kan slechts heel 
weinig goeds over de kameraadschap van deze 
lieden in de kampen vertellen. Zelfs ten opzichte 
van elkaar bestond onder hen weinig kameraad- 
schap en wanneer zij kans zagen van elkaar een 
snee brood te stelen, lieten zij dit beslist niet 
achterwege, laat staan dus, dat zij andersdenken- 
den zouden helpen. Dat ook hier een enkele uit- 
zondering tussen liep, is te begrijpen. 

W; 

tRip naAR amelanö 
r anneer drie KP-ers uit verschillende windstreken bij elkaar zitten en er komt een uitnodiging tot een bezoek 
aan „De Terrorist" op Ameland uit de lucht vallen, dan moeten de bezwaren wel onoverkomelijk zijn om 

niet onmiddellijk een reisplan voor elkaar te hebben. „ , , 
Zo gebeurde het, dat Oom Piet uit het Westland, Utrechtse Cor en Gerrit uit Rotterdam, door toevallige omstan- 
digheden bijeen, overeenkwamen om de volgende dag per auto naar het hoge Noorden te vertrekken. 
Gereden werd via de Veluwe en over het Kampereiland, alwaar een bezoek werd gebracht aan de boerderij van 
Moeder en Jan Post, die met zijn broers een bouw- en veebedrijf exploiteert. 
Deze gastvrije lieden smaakten juist het genoegen van bet bezoek van een gezelschap Rijnsburgers. Wij mochten 
ons tussen hen mede aan de dis scharen, waarbij werd vastgesteld, dat ook een melkbus nog wel als tafelzit ge- 
bruikt kan worden. , ,, , , . , j 
Na een hartelijk afscheid, vertrok het nobele drietal Noordoostpolderwaarts, onder het uitspreken van de wens 
aan Jan, dat op de plaats van de houten schuren, weldra huizen van gehouwen steen mochten verrijzen, waarvoor 
de toekomst een belofte inhoudt. j , „ 11 i_ 
Dwars door het mooie Friesland, langs enkele der elf Friese steden zoals Sneck, Leeuwarden, werd Dokkum be- 
reikt, waar Piet (Friesland) zijn gasten welkom heette met koffie en sandwiches. Zoals gewoonlijk was Bob over 
tijd 'ditmaal slechts vijf kwartier. Toen een telefoontje uit Holwerd. waaruit bleek, dat Stefke met zijn hupse 
vrouwtje en zijn onafscheidelijke vriend Piet (Limburg) angst toonden de tocht over de Waddenzee zonder ver- 
trouwd geleide te moeten maken. Stefke deed de telefoon van vloeiend Limburgs spetteren toen bleek, dat het gezel- 
schap rustig achter een kopje koffie zat. „ , , . . n . vn i j 
Nadat de hete soep geslurpt was, werd, niet op zijn elf en dertigst, onder aanvoering van de Friese KP-ieider, 
de tocht via Holwerd voortgezet en weldra kruisten we over een pittig zeetje naar Ameland. 
Spoedig stonden we vis-a-vis met onze gastvrouwen, charmant en waaratje in New Look!, die ons verwelkomden 
met weer soep en weer een koffietafel. In de conversatiezaal werd vervolgens een gezellig kopje thee genoten. 
De stemming steeg, zodat vanzelf de theekopjes verdwenen en de gasten een pittiger vocht te drinken kregen. 
Stefke kon het niet laten zijn naam nog inniger aan „De Terrorist" te verbinden. Er kwam een doos voor de dag: 
deze werd uitgepakt en weldra hing als herinnering aan een groot Limburgs terrorist een schoon brok Limburgs 
keramiek aan de wand met de woorden van het lied, dat elke KP-er kent: 

Wordt nog eens in later dagen - Stervend zullen wij haar schragen, 
Neerlands vlag ten strijd ontplooid, Maar die vlag verlaten .... nooit. 

Het was al uit het land van de Maas en de groene heuvelen, wat in dat uur de gong sloeg en het kon niet uit- 
blijven, dat. weldra uit volle borst gezongen werd: Waar in 't bronsgroen eikenhout  gevolgd door de Friese 
en Groningse volksliederen en besloten door een „jubelend" (de lezer kent dat nog uit het verslag van de nacht- 
vergadering op Drakenburgh) „Jeruzalem van Stefke. 
Nog meer pittig vocht, een magistrale rede van Stefke, Oom Piet, die met tonnen ging smijten en zich als confe- 
rencier ontpopte. Opa die met eieren goochelde (waar haalt de man het toch vandaan?) en Piet, die dankbaar ge- 
waagde van de perspectieven, die zich geopend hadden voor de voortzetting van het vreugdevolle, maar toch onge- 
twijfeld soms ook wel eens moeilijke werk. dat verricht wordt in „De Terrorist". Een dronk volgde op Janny en 
Truus (voorwaar ze verdienen het) en Attie niet te vergeten. 
Op Ameland werd een monument gebouwd, KP-stijl in optima forma, zonder de bedoeling een monument te zijn, 
doch een poging — en toch zeker een geslaagde poging — om een belofte gestand te doen, die in bezettingstijd zo 
dikwijls werd gedaan: We laten elkaar, we laten je vrouw, je kinderen niet in de steek. 
Daar in vrijheid, ver van de bewoonde wereld, te midden van blonde duinen, omspoeld door een eindeloos gol- 
vende zee, waar de wind altijd waait, is deze belofte in vervulling gegaan en wordt gedurende enkele dagen een brok 
daverende levensvreugde geschonken aan hen, die achterbleven en die toch nog altijd in het hart de herinnering 
mededragen aan hen, die in de strijd om onze vrijheden vielen en aan hen, die de strijd niet ongedeerd liet. 
Dat werd op deze onvergetelijke avond, ondanks alle vrolijkheid, gevoeld en ook de volgende dag, toen strand- en 
duinwandelingen werden gemaakt, waarbij een oud-KP-er trachtte een schietwapen te demonstreren, dat wel voor- 
zien was van een vergunning, doch waaraan de slagpin ontbrak. , , • j 
Gezamenlijk werden de maaltijden gebruikt, waarbij de kwinkslagen niet van de lucht waren en de kwaliteiten der 
onvolprezen gastvrouwen zich ook nu weer uitten in de vorm van een extra-bordje pap, een geklutst eitje ot een 
schaaltje peren op sap, waarbij een KP-man uit de Verenigde Staten van Groningen het niet kon nalaten zijn 
vaderlijke neigingen ook op oudere dochters bot te vieren en niet al te hevig werd weerstaan. Was het wonder, dat 
deze schone dag al te spoedig voorbij was en dat de schemer op de pier een enkele traan, die in stilte werd 
weggezakdoekt, onzichtbaar liet? , _ _. . ,,, ,, 
De machtige veerboot was reeds lang in het duister verdwenen toen nog luide Tot Ziens-geroep over de Wadden- 
zee weerklonk. Een schone dag werd herinnering aan „De Terrorist", een naam, die meer inhoudt, dan de boze 

Eniqe uren^fater 'reden met snelle vaart enkele auto's door het nachtelijk duister naar Groningen, Limburg en Holland. 
Wanneer de Republiek Friesland werkelijkheid mocht worden, dan zal ik geen bezwaar maken, mits Piet dan presi- 
dent wordt, die kan tenminste wat organiseren. „GERRIT . 

Om een voorbeeld aan te halen, het volgende; 
onze kamparts, dus onder de intelligentie te reke- 
nen, een Nederlander en communist, deed voor 
zijn landgenoten niets, maar dan ook in het geheel 
niets, terwijl de mogelijkheid wel aanwezig was, 
gezien het feit, dat onze Russische kampgenoten 
niets te kort kwamen en uitstekend door hem 
werden verzorgd. Een bewijs temeer, dat er wel 
gezorgd kon worden, bewees zijn opvolger, een 
Pools arts die vele mensenlevens nadien heeft 
kunnen redden. 
Begin 1943 was vadertje Sfalin voor hen inder- 
daad nog ver verivijderd, eind 1943 — begin 
1944 toen het Russische leger al dichterbij kwam. 
kregen zij weer genoeg praats en werd er al volop 
op ons Koningshuis gescholden. Daarvan zou niet 
veel overblijven, als zij maar weer eenmaal thuis 
waren. 
Dan iets over de doelstelling van de vereniging; 
weten de leden van de N.V.E.P.G. niet, dat er een 
Stichting 1940-45 bestaat, die de verzorging heeft 
en geeft aan de nabestaanden van onze ver zet s- 
vrienden en aan de oud-illegale werkers. Laten 
de werkelijk principiële verzetsmensen, al of niet 
oud-gevangenen, zich als medewerker bij de Stich- 
ting 1940-'45 aanmelden en hun taak hierin goed 
vervullen, dan hebben wij ook geen versnippering 
van krachten en een naast elkaar werken. 
Voor de vriendschapsbanden, die ontstaan • zijn in 
de kampen is er gelegenheid te over om deze aan 
te houden en wel op de eerste plaats in de Stich- 
ting 1940-'45 als medewerker; vervolgens de per- 
soonlijke vriendschapsband, en daarnaast wordt elk 
jaar van elk kamp of elke gevangenis een réunie 
gehouden, waar wij elkaar kunnen terugzien. 
Laten wij, Oud-Politieke gevangenen, er voor wa- 
ken niet te sentimenteel te worden, dat hebben wij 
in het kamp zeker niet geleerd. Wij zijn geen 
illegale werkers meer en evenmin politieke gevan- 
genen, doch staan weer midden in het volle 
leven. Laten wij daaraan denken en dan in ge- 
dachten houden de waarschuwing welke wij zon- 
der woorden elkaar in het kamp gaven: „Ogen 
open", 

PONS v. D. 
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| HET KAN VERKEREN I 
= Het gebeurde in een klein dorpje in Noord- S 
| Holland gedurende de oorlogsjaren. Regelmatig | 
= vonden hier de bewoners 's avonds het illegale s 
= blad, — laten we het noemen „X" — in hun brie- = 
= venbus, eerst eens in de maand, later elke dag = 
= een nieuwsoverzicht. De trouwe „X"-verspreider E 

was de plaatselijke schoenmaker, die van de op- = 
= richting van de Organisatie „X af werkend lid ^ 
| was, en een graag geziene gast bij elke goede Ne- | 
§ derlander, niet in de eerste plaats om halve hak- = 
| ken en gapende gaten in schoenen te genezen, | 
= maar vooral om de goede tijding: het nieuws ^ 
5 van „X". „ , , , . = 
5 Er waren niet veel „kwaaien in het dorp, slechts = 
| een stuk of wat, waaronder één, die op 10 Mei | 
1 niets meer wilde weten van alles wat naar Duits- = 
| ian(i en de N.S.B. rook en alle nazirommel in | 
E aanwezigheid van de politie verbrandde, maar = 
i enkele dagen later weer totaal fout was en het = 
| 2elfs zover bracht, dat hij de eer genoot de con- | 
Ü tributie te mogen ophalen van de leden van Mus- E 
1 sert's navolgers. Voor hem moest de schoenmaker i 
1 opletten, want hij was niet te vertrouwen. 
| De vrede kwam en onze schoenlapper verwissel- i 
= de zijn illegale kranten-wijk voor zijn kruk, zijn E 
H spanriem en zijn pekdraad. Ook des Nazicontri- E 
i butiemans positie wijzigde zich. Hij verdween E 
E achter het prikkeldraad van een interneringskamp. E 
= Vandagg zag ik het blad „X", nu legaal, bezor- | 
1 gen, in hetzelfde stille dorpje en ik heb er — heel = 
1 stil, op de fiets — om zitten grinneken. Want = 
= wie reed daar rond als agent met een zak vol kran- | 
= ten, die dezelfde naam droegen als de illegale = 
i paihfletjes, die vroeger door de schoenmaker ge- = 
Ë heimzinnig in de brievenbus werden gestopt? De | 
E N.S.B.-er, die eens de schrik des schoenmakers = 
i was; De rollen zijn nu omgekeerd, uitgezonderd = 
= dan het feit, dat de N.S.B.-er het blad wél bij = 
E de schoenmaker brengt, wat vroeger om des vegen E 
E lijfs wille omgekeerd niet mogelijk was. E 
| „FREEK'. | 
ÜiiiimmiimiimiiuiiiimnniiimiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiHiir 
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D eleefdc het dorp Nijevecn op de 9e April 1945, de dag waarop in één keer vijf trouwe vaderland' ■D gers fat ieven Ueten bij de explosie van een munitie-opslagplaats (zie IM. van de vorige week), 
een tragische episode uit zijn verzetsgeschiedems, niet minder droevig, zij het in omvang meer beperkt, is 
het beeld, dat de 22e October 1944 in veler gedachten zal oproepen. 
Op die datum toch vond de arrestatie plaats van twee leden uit het — wij mogen wel schrijven — 
verzetsgezin, de {amilie Kooiker. 
Vader en zoon, beiden werden zij in diezelfde nacht door de Landwacht van huis gehaald en na laffe 
verhoren op transport gesteld naar Westerbork. vanwaar zij nimmer terugkeerden. 
God was hun vaste burcht en toevlucht. Geen duimbreed weken zij toen leed en nood dreigden. Zij heb- 
ben naar Gods belofte de kroon der zaligheid ontvangen. 
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ROELOF KOOIKER 

Geboren 11 Januari 1921. 
Gefusilleerd 27 October 1944. 

"D oelof heeft een groot aandeel gehad 
in de opbouw der illegale organi- 

satie te Nijeveen. Na het werk van 
zijn broer (van der Velde), die moet 
onderduiken, te hebben overgenomen, is 
vooral hij de man, die het contact met 
het personeel van het distributiekan- 
toor moet onderhouden. 
Als hij zich moet melden voor de ar- 
beidsinzet in Duitsland, bedenkt hij zich 
geen ogenblik, maar weigert beslist aan 
elke oproep gevolg te geven. Zijn naam 
komt daardoor niet in de kartotheek van 
het Arbeidsbureau voor, waardoor hij 
van deze zijde nimmer last heeft onder- 
vonden. Een valse Ausweis doet de rest. 
Roelof's verzetswerk werd vanaf begin 
tot einde gedragen door een warme 
liefde voor zijn land en voor zijn naas- 
ten. Een liefde, nog versterkt door de 
plicht, die zijn geweten hem oplegde. 
Bij een huiszoeking door de Landwacht 
bij zijn vader thuis in de nacht van 22 
op 23 October 1944 wordt hij gearres- 
teerd. Hij valt immers in de leeftijds- 
klasse, waaruit de slaven voor het Duitse 
Rijk worden gerecruteerd. Ausweisc be- 
zitten geen enkele waarde meer in de 
ogen der slavendrijvers en hoewel er 
geen aanwijzing voor verdenking 
van Roelof bestaat, wordt hij tegelijk met 
zijn vader meegenomen naar Diever. Hier 
wordt hij door de Landwacht aan een 
verhoor onderworpen. Ze zetten hem 
het pistool op de borst, in zijn nek en ze 
dreigen hem te zullen neerschieten 
als hij niets vertelt. ,Je doet maar wat je 
niet laten kan," antwoordde Roelof la- 
coniek en verder zweeg hij. 
Hij werd van Diever overgebracht naar 
het H.v.B. te Assen en nog diezelfde 
dag verder getransporteerd naar Wes- 
terbork. Evenals zijn vader vond hij 
hier op 27 October 1944 de dood door 
de kogel. 
Zijn enige schuld was, dat hij zijn 
plicht had gedaan. 

I 1 
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SIPKE DOL 

Geboren 26 Maart 1918. — Gesneuveld 9 April 1945. 

Een jonge man vol van levensvuur en in zich dragend 
een onverzettelijke geest en wil om zich met alle krachten, 

die hij bezit, zich te keren en te wenden tegen het moffen- 
gebroed en zijn handlangers. 
Hij is altijd de moedige en vastberaden strijder geweest, 
nooit bevreesd voor bestaande gevaren. 
Wanneer hij eind 1941 wordt ingeschakeld in de grote 
keten, dan weet hij, dat hij niet werkeloos behoeft toe te 
zien. Als LO-er heeft hij geholpen waar mogelijk was. 
Na de z.g. „Dolle Dinsdag" heeft hij zijn werk in de steek 
gelaten om met de bevrijding tolk in Nijeveen te zijn. 
Bij de ontploffing van de munitiedepóts werd hij gedood. Dit 
gebeurde op 9 April 1945. 
„In dienst van het vaderland", altijd bereid te helpen, zo 
is hij heengegaan. Hij laat verloofde en ouders achter. De 
Heer trooste hen in dit leven. 

■ 

WILLEM BOVERHOF 

Geboren 10 Maart 1903. — Gesneuveld 9 April 1945, 

Willem Boverhof is een van de stille werkers geweest, 
»én waarachter men nimmer illegale neigingen zou 

zoeken. Lichamelijk zwak, is hij geestelijk in de strijd sterk 
geweest. 
Wetend, waarom deze strijd ging, deed hij zijn plicht en 
hielp zijn broer bij het werk. Menige opdracht is door hem 
volbracht. 
Vanaf begin November 1944 moet ook hij zijn weg zoeken 
in de rij diergenen, die beter onder dan boven water kunnen 
zijn. Met de bevrijding in zicht, wordt hij thuis neergeveld, 
't Zij groot of sterk, 't zij klein of zwak, wanneer de roep- 
stem des Heren komt, moet men gaan. 
Zo ging één der stil'e werkers in den lande heen op 9 
April 1945, in dienst van 't vaderland. 

 A 
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)AN KOOIKER 

Geboren 30 Maart 1890. 
Gefusilleerd 27 October 1944. 

X 7anaf de aanvang der illegale organisa- 
* tie te Nijeveen is hij met de gang van 

zaken op de hoogte, doordat zijn huis als 
contactadres wordt aangewezen. 
Hij leeft volkomen met het werk mee en 
het duurt niet lang of zijn boerderij wordt 
het middelpunt van grote activiteit. Als in 
Mei 1943 de stakingen uitbreken, is ook 
Kooiker een diergenen, die door de SD 
worden gearresteerd. Twaalf dagen bergt 
men hem op in het H.v.B. te Assen, doch 
hoewel hij verschillende malen aan een 
verhoor wordt onderworpen, laat hij niets 
over zijn kennis omtrent illegale activiteit 
los, zodat men hem tenslotte maar weer in 
vrijheid stelt. Met grotere verbetenheid dan 
tevoren zet hij zijn werk na deze eerste 
kennismaking met de SD voort, immer be- 
reid om datgene te doen, wat nodig is voor 
de goede gang van zaken. Zijn kracht is de 
geest van het stoere Calvinisme; God meer 
gehoorzaam dan de mensen. De tijd spoedt 
voort en de spannende Septemberdagen van 
1944 breken aan. De bevrijding komt in 
het zicht en daarmee de zekerheid van de 
overwinning. Dan krijgt Kooiker in de 
nacht van 22 op 23 October een tweede 
huiszoeking. Iemand, die door de organi- 
satie geholpen is, noemt zijn naam. Dit is 
voor de Landwacht voldoende om hem te 
arresteren. Men dreigt hem te zullen dood- 
schieten zo hij weigert te spreken, maar 
Kooiker volhardt in zijn zwijgen. De onver- 
laten trachten hem bang te maken en 
schieten hun kogels rakeling langs hem 
heen in de deur, maar met de dood voor 
ogen behoudt hij zijn kalmte. 
Hij en zijn tweede zoon worden meege- 
voerd naar Diever, vanwaar hij wordt over- 
gebracht naar het H.v.B. te Assen. Die- 
zelfde dag wordt hij met zijn zoon op 
transport gesteld naar Westerbork om kort 
daarop, op 27 October, te worden gefu- 
silleerd. 
Tot het laatst toe getrouw aan de Koning 
der Kerk. 
Getrouw aan koningin en vaderland. 

as 



VERBLUFFEND !! 

Van de hand van de in Scheveningen 
„gevangen" zittende Kriminalkommissar 
Munt, is onlangs tot ieders verbazing 
en verontwaardiging een groot artikel ver- 
schenen in twee Haagse Dagbladen, t.w. 
het „Haags Dagblad" en de „Nieuwe 
Courant". 
In dit artikel mengt de Kriminalkommissar 
zich in een discussie over de wenselijkheid 
om verdere nasporingen te doen naar de 
moordenaar van de kort na de bevrijding 
vermoorde Haagse Advocaat Mr. H. de 
Boer. 

Men behoeft tegenwoordig nergens meer 
verwonderd over te zijn. Toch vinden we 
dit — nog voorzichtig uitgedrukt — wel 
beestachtig brutaal, èn van de Kriminal- 
kommissar, èn van de twee Haagse kran- 
ten, èn van de onbekende bemiddelaar. 
Is het nu al zo ver, dat samenwerking met 
oorlogsmisdadigers geoorloofd wordt ge- 
acht? 
We zijn eenvoudig sprakeloos. 

Intussen hebben de dagbladen aangekon- 
digd, dat Munt  vrijgelaten is! 

,fDe Soldaat Jansen meldt zich" 

Een historische anecdote is die van een soldaat, 
die van Semarang naar Batavia was overge- 

plaatst en zich daar moest melden bij het subsistenten- 
kader. De soldaat kwam nog al laat in de avond met 
zijn zwikje op de plaats van bestemming en meldde 
zich bij de sergeant-majoor, die hem peinzend aan- 
keek en zei: 
„We weten van niks." 
„Ja," zei de soldaat, „dat kèn wel maar ik ben hier- 
heen overgeplaatst en als jullie administratie niejf 
klopt, dat kèn ik niet helpen. Hier ben ik en hier blijf 
ik." 
„Zo," zei de sergeant-majoor, „maar wij weten van 
niks. En bovendien is het hier stampvol." 
„Ik ben bek-af," zei de soldaat, „ik mot een tempatje 
hebben om te maffen, dan zien we morgen wel verder." 
„Hij wel," zei de sergeant-majoor, „Soldaat Jansen, 
je maakt maar rechtsomkeert en zorgt dat je ergens 
onderdak komt, hier is geen plaats en wij weten van 
niks." 
„Het is toch bar," zei de soldaat, „dat je als soldaat 

• niet eens onderdak kèn krijgen, als je officieel bent 
overgeplaatst. Ik ben hier en ik blijf hier. majoor, ik 
heb me rot gesjouwd, ik kèn niet meer. Bovendien 
is het al zo laat, dat ik nergens anders meer terecht 
kom." 
„Onmogelijk, je kèn hier niet blijven, we zitten stik- 
vol," zei de majoor, „en bovendien; we weten van 
niks." 
„Ik zal me beklagen," zei de soldaat. „Dat is geen 
werk. Ik zal een officiële klacht indienen." 
„Als je te klagen heb, ga je voor mijn part naar de 
Legercommandant," zei de majoor, „maar wij weten 
van niks." 
De soldaat nam zijn zwikkie op, zette het neer, nam 
het nog eens op, salueerde en zei; 
„Tot uw orders, majoor." 
Hij stapte de donkere, stille avond in, het was al 
heel laat geworden, en marcheerde naar het Paleis 
van de Legercommandant. 
En zo kwam het, dat généraal Spoor, die laat in de 
nacht in het Paleis zat te werken, plotseling een 
soldaat voor zich zag staan, die zijn kitbag en zijn 
sten in een,hoek had geplaatst en straf in de houding 
salueerde: 
„De soldaat Jansen, nummer zoveel, dat-en-dat on- 
derdeel. meldt zich, generaal." 
„En zo laat," zei de generaal. „Wat voert u eigenlijk 

j hierheen, soldaat Jansen?" 
1 „Order van de sergeant-majoor van het subsistenten- 
1 kader, generaal." 
j „Zo, en wat zei de sergeant-majoor?" 
I „De sergeant-majoor zei: as je klachten hebt ga je 
- maar naar de Legercommandant. Ze hebben geen 

tempatje voor me. generaal, en ik kèn toch niet onder 
de brug van het Molenvliet gaan slapen. Ik ben 
trouwens uit Semarang of-fi-cieel hierheen overge- 
plaatst." 
De generaal drukte op een belletje, waarop zijn 
adjudant kwam. Daarna zei de generaal tot zijn 
adjudant: 
„Kees, dit is de soldaat Jansen. Hij kan geen onder- 
dak krijgen. Hij logeert bij ons, in het Paleis. Wijs 
hem zijn kamer." 
En zo kreeg de soldaat Jansen voor die ene nacht 
een tempatje in het Paleis van de Legercommandant 
en logeerde hij bij generaal Spoor. 

(Uit: Demarcatielijn. Uitg. W. ten 
Hoeve, 's-Gravenhage). 

NIWIN-KERSTPAKKETTEN. 

Met het oog op de vele verzoeken om inlich- 
tingen legt de NIWIN er de nadruk op, dat 
de verscheping van de Kerstpakketten, bestemd 
voor de militairen en burgerpioniers in Indo- 
nesië, niet inhoudt, dat ook de verkoop van 
etiketten voor deze pakketten is gestopt. Deze 
etiketten worden n.1. per vliegtuig naar Batavia 
verzonden, waar zij, alvorens door de archipel 
te worden gedistribueerd, op de Kerstpakketten 
.worden geplakt. 

NIEUWS UIT UTRECHT 
In Augustus j.l. organiseerde de Stichting-KP-Utrecht 
twee uitgaansdagen voor de vrouwen van onze ge- 
vallen vrienden. 
Beiden tochten zijn uitstekend geslaagd 
Op de jaarlijkse algem. vergadering van 28 Sept. 
j.L, werden enige bestuursleden herkozen, terwijl 
tevens Me). M. Lagerwey haar intrede als bestuurs- 
lid deed. 
Op de laatst gehouden bestuursvergadering werd be- 
sloten om a.s. winter een grote feestavond te houden, 
waarvoor alle vrouwen van gesneuvelde verzetsvrien- 
den, LO-ers, KP-ers en medewerkers van de Stichting 
'40—'45, gratis zullen worden uitgenodigd. 
Nadere bijzonderheden zullen in een volgende Zwer- 
ver te vinden zijn. 

kUpROOSöaq 
11 November — dag der dankbaarheid, want inter- 
nationale gedenkdag voor de gevallenen in twee 
wereldoorlogen. Over het rond der aarde zullen 
mensen bijeenkomen in kerken en op kerkhoven, om 
zich enige ogenblikken te bezinnen op de ontzaglijke 
prijs, die voor vrijheid en recht werd betaald. 
In dit kader zal op Zaterdag 13 November a.s. om 
drie uur n.m. in de Nieuwe Kerk op de Dam te Am- 
sterdam, een officiële herdenkingsplechtigheid plaats 
vinden. 
Alleen in ons land zijn meer dan 45.000 gesneuvelde 
bondgenoten ter aarde besteld, vijf en veertig duizend 
— de huiveringwekkende prijs, waarvoor ons de vrij- 
heid werd terug geschonken. Laten we dit overwegen, 
als ons straks in de week van 11 November een gift 
wordt gevraagd ter bekostiging van de daadwerkelijke 
zorg, die door het Ned. Oorlogsgraven-comité aan de 
geallieerde oorlogsgraven in ons land wordt besteed 
en van de financiële steun, die wordt verleend aan 
nabestaanden, die de graven wensen te bezoeken 
doch dit zelf niet kunnen betalen. 
De bezinning van diensten en plechtigheden is goed. 
mits de ware zin — de hoogste menselijke waarden 
in de toekomst iets voorzichtiger te (doen) hanteren 
dan in het verleden — niet in ijdel, officiëel vertoon 
verloren gaat. 
Wie die zin wel heeft verstaan, zal in de komende 
week niet aarzelen in zijn zak te tasten als hem de 
klaproos — het embleem dezer herdenking — met 
bovenomschreven doel zal worden atpigeboden. 
Niemand onttrekke zich aan deze eenvoudig vorm 
van dankbetoon. 

ADVERTENTIE - RUBRIEK 

FAMILIEBERICHTEN 
Dankbaar cn verheugd berichten wij 
U, dat God ons een tweede wel- 
geschapen Dochter toevertrouwde: 

Johanna Hermina 
H. W. J. Enserink 
F. M. Enserlnk-van Huizen 

Leidenr 31 Octobcr 1948 
De Sitterlaan 76. 

Tijd.: Diaconesscnhuis. 
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Ou kou- un pijnvardrijvonde tablet 
In buisjes van 40 en 75 ct. 

STEMPEL FABRIEK 
VAN DER BRVc 

WESTZÜDE 202-ZAANDAM 
TELER 4128 POSTR. 217102 

In een dag gereed. 
Alles op het gebied van stem- 
pels, cliché's en naamplaten. 

Het Hoofd der P.R.A. te 
Amsterdam, verzoekt po- 
sitieve gegevens omtrent 
de voormalige S.S. bewa- 
ker: HEINRICH ANTON 
DOHMEN. bijgen. „De 
Rijnschipper". 
DOHMEN was tijdens de 
bezetting S.S.-bewaker in 
het P.D.A. te Amersfoort 
en heeft zich meerdere 
malen aan mishandelingen 
van gevangenen schuldig 
gemaakt. 
Verzoeke inlicht, te ver- 
strekken : Kamer 120, 
Hoofdbureau van Pol. te 
Amsterdam. 
H.a.p./rech. 

M. VAN GULIK. 

Houtwarenfabr. P. FLENS, C.V. 

OOSTZAAN 
N 

Kantoor en fabriek, 
Noordelnde C 12 - Telefoon 347 (K 2984) 
Speciaal adres voor draai en fraiswerk. 

„Het werk van Flans, Vervaardigers van Huish artikelen. " . ... ,, bpeelgoederen en lechn. Houtwaren. 
IS altijd (laai wans Massa Houtwaren. - Vraagt offerte. 

Xtkls U per auto de wereld rond zwerft en 
U komt door AMERSFOORT, kunt U de 
hulp voor Uw AUTO vinden bij de 

N.V. HENRI NEFKENS 

Bestaan er in Uw bedrijf moeilijkheden bij het 
vinden van goed 

Personeel ? 
Plaatst dan een advertentie in „De Zwerver". 
Ons blad wordt n.1 steeds gratis aangeboden 
aan alle demobiliseerende militairen. 
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GELDCREDIETEN Voor 
iedereen zonder borgen 

1 1500.- 
Ib Hjpolliekan. Auto-financiering 
Aanvrage met portie antwoord 
Postbus 6011 Den Haag. 
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desc deóyp&cada'ó. 
de adembenemende roman van een voormailq tioötaobicier van 
de geallieerde agentendienst is zojuist verschenen en bij den 
HOOFDSTADBOEKHANDEL verkrijgbaar 
Dit ongelotelijk spannende boek over het werk der gehe me 
agenten in Nederland en daarbuiten, over het beruchte Engiand- 
spiel, bchreleder de kopstukken v d. Duitse Geheime Dienst, 
spionnage en contra-spionnage zai een ware sensatie teweeg- 
brengen ! Zorgt, dat 0 nle» 'e iaat ben' en bestelt Uw exempl. 
nog vanavond! 

BESTELBON 
Aan de HOOFDSTADBOEKHANDEL. Kal verstraat 106, Amster- 
dam, teL 34967, postgiro 272196. 
Stuur mij omgaand  exempl. 

Carnaval der desperado s 
366 biz.: fraaie uitvoering, geb. f 6.90 

Naam    
Adres   
Woonplaats.. .. Zw. 

• Wevers 

en andere 

Tcxticlvakarbcidcrs 

kunnen geplaatst worden bij de 

Fa. DIDDENS 6 van ASTEN 

SPINNERIJ NIJVERDAL- HELMOND 

is altijd plaats voor een 

Vakman 

bij 

Jan Jonger! us 

M.V. ^ Utrecht 

CARROSSERIE- EN CONSTRUCTIE- 

WERKPLAATSEN 

AUTOMOBIELBEDRIJVEN 

Hoofdkantoor Kanaalweg 34 
Jutphaas (Post Utrecht) 
Tel. 18844 
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Stakingen zijn enigermate te vergelijken 
met een oorlog en ook wel met illegaal 
verzet. In alle drie de gevallen gaat het 
immers om een gewelddadig forceren van 
de toestand, om een machtsstrijd. 

En dat, terwijl de stakende of oorlogvoerende 
of zich verzettende partij geen functie of ambt 
heeft, waardoor zij gesteld is boven de partij, 
op wie zij haar machtsmiddel toepast. 
Dat laatste is b.v. wel het geval bij de overheid, 
die een misdadiger arresteert en straft, of bij 
een vader, die zijn zoon over de knie neemt. 
De overheid bezit oorspronkelijk het recht en 
de plicht haar machtsmiddelen op de onderda- 
nen toe te passen, zij 't dat zij zich daartoe 
in een democratische staat aan het geschreven 
recht bindt. (In de dwangstaat, zoals Rusland, 
is die binding vervallen). 
Die ambtspositie bestaat niet voor de oorlog- 
voerende, noch voor de illegale verzetter, noch 
voor de staker. Daaruit te concluderen, dat deze 
drie te veroordelen zijn, is echter onjuist. De 
staking, de oorlog en het illegaal verzet kunnen 
gerechtvaardigde middelen zijn om de disharmo- 
nie, die door de zonde nu eenmaal in de wereld 
bestaat, als de voortdurende verstoring van de 
rechtstoestand, te herstellen. 
Maar met deze beperking: De staking, de oorlog 
en het verzet zijn het uiterste middel in de be- 
strijding van onrecht. Men mag er slechts toe 
overgaan als het overleg over het door de ander 
gepleegde onrecht doodgelopen is en er geen 
mogelijkheid meer bestaat het weer op gang te 
krijgen, of als overleg zinloos is, omdat de ander 
practisch demonstreert, dat hij op de weg van 
onrecht wenst verder te gaan. 
Het gaat in deze drie gevallen dus om een 
uiterst middel, gerechtvaardigd als noodweer. 

Toen Duitsland ons land overviel, had Neder- 
land uit noodweer het recht tot de oorlog. 

Overleg en discussie baatten niet meer. Het 
onrecht moest zo mogelijk nog met geweld on- 
gedaan gemaakt worden. 
En toen Duitsland de functie van overheid 
waarnam voor onze regering, maar deze functie 
niet ten onzen gerieve, maar naar eigen goed- 
duzyten, en in strijd met het landoorlogsregle- 
ment, uitoefende, toen. was verzet, als een uiter- 
ste maatregel om het onrecht te bestrijden, 
geboden. Verzet was noodweer. Dit verklaart, 
dat bij liquidaties de verzetsbeweging niet als 
rechter optrad. De verzetter was niet gesteld 
boven de Duitse bezetter. Slechts het argument 
van noodweer maakte een liquidatie geoorloofd. 
Indien dit gebruik van geweld in oorlog, verzet 
of staking een -uiterst middel, in zekere zin, 
een noodzakelijk kwaad is, dan is er alles aan 
geiegen om dit uiterste zover mogelijk weg te 
schuiven. 

DE STAKING 

Immers, wannéér men tot deze jungle-practijk 
overgaat, dan heeft hij, die daarmee onrecht 
wil herstellen, wel het recht aan zijn zijde in de 
strijd, maar daarom zegeviert zijn zaak nog 
niet. In 't oerwoud zegeviert de sterkste en dat 
geldt ook voor de oorlog, de staking en het 
illegale verzet. 
Het uitbreiden van het overleg, waardoor het 
vermijden van machtsmiddelen mogelijk is, zal 
men dus moeten betrachten. In dat licht kan 
men de Uno zien en b.v. de Stichting van de 
arbeid. En verder is het gewenst orde in de 
verhoudingen te scheppen en overeenkomsten 
te maken, waaraan men zich wederzijds bindt; 
het volkerenrecht, de bedrijfsorganisatie, de 
C. A. O.'s enz. Dit alles dringt het gebruik van 
machtsmiddelen tussen niet in ambtsverhouding 
staande partijen meer naar de achtergrond. 

Nu iets meer over de staking. 
„Helaas is de staking een geoorloofd middel 

om recht te verkrijgen", zou men kunnen zeg- 
gen. 't Is immers een machtsmiddel; de sterkste 
wint. Maar met evenveel recht mag, ja moet 
men zeggen: „Gelukkig hebben we de vrijheid 
om te staken". 
Want al heeft men onder bepaalde omstandig- 
heden het recht tot staking, men moet er ook 
de kans, de vrijheid toe hebben. 
En als die vrijheid er niet is, dan mist men dit 
laatste verweer tegen onrecht, dan kan de 
machtige zonder weerstand — zonder bestrijding 
met het machtsmiddel der staking — voortgaan 
met zijn onrecht, zoals in feite in het begin van 
de vorige eeuw in het bedrijfsleven het geval 
was; zoals thans nog het geval is in de dwang- 
staat Rusland, want daar is het staken ver- 
boden. 
Reeds Lincoln prees zijn land gelukkig, omdat 
men er staken mocht. Hij zag scherp in, dat met 
de wet niet alles te regelen is, dat men zonder 
een laatste veiligheidsklep der vrijheid, de sta- 
king, gevaar liep de zwakkere onrecht te laten 
wedervaren door de economisch sterkere. 
Men dient dus beide aspecten van de staking goed 
in 't oog te houden: zij is een machtsmiddel en 
mag daarom eerst in laatste instantie gebruikt 
worden, maar onder die omstandigheden is zij 
dan ook geoorloofd en zelfs vereist. 
Houdt men dit in het oog, dan is er nog iets 
meer van de staking te zeggen. Dan kan men 

INKEER sr 

od, als dit leed mag zijn een nieuw beginnen 
en deze smart de weelde van mijn ziel, 
dan zal ik aan het eind nog overwinnen; 
wie zou ik zijn als ik U weer ontviel ? 

Laat dan deez' nacht opnieuw geboorte wezen 
en het ontvangen van het eeuwig brandend Licht; 
wie kan zich zelf en eigen ziel genezen? — 
wij zijn niets anders dan een stamelend gedicht. 

Harm. de Jong. 

n.1. twee vormen van staking onderscheiden: de 
geoorloofde en de ongeoorloofde. De geoorloofde 
kan zijn een staking om recht af te dwingen, 
dan wel een staking om tegen onrecht te pro- 
testeren. Ongeoorloofd kan een staking zijn, om- 
dat het moment verkeerd gekozen is, of omdat 
het stakingsargument onjuist is. 
Een arbeidsstaking, die men begint om onjuiste 
bedrijfsvoorwaarden te herstellen, een dwangsta- 
king, is inderdaad geoorloofd, indien alle andere 
pogingen tot overleg faalden en de tegenpartij 
weigert, dan wel het probleem op de lange baan 
schuift. 
Is de staking eenmaal begonnen, dan blijkt eerst 
recht, dat 't een zuivere machtsstrijd is. Wie de 
langste adem heeft, wint het, ongeacht de vraag, 
of hij in zijn recht staat. Dat winnen is trou- 
wens betrekkelijk, want beide partijen verliezen 
zo het een en ander in de strijd. Dat is net zoals 
in de oorlog en in de verzetsstrijd. 

Nu kan men de proteststaking zien als een 
voorportaal van de zo juist beschreven staking. 
Zij toont aan, dat men niet accoord is met de 
gang van zaken en dat men moreel en materieel 
sterk genoeg is om de strijd op te nemen. De 
proteststaking is een attentlesein voor de ko- 
mende stakingsstrjjd, om de tegenpartij tot rede 
te dwingen, voordat men tot de machtsstrijd be- 
sluit. 
Het komt mij voor, dat de proteststaking een zeer 
democratisch middel is en dat men geen dwang- 
staking zou moeten beginnen, alvorens in een 
korte proteststaking de tegenpartij gealarmeerd 
te hebben. 
Nu zijn er ook ongeoorloofde stakingen. In de 
eerste plaats die, welke men te vroeg begint, 
n.1. als het overleg nog niet beëindigd is en nog 
kansen biedt. 
Belangrijker is in dit verband de staking, die 
men, om een argument, buiten de bedrijfsver- 
houding gelegen, aanvangt. Zo'n argument is 
b.v. het politieke. De communisten presteerden 
dat enkele jaren geleden bij de troepenzendin- 
gen naar Indië. 
In Fraknrijk doen zij het thans tegen het 
Marshallplan en Finland beleefde iets dergelijks 
als voorproefje van de aldaar door de commu- 
nisten beoogde omzetting van het bewind. 
Men is echter niet in een bedrijf om politieke 
oogmerken te verwezenlijken en het is zodoende 
ongeoorloofd, de onderneming, waar men werkt, 
té laten ontgelden, wat die onderneming niet kan 
verhelpen: bezwaren op politiek gebied. Boven- 
dien is het ongeoorloofd door een politieke sta- 
king een machtsstrijd tegen de overheid te gaan 
voeren, terwijl wij een volksvertegenwoordiging 
hebben, die het meningsverschil door discussie 
kan slechten. Dat is ongeoorloofd en gevaarlijk. 
Want men sluit zodoende de volksvertegenwoor- 
diging kort en kiest zo voor de politieke machts- 
strijd op straat, de politiek van de jungle. 
De politieke staking brengt de democratie in 
gevaar. Zij is in wezen revolutionnair. 
Laten de heren (communisten) de politieke sta- 
king gaan toepassen, daar, waar zij het enige 
middel is aan het juk van Führers en dictatoren 
te ontkomen, daar, waar „volksvertegenwoordi- 
gingen" een marionettentheater zijn. Laten ze en 
masse gaan staken in Rusland. Dat zal de 
wereld deugd doen. 

H. v. R. 

„DE ZWERVER" 
Prins Hendrikkade 152 - Amsterdam-C. 
Telefoon: Red. 44566 ft Adm. 41063 
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Het was in den jare 1813, dat in Holland de 
straten en pleinen versierd waren met vlag- 

gen en wimpels. Het was n.1. het jaar, dat de Sou- 
vereine Vorst, overgekomen uit Engeland, te 
Scheveningen landde. Heel Holland en weldra heel 
Nederland zuchtte verlicht, toen het gehate juk 
der Fransen werd afgeworpen. Oranje was terug 
en nu zou alles wel goed gaan. 
Koning Willem I was een werkzaam vorst met 
vele goede plannen en veel heeft hg voor ons volk 
gedaan, maar één ding hebben hg en het Neder- 
landse volk uit het oog verloren n.1.: dat de oude 
zinspreuk was: „Nederland en Oranje, Oranje en 
Nederland." Het gezegde: „de koning benoemt en 
ontslaat zijn ministers naar zijn welgevallen" werd 
bij hem volkomen bewaarheid. Hij regeerde, hij 
bestuurde, hij deed  alles. 
En het Nederlandse volk? Het Nederlandse volk 
sluimerde en zong gezellige liedjes van Tollens 
e.a. Enkele grote mannen, als Groen en Thorbecke 
— om maar de meest bekende te noemen —, za- 
gen het gevaar wel en waarschuwden voortdu- 
rend, maar hun stemmen waren als die des roe- 
pende in de woestgn. De Jan-Salie-geest had het 
Nederlandse volk te pakken en er moest eerst 
nog heel wat gebeuren voordat ze hun ogen sla- 
perig uitwreven. Zij merkten ten slotte wel dat 
de welvaart van ons land niet toenam maar eer- 
der achteruit ging, en gaven toen natuurlijk de 
koning de schuld. 

Was dit ten onrechte? Kunnen wij nu achteraf 
vragen. Een ontkennend antwoord hierop te 

geven gaat tamelijk gemakkelijk, maar of wij hem 
dan eerlijk beoordeeld hebben is een tweede. Ko- 
ning Willem I was een neef van Frederik de 
Grote en aan deze was hij niet alleen in den 
bloede verwant, maar ook naar de geest. Beiden 
kunnen wg hen rekenen tot de groep van de z.g. 
verlichte despoten. Waarschijnlijk kennen onze 
lezers deze benaming wel maar voor de zekerheid 
willen wij dit toch even trachten duidelgk te 
maken. 
Democratie zou men kunnen weergeven met het 
volgende: „Alles vóór en alles door het volk". 
Verlicht Despotisme met „Alles vóór, maar niets 
door het volk". Zo ook was de stelling van deze 
Oranje en ons volk vond het in grote meerder- 
heid allang goed. Van zélf de handen ineen slaan 
en aanpakken had men nog niet veel begrip. Wie 

Roosendaal huldigt het verzet 

Op Zaterdag 30 October jl. werd een kleine 
plechtigheid gehouden als omlijsting van de 

overbrenging van een oorkonde, gewijd aan de 
gevallenen uit het Roosendaalse district der Ille- 
galiteit, van het oude naar het nieuwe gemeente- 
huis. 
Deze gedenkplaat, vermeldende een gedicht ter 
ere der 24 verzetsstrijders, die hun actie met het 
leven betaalden, bevond zich voorheen in de 
raadszaal van het vroegere stadhuis, in het ver- 
trek. waar thans nog de raadsvergaderingen wor- 
den gehouden. Deze plaats verdroeg zich slechts 
matig met de hulde, die het gemeentebestuur te- 
recht meent verschuldigd te zijn aan deze doden, 
en de oorkonde werd daarom overgebracht naar 
de hall van het nieuwe raadhuis, waar zij dage- 
lijks door vele inwoners zal worden aanschouwd. 
Het initiatief verdient zeker waardering en zal 
ongetwijfeld vruchtbaar blijven. 
Om vier uur zette zich een stoet in beweging, 
gevormd door de nagelaten betrebkingen, het vol- 
tallig dagelijkse bestuur en een groot aantal leden 
van de Roosendaalse raad, alsmede het bestuur 
der Stichting 1940—1945, die zich over de Markt 
naar het nieuwe gemeentehuis begaven, onder het 
gebeier van de klokken van de St. Janstoren. 
Aan het eindpunt aangekomen, sprak burgemees- 
ter Freijters een kort doch innig woord ter ere 
van hen, die vielen en hing daarna een krans 
rond de gedenkplaat. 
Vervolgens werden twee minuten stilte in acht 
genomen. 
Het stemt tot vreugde, dat opnieuw de ver- 
schuldigde hulde werd bewezen jegens hen, die 
met volstrekte negatie van persoonlijke belangen 
en mdividuële waarden, hun Vaderland dienden 
in het donkerste tijdvak van zijn geschiedenis. 
Moge dit land nimmer vergeten, wat zij door- 
stonden en voor altijd de belangeloosheid van 
hun werk taxeren op zijn hoge waarde. 
Ons past het gebed, dat vervat ligt in de laatste 
strofen van het sonnet, dat op de Roosendaalse 
oorkonde staat geschreven: 

Wij staan door lenteluchten aangedaan 
— Rivieren blinken en de merels slaan — 
en zien, hoe op hun graf het hout ontbot. 
Heer God, die in het hart de vrijheid schiep. 
Geef hun, die Gij nog vóór de lente riep. 
Uw klaar geluk in hun ontbonden lot. 

Lc. 

door: Mr. M. WESTERHUIS 

hield deze vorst in het rechte spoor? Het Neder- 
landse Volk niet! 
Nu is het een eeuw later, en vele wetten, ge- 
woonten en omstandigheden zijn veranderd. We 
hebben de belangrijke Grondwetswijziging gehad 
van 1848, waarin de eerste beginselen van ons 
huidig regeringssysteem met de onschendbaarheid 
des 'Konings en de Ministeriële verantwoordelijk- 
heid zijn vastgelegd. Verschillende grondwetswij- 
zigingen zijn nog gevolgd. 
Echter, waarom zouden we hierover uitwijden, we 
hebben pas een verkiezing achter de rug waar 
het juist om zo'n grondwetswijziging ging, en de 
drukinkt van de verkiezingspamfletten is nauwe- 
lijks opgedroogd. Neen, nu zijn wij allen goed op 
de hoogte met al onze volksvrijheden. Wij weten 
het allemaal precies. We zouden met alle plezier 
een opstel willen schrijven over al de rechten, die 
wij als volk van Nederland bezitten. We weten 
het goed, om niet te zeggen te goed. 
Juist dit laatste is maar al te waar, we weten 
het te goed! 
Zo goed, dat wij niet meer zien hoe langzamer- 
hand onze vrijheden worden afgenomen. Nu is het 
echter geen koning of vorst, maar nu is het de 
regering. En wg ? Wij zijn de Ezau's die onze 
vrijheden verkwanselen, alleen Ezau kreeg er nog 
een schotel linzenmoes voor en wij niets. 

Misschien denken enkele lezers, dat wij de ver- 
schillende redevoeringen, die in de Staten- 

Generaal zijn gehouden en waarin op voormeld ge- 
gevaar werd gewezen, willen bespreken, maar dan 
vergissen zij zich. De regeringspolitiek willen wij 
buiten deze verhandeling houden. 
Neen, het is slechts onze bedoeling om aan de 
hand van een kort geleden aan ons gestelde vraag 
aan te tonen, dat voormeld gevaar niet denkbeel- 
dig is, of alleen te onderkennen is bij enige theo- 
retici, doch ook bij ons in de huiskamer gecon- 
stateerd kan worden. 
Wij hebben in ons blad al meermalen geschreven 
over de Stichting 1940-1945 en de vraag en tevens 
uitroep: „is het eigenlijk niet onjuist dat de 
Stichting 1940-1945 zich moet bedruipen met 
contributiën en giften van particulieren?" is al 
niet meer onbekend voor ons. 
In het begin ging het nog wel, want toen voelden 
de mensen nog aan den lijve het leed, dat ze ge- 
leden hadden, en toen waren de bijdragen ook 
voldoende. Maar als we nu het financieel jaar- 
verslag van de Stichting doorkijken, dan zien we 
direct, dat ze tegenwoordig veel minder geld ont- 
vangt dan vroeger. Ook hiervoor geldt de spreek- 
wijze: „Uit het oog, uit het hart". Dat helpen 
hier geen philantropie is maar plicht, behoeft geen 
betoog. Hierover is reeds meer geschreven, zodat 
wé ons ontslagen achten van de plicht hier ver- 
der op te wijzen. 

Als wij dit verschijnsel bezien dat het verant- 
woordelijkheidsgevoel van de burgerij te kort 

schiet, (en dit wisten we reeds van te voren, daar 
dit in de geschiedenis een algemeen voorkomend 
verschijnsel is), waarom heeft de Staat (Over- 
heid) de taak van de Stichting niet zelf ter hand 
genomen? Op het eerste gezicht zijn wij geneigd 
hen die zo spreken gelijk te geven, maar het blijft 
dan „het eerste gezicht". Bij dieper doordenken 
zullen wij dit idee de rug toekeren. En waarom 
dan? 
Als we later over de bezettingstijd zouden spre- 
ken, zou het dan duidelijk genoeg zijn voor de 
luisteraars van die tijd, als we zouden volstaan 
met te zeggen: „we hebben vijf jaren tegen Duits- 
land gestreden?" Duitsland is een begrip, dat niet 
gebonden is aan een bepaalde tijd. Immers het 
Duitsland van thans is verschillend met het 
Duitsland van 1870 enz. Neen, wij hebben speciaal 
gevochten tegen het Duitsland van omstreeks 
1940, tegen haar ideologie, tegen het nationaal- 
socialisme, tegen die Staat, die alles wilde beheer- 
sen. Alles, zowel de economie als het recht, zowel 
de wetenschap als het geloof. Het was een Staat, 
die alleen zichzelf erkende als het hoogste gezag 
waarvoor alles zich moest bukken. Zouden we het 
zo zeggen, dan zouden onze luisteraars een beter 
begrip krijgen van de geleverde strijd. Ze zouden 
een idee krijgen, hoe het mogelijk was, dat men- 
sen met heel verschillende principes en ideeën 
met elkaar konden werken. Ondanks al deze ver- 
schillen was men samen één tegen die absolute 
Staat, die hun niet toestond voor hup principes 
eerlijk en oprecht uit te komen. Dan zou men 
begrijpen hoe het mogelijk was, dat na de oorlog 
in ons kleine Holland weer die 'partijen kwamen. 
Men zou begrijpen, dat deze weer-opkomst van die 
partijen geen kleinburgerlijkheid was, zoals men 
in sommige kringen wilde beweren, maar dat men 
juist gevochten had voor de vrijheid van die 

NIETS GELEERD I. 
Tijdens een tegen hem gevoerd proces, verklaarde 
de ex-maarschalk Graziani als soldaat te hebben 
gehandeld. Hij bleef erbij, dat het fascisme iels 
goeds was voor het Italiaanse volk. 
Zijn betoog werd onderbroken door uitroepen uit 
het publiek van „ge hebt gelijk". Graziani werd 
bij het verlaten van het gerechtsgebouw luide toe- 
gejuicht. 
— Commentaar overbodig. 

niets geleerd 11. 
Het te Hannover verschijnend weekblad „Der 
Spiegel' heeft bij gelegenheid van de troonswisse- 
ling in Nederland een artikel met een zeer beledi- 
gende strekking gepubliceerd. Na protest van onze 
regering is, het door het Britse militaire bestuur 
voor twee weken verboden geweest. 
— Het zou belangrijk zijn te weten of ook Duitse 
instanties en bladen protesten hebben doen horen. 
Een goede buur is toch altijd nog beter dan een 
verre vriend! 

ANNEXATIE 
De Duitse regering van Nedersaksen, welke on- 
langs te Bathorn in Emsland, bij de Nederlandse 
grens, vergaderde, heeft zich in een resolutie ge- 
kant verklaard tegen annexatie van gedeelten van 
het Duitse grondgebied. 
Zij kan niet aannemen, dat Nederland een duur- 
zame samenwerking met Duitsland onmogelijk zou 
willen maken alleen om ogenblikkelijk beperkte 
materiële voordelen te verkrijgen. 
— Hoe kan Nederland ten opzichte van Duitsland 
zó dom zijn. 

partijen. Vrijheid, d.w.z. dat een ieder eerlijk mag 
uitkomen voor zijn ideeën en mag stemmen op 
die partg, die met zijn overtuiging overeenkomt. 
Gaan we nu terug naar de oorspronkelijk ge- 

stelde vraag, dan zien we dat de vraagsteller 
juist de Staat wilde belasten met een bepaalde 
taak, die de burgerij zou kunnen vervullen, doch 
dit nalaat, omdat haar verantwoordelijkheidsge- 
voel tekort schiet. Zou de Staat (Overheid) de 
taak van de burgerij overnemen, dan zou ze juist 
haar onderdanen stijven in deze tekortkoming. 
Men bereikt dan eigenlijk het omgekeerde van 
wat een Staat zou moeten doen nl. de burgers be- 
grip bijbrengen van hun verantwoordelijkheid. Wij 
menen, dat de Overheid dan moet ingrijpen, als 
het duidelijk naar buiten blijkt, dat 'de burgerij 
haar taak niet meer verstaat. Dan pas en niet 
eerder. 
Dat deze stelling niet alleen geldt voor de Stich- 
ting 1940-1945, maar voor alle organisaties, stich- 
tingen, verenigingen enz. kortom voor heel de 
maatschappij, zal wel duidelijk zijn. 
Eveneens, dat de bemoeienissen van de Overheid 
met de maatschappij momenteel van zeer verre- 
gaande aard zijn, zo ook dat de taak van de 
Overheid thans van veel grotere omvang is dan 
vroeger. 
Eerlijkheidshalve moeten we ogenblikkelijk zeg- 
gen „gelukkig!". Maar aan de andere kant; wil 
de Staat zich niet aan staatsdictatuur schuldig 
maken, dan zal zg moeten zorgen, dat er genoeg 
ruimte overblijft voor particulier initiatief. Maakt 
de Overheid zich aan staatsdictatuur schuldig, dan 
is dit niet alleen de schuld van diegenen, die aan 
het bewind zijn, de regeerders, maar ook van hén 
die geregeerd worden. 
Wij kunnen als het mis gaat, ons niet veront- 
schuldigen met: „Wir haben es nicht gewusst!" 
Neen, wij hebben onze volksrechten te verdedi- 
gen. Reeds kleine kinderen hoort men zeggen: 
„zellef doen". 
Heel de geschiedenis door kan men zien, dat ge- 
meenschappen alles in het werk stelden om dat- 
gene, wat tot het terrein van die gemeenschappen 
behoorde, ook zelf te willen regelen. En dit begin- 
sel achten wij een goed beginsel. Maar als men 
nu al begint te zeggen: „kan de Staat hier niet 
voor zorgen?", dan menen wij, dat er iets mis is 
in ons volk. 
Hier gaat men uit van de omgekeerde orde. 
Wij willen de psychologische factoren, die zeer 
zeker op het ogenblik aanwezig zijn, buiten be- 
schouwing laten. Wij wijzen op een gevaar! Als 
een volk zijn taak niet meer verstaat, dan kan 
geen Overheid staande blijven op het rechte spoor, 
dan krijgt men dictatuur of regeringloosheid. 
Hier passen de woorden van Philips II, die hij bij 
zijn vertrek naar Spanje Willem van Oranje toe- 
beet: Niet de Staten, maar Gij, Gij, Gij! 
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Bemadotte had een plan opgesteld 
voor een federale Unie van Jood- 

se en Arabische staten. Jerusalem 
zou onder Arabisch bestuur komen. 
Hierop stuitte de Joodse loyaliteit af. 
Ook de Arabieren verwierpen het 
denkbeeld. De pogingen van de be- 
middelaar om het bestand te ver- 
lengen, mislukten en op 9 Juli, de 
dag, waarop de wapenstilstand ein- 
digde, ontbrandden de gevechten op 
alle fronten opnieuw. De bemiddelaar 
overhandigde nu een klemmend rap- 
port over de situatie in Palestina aan 
de Veiligheidsraad en drong aan op 
een zeer snelle en deugdelijke inter- 
ventie. Beide partijen moest ondub- 
belzinnig aan het verstand worden 
gebracht, dat het gebruik van ge- 
weld niet langer zou worden toege- 

laten en het eerste, wat te 
Mlot doen stond was het uit- 

vaardigen van een order: 
staakt het vuren. Een tweede stap 
moest zijn de demiütarisatie van 
Jerusalem. 
Op deze suggesties van de bemidde- 
laar beval de Raad toen aan de Jo- 
len en Arabieren het vuren te sta- 
ken en de oorlog te beëindigen. Deze 
toestand zou van kracht blijven tot- 
dat een vreedzame oplossing was ge- 
vonden. Israël was genegen, dit be- 
vel op te volgen, indien de Arabie- 
ren het ook zouden doen, doch ver- 
zette zich tegen beperking der im- 
nnigratie en handhaving tot het ver- 
bod van wapeninvoer voor onbe- 
paalde tijd. Ook de Arabieren toon- 
den bereidheid tot het uitvoeren 
van de order „staakt het vuren", 
doch ook zij stelden voorwaarden: 
geen Joodse immigratie tijdens het 
bestand en terugkeer van de ge- 
vluchte Palestijnse Arabieren naar 
hun woonsteden. Het bestand mocht 
verder niet voor onbepaalde tjjd gel- 
den, doch behoorde aan een tijdsli- 
miet gebonden te zijn. Bestands- 
schendingen bleven echter niet uit. 
Inmiddels eiste de regering van Is- 
raël reeds een herziening van de 
grenzen van Palestina, zoals vastge- 
steld in het delingsplan, verwierp 
de voorstellen van Bernadotte tot 
demilitarisatle van Jerusalem en 
sprak zich uit tegen een internatio- 
nale contróle over Jerusalem. En- 
kele dagen later maakte Bernadotte 
evenwel bekend, dat zowel Joden als 
Arabieren in beginsel de demiütari- 
satie van Jerusalem goedkeurden. Hij 
voegde er aan toe, dat demiütarisa- 
tie onmogelijk zou zijn zonder de 
aanwezigheid van een internationale 
noütiemacht 
Een belangrijke stap was het ver- 

zoek van de Joodse regering om 
rechtstreekse onderhandelingen te 
openen tussen de oorlogvoerende lan- 
den. Sedert 1936 hebben de Arabische 
staten geen directe onderhandelin- 
gen met de Joden meer gevoerd. De 
Arabieren weigerden natuurlijk op 
dit Joodse aanbod tot vredesonder- 
handelingen in te gaan, omdat zij 
daardoor de facto het bestaan van 
een onafhankelijke Joodse staat zou- 
den erkennen. 
Terwijl de Veiligheidsraad op 19 
Augustus 1948 nogmaals een drin- 
gende waarschuwing tot de partijen 
richtte tegen schending van het be- 
stand, deed Bernadotte een beroep 
op de wereld om hulp aan de oor- 
logsvluchtelingen in het Midden-Oos- 
ten. Het vluchtelingen-probleem baart 
namelijk grote zorgen. Bij het uit- 
breken van de vijandelijkheden tussen 
Joden en Arabieren, verspreidden de 
propaganda-diensten der Arabische 
landen afschrikwekkende berichten 
over het optreden van de Joodse 
strijders. De Arabieren vluchtten toen 
in paniek voor de Joodse strijdkrach- 
ten uit met het gevolg, dat het to- 
taal aantal vluchtelingen momenteel 
pl.m. 300.000 bedraagt. Deze vluchte- 
lingen delen het 'lot, dat aan alle 
refuglé's beschoren is: honger en 
ziekte. Vooral de hygiënische toe- 
standen schijnen veel te wensen over 
te laten en er worden reeds typhus- 
gevallen onder hen gemeld, terwijl 
men ook nog vreest voor pest en 
cholera. De regering van Israël heeft 
geweigerd, de refugié's weer op te 
nemen, daar niet zij voor dit pro- 
bleem aansprakelijk is, doch de Ara- 
bische landen 

PALESTINA, DOODLOPEND PAD? 

DOOR, JOOP KONINGS 

De zorg voor deze Arabische vluch- 
telingen is waarschijnlijk wel de oor- 
zaak geworden van Bernadotte's 
dood. Op 17 September 1948 is graaf 
Bernadotte in de Joodse wijk van 
Jerusalem door stengun-schoten in 
zijn auto gedood. Waarschijnlijk werd 
de moord gepleegd door leden van de 
extreme Stemgroep. Bemadotte keer- 
de toen terug van Ramanah, de 
plaats waar de Arabische vluchtelin- 
gen samengebracht waren. In de 
ogen der Stemgroep is dit waarschijn- 
lijk een tegenover de Joden vijandi- 
ge daad geweest. Het Hoofdkwar- 
tier van de United Nations te Pa- 
rijs wachtte vergeefs op zijn rapport 
van 150 bladzijden. 

Uit alles, wat omtrent graaf Ber- 
nadotte bij diens dood is gepubli- 

ceerd, blijkt, dat hij zijn taak als 
een roeping beschouwde en zijn ver- 
antwoordelijkheid zo zwaar voelde, 
dat hij dag en nacht werkte. Tot zijn 
medewerkers moet hij eens gezegd 
hebben: „Men heeft u een moeilijke 
en delicate opdracht gegeven. U moet 
hier echter trots op zijn, omdat het 
een zeer grote eer is, voor de vrede 
te werken." 
Het feit, dat hij door persoonlijke 
overreding er in geslaagd is, twee 
hoogst verbitterde partijen als Joden 
en Arabieren een wapenstilstand op 

te leggen, levert het bewijs, dat zijn 
sterkste gave was: het winnen van 
vertrouwen. Kort voor zijn dood hield 
hij zich vooral bezig met de status 
van Jerusalem, de redding van de 
Heilige Plaatsen en het probleem 
van de Arabische vluchtelingen. Tra- 
gisch is het, dat hjj werd vermoord 
in de stad, die hij ten koste van 
bijna alles trachtte te sparen voor 
strijd en vernieling. 

Dat is het probleem Palestina, nu 
weer verder van een oplossing 

dan eerst, omdat het thans beroofd 
is van een man, die voor de grootste 
bemiddelaar van onze tijd gold. Het 
probleem van een land, dat pl.m. 
1.912.000 inwoners telt volgens de 
laatste schatting van de mandaat- 
regering, waarvan 1.077.000 Moham- 
medanen, 608.000 Joden, 145.000 
christenen van verschillende secten, 
67.000 Bedoeïnen (Nomaden) en 
15.000 Drusen. Een probleem, waar- 
tegenover men zich klein voelt, wan- 
neer men het gaat bezien en een 
probleem, dat men vooral niet van 
één kant moet bezien. En het gevaar 
daartoe is zeer groot. De bericht- 
geving is immers uiterst gering ge- 
weest. En van het weinige, dat ge- 
publiceerd is, is een gedeelte nog 
verkeerd voorgesteld, en wat dan 
tenslotte goed is voorgesteld, is door 

de wereld vaak volkomen verkeerd 
begrepen. Het is onmogelijk om van 
de kwestie Palestina een nauwkeu- 
rige, complete en heldere indruk te 
krijgen, omdat de situatie te hache- 
lijk en verward is. Dit houdt echter 
niet in, dat men nu maar zonder 
meer deze worsteling van volken 
buiten de kring zijner interesse moet 
stoten. Wat de Joodse zijde van 
de zaak betreft; de dood van 6 mil- 
lioen Joden voor, tijdens en na de 
tweede wereldcatastrophe recht- 
vaardigt belangstelling alleszins. 
Vast staat wel, dat de verscheiden- 
heid van belangen, waarmee gere- 
kend moest worden, een aarzeling en 
een onzekerheid bij de politici te- 
weeg heeft gebracht, die noodlottig 
is geworden voor de oplossing van 
het vraagstuk. Afgezien van verder 
gewelddadig optreden, kan, om een 
vreedzame oplossing te verkrijgen, 
alleen een „deus ex machina" uit- 
komst brengen. 
Velen zijn van mening, dat Israël de 
strijd tot het uiterste zal voortzet- 
ten en na de concessie tot verdeling 
voor geen verdere toegeeflijkheid te 
vinden zal zijn. Israël zal geen 
staatje accepteren, dat zo klein is, 
dat zelfstandigheid een onmogeüjk- 
heid wordt, om daardoor niet on- 
middellijk de kiem voor een spoe- 
dige ondergang in zich op te nemen. 

VERTROUWELIJKHEID 

Het vertrouwen, dat de ene mens in de andere 
stelt, betekent meer dan een vorm of uiting 

van hoogachting, wellevendheid en vriendschap. In 
het algemeen begrijpen de mensen dit en voelen 
het aan, vandaar dat zij zeggen: het vertrouwen 
is niet voor openbaring bestemd; het is iets heiligs 
en mag niet geschonden worden. De plicht om te 
zwijgen is vaak gebonden aan het ambtsgeheim, 
waartoe b.v. doktoren verplicht zijn. Maar de plicht 
tot zwijgzaamheid geldt voor alle mensen, zodra 
mededelingen berusten op de grondslag van ver- 
trouwelijkheid. Het wezenlijke bestanddeel of de 
kern hiervan is meestal het geheim met de daar- 
aan verbonden geheimhouding. Het geheim wordt 
drievoudig onderscheiden en is natuurlijk, beloofd 
of toevertrouwd. 
De schending van een geheim is de doodsteek aan 
alle vormen van vertrouwelijkheid en de schending 
van het vertrouwen is heel vaak de schending van 
een geheim. Het vertrouwen verbreken kan grote 
zonde zijn tegen de rechtvaardigheid en de liefde. 
Er kunnen, immers grote nadelen uit voortvloeien 
en diepe smarten. Iemands goede naam, de alge- 
mene hoogachting, die hij geniet; zijn maatschap- 
pelijke positie kunnen er bij op het spel staan; 
terwijl, wanneer deze goederen voor hem verloren 
gaan, de schade bijna niet meer te herstellen valt. 
Het schenken en het aanvaarden van vertrouwen 
onder de mensen is in ontelbare gevallen ene on- 
beschrijfelijke weldaad. In vertrouwen kan de ene 
mens zich aan de andere geven, in zijn moeilijk- 
heden en noden, in zijn bekommernissen en smar- 
ten. In vertrouwen openbaart zich de ene mens 
aan de andere en laat hem zelfs een blik slaan in 
zijn (of haar) diepste vernedering en ellende, 
waarin hij door gezochte of ongezochte omstandig- 
heden, door uitwendige en/of inwendige oorzaken, 
gewild of ongewild, gedompeld ligt en waaruit hij 
zich wil bevrijden of waaruit hij wil vluchten met 
behulp misschien van de enige redplank, het enige 
hoop gevende lichtpunt: het vertrouwen in een 
ander mens. 
Deze vertrouwelijkheid kan een weldaad zijn, die 
geheel onvoorzien uit de hemel valt. De mens, die 
het vertrouwen van zijn evennaaste kan en mag 
aanvaarden, is als het ware een zichtbare engel- 
bewaarder door God op iemands levensweg ge- 
stuurd, ten minste als men het leven kan zien met 
de ogen van het geloof. 
Met deze wijsheid voor ogen moeten wij het zeer 
ernstig betreuren, dat mensen zich zelf vergeten en 
verlagen om de vertrouwelijkheid in de samenleving 
te ondermijnen, om het onderlinge vertrouwen te 
beschamen met vaak funeste gevolgen. Dan mogen 
we wel eens denken aan het woord van de neger 
Booker Washington, die zoveel voor de emancipatie 
van zijn rasgenoten deed en hun de wijsheid voor- 
hield : 
„Laat anderen zich laag en onedel gedragen, gij 

kunt groot zijn; laat anderen u minderwaardig en 
smerig behandelen, gij kunt vol goedheid zijn; laat 
anderen u kwaad doen, gij kunt toch barmhartig 
zijn." 
Om vertrouwen te ontvangen moet men het zich 
waardig tonen. Om vertrouwen te geven moet men 
zich bij voorkeur wenden tot mensen, die in hun 
evennaasten Gods beeld erkennen; mannen en vrou- 
wen van deugd en wetenschap, mannen en vrouwen, 
die achting afdwingen om hun persoonlijkheid; die 
niet geestelijk moe en nimmer klaar staan met de 
dooddoener: geen tijd. Mensen ten slotte, die hun hele 
leven lang het woord van Carlyle voor ogen houden; 
„Of u anderen hervormen kunt, is onzeker; een mens 
leeft, die stellig hervormd kan worden, en dat bent 
u zelf." Dit is ook het ideaal van de Bond zonder 
naam: anderen hervormen door zich zelf te hervor- 
men. 
De ene zowel als de andere hervorming is vaak een 
kwestie van vertrouwen, waarbij men zijn medemens 
met raad en daad bijstaat. 
Het vertrouwen ondermijnen in de kerkelijke en 
wereldlijke overheid, in de ouders en opvoeders, in 
de doktoren en advocaten, in de ambtenaren en re- 
dacteuren, kan alleen het werk zijn van boos opzet. 
Hier wordt de tong geleid door sluwe inzichten om 
wantrouwen te zaaien, om de mensen onderling van 
elkander te verwijderen en te vervreemden. Het 
werk van klappeien en de mannelijke dito's is te 
stuntelig en te doorzichtig om veel nadeel te kun- 
nen berokkenen. Maar de wolven, die het vertrou- 
wen verscheuren plegen anarchie en revolutie in 
hun naaste omgeving. Deze personen moeten zonder 
vrees ontmaskerd worden, omdat zij bij een „na- 
tuurlijk" geheim de natuurwet verachten en ver- 
krachten; omdat zij bij een „beloofd" geheim geen 
belofte houden of nakomen; omdat zij bij een „toe- 
vertrouwd" geheim het vertrouwen verbreken en 
uitspelen ten eigen voordeel. 
Om te weten wat het vertrouwen waard is, moet 
men levenswijsheid en ervaring bezitten, moet men 
te midden van de levenswerkelijkheid staan met de 
gave om aan te voelen en mede te leven met men- 
sen. Daarom maakt Dr. Fr. W. Foerster aan be- 
paalde categorieën van personen, die krachtens hun 
maatschappelijke positie of roeping dikwijls het 
vertrouwen van hun medemensen genieten, het vol- 
gende verwijt; 
„Aan vele juristen, theologen, onderwijzers en ge- 
leerden is het, helaas, hun hele leven lang te mer- 
ken, dat hun elke werkelijke voeling met het leven 
van het volk ontbroken heeft, en dat daardoor een 
groot en beslissend deel van de werkelijkheid van 
het leven in hun denken geen weerklank gevonden 
heeft." 
En de vertrouwelijkheid is juist het vinden van 
„weerklank" van mensenharten onder elkander. 

„JAN PATRIOT." 
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DE DOOD IN DE SCHOENEN. 
T~\e lange stoet, beladen met dekens en fou- 
J—'rage, kronkelde door de doodstille bossen 
zuidwaarts. Patrouilles werden vooruit ge- 
stuurd, verspreidden zich, stonden soms een 
ogenblik wenkend op een helling, zwart tegen 
het zonlicht, kwamen telkens terug en rappor- 
teerden dat alles veilig was. 
Er werd gejacht. Niemand had rust  hoe ver- 
der van het kamp, hoe beter. Als we de posten 
van de grote weg Kessel—Helden maar eerst 
voorbij waren  Er zouden zeker posten staan, 
maar hoe moesten we erlangs?  Waren er 
verderop ook bossen? Waar moesten we heen? 
Neer ? Haelen ? Heythuizen ? Onder het lopen 
werden plannen gemaakt, maar telkens hoorde 
je weer: „Te gevaarlijk, daar zijn vorige week 
Moffen gekomen " 
„En als we de grote weg overkomen, wat 
dan?  het kanaal bij Neer kom je toch niet 
over  ze hebben er mijnen gelegd " 
„Niet waar, wij zijn begin van deze week " 
„Opschieten verd.!!" 
De stoet stokte plotseling  Onraad? Verweg 
klonken schoten  Als ratten in de val? Paul 
kwam naar voren gehold, machinepistool in de 
aanslag. Op zijn khaki-overall donkerden overal 
doffe zweetplekken. „Uitkijken hoor jongens! 
Hij kon nog bemoedigend lachen. De Moffen 
maakten ruzie wie de grote zware pot met reuzel 
moest dragen, die we een paar nachten te- 
voren bij een „zwarte" boer hadden gekraakt. 
Opnieuw golfde er beweging door de colonne. 
„Schnell, Mensch!" 
De gewonde Duitser, die toen hij gevangen ge- 
nomen was een schotwond in zijn voet had op- 
gelopen, hinkte haast lachwekkend haastig. Een 
der „tamme" Moffen viel over een boomwortel. 
Opschieten! Het werd een sukkeldrafje, een 
heuvel op, wat was er achter?  Je werd moe, 
maar wist, dat je wel twee dagen kon rennen 
als het je leven redden zou. De munitie, die lood- 
zwaar aan je koppel hing, schuurde pijnlijk je 
heupen. 
Opnieuw werd halt gemaakt. Waar was de voor- 
hoede? Iemand stond te zwaaien, wees naar 
links. Wat was er? 
Burgers, een paar boeren uit de buurt van het 

— en verbittering; wij waren de schuld dat zij 
vluchten moesten. 
Twee onderduikers sloten zich bij ons aan, of- 
schoon we hen probeerden te overtuigen dat het 
te gevaarlijk was. Ze waren nog jong, de een 
misschien nauwelijks zestien jaar, ze beseften 
niet, wat ze deden en beloofden ons over de 
grote weg te brengen. 
„Kijk eens links: nee, meer naar achter " 
Ik keek, zag plotseling boven de glooiende bos- 
sen zwarte rook omhoog klimmen, die traag uit- 
dreef in de blauwe wolkenloze zonnehemel. Was 
dat het kamp? Nee, het moest meer naar rechts 
liggen. „Naar rechts, welnee! het is het kamp!" 
Hadden de Moffen het gevonden? Ergens klon- 
ken geweerschoten  „Opschieten!" 
Ik herinnerde me plotseling het verhaal van een 
van onze Duitsers. Hij vertelde, hoe je je voelde 
als je naar het front ging. Niemand zei veel  
een paar schaarse opmerkingen: „jeder meinte 
er könnte vielleicht die eiserne Portion bekom- 
men"  
„Die eiserne Portion"  één schot was soms 
voldoende  en mijn duikhoofd, die toen ik de 
bossen introk, zei: „Je weet toch wat je doet 
hè? Vijf en zeventig procent komt niet terug. 
Eén op vier, man". 
Je wilde nog niet doodgaan, je wilde niet. 
Het leven leek je plotseling zó goed, het nèAkte 
leven alleen al, zonder de dingen, die het aan- 
genaam maakten, alleen maar het warme, goede 
leven, dat trilde onder je nat bezwete overall, 
je hart dat nu iets sneller bonsde en nog niet 
sterven wilde   
Als we de weg maar over waren. Het was 
vreemd  je gedachten waren zo voortdurend 
met die weg bezig, — we verwachten, dat de 
Duitsers de hele omtrek zouden afzetten en 
meenden dat de weg de grens voor hun patrouil- 
les zou zijn — dat je hem al voor je zè,g, hij 
werd een werkelijkheid, de grens tussen gevaar 
en betrekkelijke veiligheid, je dacht aan niets 
anders meer  maar wie was zo krankzinnig 
om te denken, dat we met heel die lange kara- 
vaan tussen de posten door konden glippen  
Opschieten; Misschien waren we hen nog voor, 
konden we er nog uit voor de omsingeling ge- 
sloten werd. 
Toen ging een gefluisterde waarschuwing door 
de lange rij; Achter het bos, waar we langs lie- 
pen, lag  de weg. 
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De totempaal? Neen. tegen 
deze boom werden twee SS-ers 
gefusilleerd. SS-ers en Grüne 
werden niet els krijgsgevange- 
nen maar als misdadigers be- 
handeld. 

kamp, onderduikers , alles vluchtte als voor 
een naderende bosbrand. Iedereen was ge- 
alarmeerd  Door de doodstille bossen, waar 
de zonnehitte een blauwig waas tussen de bo- 
men weefde, vluchtten schuwe mensen weg. 
Overal zag men groepjes, die even staan bleven, 
naar ons keken, en zich dan haastig omwend- 
den, alsof ze iets gezien hadden wat verkeerd 
was. Zij aarzelden tussen gevoelens van kame- 
raadschap — opgejaagd door eenzelfde dreiging 

Kwart voor twee. De Moffen hadden bijna drie 
uur tijd gehad. Wüs er nog kans? Toen doken 
plotseling alle koppen weg  

* 
OPERATIE VOLGENS PLAN. 
T) latgedrukt tegen de lage wand van een 
■V greppeltje, lagen we in een lange rij dwars 
over een ruige, zandige dennenaanplanting; 
rechts het bos waar we uitgekomen waren, onze 

! DOOR J. W. HOFWIJK 

hoofdlinie loodrecht op de weg Kessel—Helden, 
die gedeeltelijk onzichtbaar was achter enkele 
rijen bomen. Wanneer je half overeind ging zit- 
ten, kon je de weg zien. Het was er zo druk, 
dat er aan geen oversteken te denken viel. Links 
werd het ratelen van tanks snel luider, leger- 
wagens zoefden voorbij  Wisten ze het al? 
Waren ze gewaarschuwd, dat de „terroristen" 
wilden uitbreken? 
Mijn hoofd opheffend zag ik de eerste . tanks 
dichterbij rollen. De krijgsgevangene vlak bij 
me floot zachtjes tussen zgn tanden. „Mein lie- 
ber  unsere Tiger " 
Ik kon mijn blik niet afwenden, bleet gefasci- 
neerd staren, ik zag de commandant, die tot 
heuphoogte uit de opengeklapte commandotoren 
leunde, de zwarte epauletten met het zilveren 
S.S.-teken  Een tweede „Tiger" ratelde dich- 
terbij. Zouden ze plotseling afzwenken en.  
„Dekken! Een derde!" de bijna onhoorbare kreet 
plantte zich voort langs onze gebukte rij  
pantserwagens  een open luxe wagen  we 
kwamen er nooit door  deze razende onop- 
houdelijke stroom  en waar stonden de pos- 
ten ? Een motorordonnans  bracht zeker 
instructies over ons..  hem neerschieten ging 
niet  
Bij mijn oor sjirpte het schelle geluid van een 
krekel; een mier kroop bruinglanzend een takje 
hei op. Nauwkeurig en voorzichtig trok ik een 
lange geelverdorde grashalm los — even was er 
een hoog piepend geluid — begon er stukje voor 
stukje op te kauwen  langs mfln hoofd vloog 
rakelings het toornige gebrom van een hommel. 
Ik lachte ineens, toen de volgende tank de bocht 
omkwam  hls ze eens wisten  de span- 
ning gaf je een wee, ziekmakend gevoel in je 
maagstreek. Toen de drukte op de weg opeens 
minder werd, kwam van voren het bericht: 
„Klaarmaken voor de overtocht". Twee K.P.- 
ers gaan als eerste de weg over, daarna neemt 
ieder drie gevangenen voor zijn rekening, loodst 
ze erover heen, springt dan zelf en geeft vanaf 
de overkant aanwijzingen aan de volgende 
groepsleider " 
Koppen hieven zich voorzichtig uit hun dekking, 
fluisterden de orders door  Ik lag tamelijk 
vooraan, was leider van de tweede groep. Krui- 
pend bereikten onze eerste twee mensen de weg. 
Wat zagen ze ? Ik zag hen een ogenblik ge- 
bukt staan, snel rechts en links kijken, wij 
wachten ademloos. Je was plotseling doodmoe, 
wilde maar in het warme zand blijven liggen.... 
Toen kwam hun signaal. Weg waren ze ! 
Opnieuw wachten  ondertussen was de lei- 
der van de eerste groep naar de weg gekropen. 
De drie Moffen grepen al naar hun bagage, wil- 
den opstaan — „Zurückü" Voor me sloeg hun 
leider neer tussen het lage hout  Weer wach- 
ten — Wat was er ? Dan een nieuw sig- 
naal. „Schnell!" De drie stormden vooruit, ver- 
dwenen  waren ze erover? 
Het was mijn beurt, mijn voorman gaf een te- 
ken, wachtte tot ik vlak bij hem aan de weg 
was, sprong op, „Good luck"  roef, verdwe- 
nen in het dichte dennenbos aan de overkant. 
Toen zag ik de weg  een tamelijk brede as- 
faltweg, helemaal anders dan ik me had voor- 
gesteld. Links kon ik hem tamelijk ver afkijken, 
een dertig meter naar rechts was echter een 
bocht; wat van die kant kwam zou ik slechts 
zien, als het te laat was; een andere oversteek- 
plaats uitzoeken was te omslachtig. 
We moesten het erop wagen. Ik kroop recht, 
keek links  een driehonderd meter verderop 
liep iemand heen en weer over de weg. Een 
Duitse post ? De zonnehitte maakte alles 
onduidelijk in een trillend blauwe wazigheid. 
Onder geen voorwaarde mochten de Moffen te 
weten komen, dat we deze weg over waren, an- 
ders zou het ook aan de overkant niet meer 
„veilig" zijn. 
Waar bleven de uitkijkposten, die uit de bossen 
tegenover ons zouden waarschuwen voor on- 
raad ? Het moest verkeerd begrepen zijn  
er was niemand. 
Juist toen ik mijn drie gevangenen een teken 
gaf, hoorde ik van rechts het zoemen van een 
auto. Terug! Me zo klein mogelijk makend, ka- 
rabijn op scherp, dook ik weg achter een bosje 
brem: auto, vier SS-officieren  Ze passeer- 
den op nog geen vijf meter  terwijl ik wacht- 
te op het piepen van de remmen en hun ge- 
schreeuw bonsde mijn hart zwaar en ziekmakend 
in mijn keel  Nee, voorbij! Nou mijn Moffen! 



Ze doken op uit hun dekking  Vlugger 
verd ! Struikelend onder hun last van fou- 
rage en dekens sukkelden ze me voorbij 
„Schneller!" Roef de weg over, schuw links en 
rechts kijkend  Als ze ze daar maar opvin- 
gen, hoorde even het gekraak van takken: het 
was een koel, dicht dennenbos, het leek me plot- 
seling een paradijs van veiligheid. Juist toen 
ik zelf de sprong wou wagen kwam de vol- 
gende groep al; ik gaf het teken „Veilig"  
weer drie  we moesten profiteren van de 
momenten dat het niet druk was  nog drie 
  het werd haast een gedrang  Ik lachte 
zenuwachtig dat het zo goed ging  toen ze 
opnieuw van achter begonnen op te schuiven, 
zag ik van rechts twee fietsers aankomen: 
Moffen!! Als verschrikte schichtige dieren hol- 
den drie krijgsgevangenen terug  het geluid 

Duitsers als noordelijk. We trokken de hele mid- 
dag met korte rustpauzen, niet wetend waar- 
heen. Onze gidsen beloofden ons naar een bos 
te brengen niet ver van het afwateringskanaal 
bij Neer. Het kanaal verving nu de weg  Als 
we daar maar overheen waren. Er klonken 
schoten. We maakten een omweg, er klonken 
schoten van de andere kant  toen ratelden 
rechts van ons de korte vuurstoten van machi- 
nepistolen. Hadden ze ons toch gezien? Was de 
jacht begonnen? O, ze hadden ook tevoren al 
hele streken afgejaagd, alle bosjes mitraillerend. 
We groeven ons in, diepten kleine greppels tus- 
sen de bomen een beetje uit  het schieten 
werd heviger, naderde Die eiserne Por- 
tion". Alle korte vuurgevechten van vroeger en 
de spanning die eraan vooraf ging, waren niets 
in vergelijking met dit wachten  een uitge- 
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De geheimzinnige, altijd jluis- 
terende bossen, die toch nim- 
mer hun geheimen aan mo[[en 
prijs gaven. 

van brekende takken was zo brutaal dat de 
twee het wel moesten horen. Ook mij moesten 
ze haast zeker hebben gezien, maar ik bleef 
doodstil liggen, de vinger aan de trekker  
„Als we schieten zijn we toch verloren " Ze 
praatten overdreven luid, vermoedelijk uit angst. 
„Ach was, wenn wir nun zurück fahren  der 
Leutnant hat doch gesagt " Ze reden  
voorbij. De stilte suisde in mijn oren. Achter 
me hoorde ik opnieuw takken breken; als de 
gezichten opdoken hadden ze allemaal dezelfde 
vreemde spanning. 
Er holde er weer een de weg over en een ogen- 
blik zag je terwijl hij naar je keek de blik in zijn 
ogen: een uiterst gespannen waakzaamheid, het 
oog van een dier waarop klopjacht gehouden 
wordt  
De'overtocht duurde meer dan twee uur  Er 
was slechts één incident: toen de gevangene, die 
onze wekker droeg, de weg opsprong begon het 
ding af te lopen. Hij verdween rinkelend tussen 
de bomen  Was het opzet? Ik lag met mijn 
gezicht tussen de brem en lachte zonder geluid 
tot mijn kaken er pijn van deden  Ik had 
ook kunnen huilen, maar ik kon even de span- 
ning van telkens wegduiken, verkeerd begrepen 
signalen en rakelings passerende Moffenauto's 
niet langer dragen. 
De overtocht duurde meer dan twee uur  Het 
zweet en de scherpe weerkaatsing van het zon- 
licht op de weg brandden in mijn ogen. Toen 
nam de koele rust van de bossen aan de over- 
kant me op. 

* 
„DAS SIND DIE TOMMIES". 
Toen we de weg over waren, meenden we 

veilig te zijn, al zaten er daar zeker zoveel 

ONTHULLING 
Op 21 Nov. a.s. zal te Maasbree (L.) de ont- 

j hulling plaats vinden van een gedenksteen. 
I Dit monumentje wordt door de voormalige 
j onderduikers aangeboden aan de bevolking van 
■ Maasbree, uit dankbaarheid voor de geboden 

gastvrijheid in de bezettingstijd. Na de ont- 
hulling volgt een gezamenlijke koffietafel en 
gezellig samenzijn. 
Mochten er onder de Zwerverslezers nog per- 
sonen zijn die in Maasbree ondergedoken zijn 
geweest en verzuimden zich voor deelname aan 
de reünie op te geven, dan kunnen deze zich 
alsnog aanmelden bij dhr. W. Heemskerk, van 
Lawick van Pabststraat 39 te Arnhem. 

stuurde patrouille keerde terug, er verliep een 
kwartier  Waarom kwamen ze nu niet, dan 
konden we eindelijk vechten. Toen hield het 
vuren plotseling op  
Tot elf uur die avond lagen we ergens In een 
dicht, laag dennenbos, waarvan we een klein 
stuk hadden vrijgemaakt. De krijgsgevangenen 
in het midden, wij er omheen  We verdeel- 
den het laatste brood  Het begon te rege- 
nen. We wachten op de twee verkenners, die bij 
de sluis van het afwateringskanaal waren gaan 
kijken of we erover heen konden. Aan de over- 
kant van het kanaal wisten we echter ook geen 
geschikte plaats voor een nieuw kamp  Onze 
situatie was zo hopeloos, dat we alleen nog 
redding verwachtten van een Engelse door- 
braak bij Meyel  Als het front maar in be- 
weging kwam. 
Ik herinnerde me plotseling een boer  hij 
was op 8 October de bossen ingevlucht en had 
zich drie dagen en nachten buiten in de stro- 
mende regen schuil gehouden. Toen ik hem 
vroeg, of hij nog nieuws wist, zei ie: „Ja  
Zondag hebben de Engelsen in Eindhoven tegen 
P.S.V. gevoetbald." Hij zag er verregend en 
uitgeput uit, hoorde schieten en holde zonder 
een woord weg  
Maar nu zouden ze doorkomen  zeker  
het kon niet langer zo. Vijftien kilometer achter 
het front, de toestand was onhoudbaar. In de 
nachtregen braken we op. Het begon te waaien. 
Herfst  we werden door- en doornat  
een lange zwijgende donkere stoet...... het 
regende en woei  er gebeurde niets dan dat 
het regende en woei. 
Om drie uur 's morgens bereikten we in een 
noodweer een boerenschuur over het kanaak 
We waren hongerig en verkleumd en doodop. 
De boer durfde ons niet te helpen, we waren te 
gevaarlijk. 
In de schuur, die aan één kant open was, wacht- 
ten we op Paul, die naar een geschikte plaats 
voor het kamp was gaan zoeken. We luisterden 
naar de gure stormwind die overal door reten 
en losgewaaide planken woei, en wachtten. Met 
mijn buurman deelde ik de laatste sterappel.... 
Het kamp in Baarlo was voorgoed opgegeven. 
Om vijf uur begon de trek opnieuw. Het enige, 
dat ons moed gaf was het donderen van de 
artillerie in de verte. Vandaag zouden ze door- 
breken bg Meyel, misschien waren we vanavond 
nog vrij. 
Na uren werken in een waterkoude verregende 
morgen hadden we eindelijk in een zurig, moe- 
rassig bosje vol braamstruiken en hazelaars een 
vierkante ruimte gekapt; een stroomijt verhuis- 

SOCIALE PROBLEMEN 
bij dc verzorging van de slachtoffers 

van het verzet. 
In Amsterdam hebben wij getracht dit nog als volgt 

te beïnvloeden: 
In het najaar van 1946 zijn alle kinderloze weduwen 
bezocht. Er is met hen gesproken over de nood, die 
er was in andere gezinnen met kinderen, waar de 
moeder alleen niet opgewassen bleek te zijn tegen de 
verzorging van het gezin. De medewerking van de 
weduwen zonder kinderen werd ingeroepen, om als 
het ware in eigen kring een afdeling gezinszorg op 
te richten, waardoor men onverplicht van weerszijde 

hulp verleende, enerzijds door gelegenheid tot 
6 huishoudelijk werk te geven, anderszijds om 

huishoudelijke hulp te verlenen. 
Het begin was niet erg bemoedigend! Slechts een 
klein aantal van de 160 bezochte dames verklaarde 
zich bereid en dan nog onder zekere beperkingen, wel 
eens iets te doen. Met deze kleine groep is schoor- 
voetend begonnen, maar spoedig bleek deze georga- 
niseerde gezinshulp een succes. Langzamerhand breid- 
de het aantal vrouwen, dat hulp wilde verlenen, zich 
uit tot omstreeks 40. Het heeft dit voordeel boven- 
dien opgeleverd, dat men zich één is gaan voelen als 
één groot gezin. De saamhorigheid is er door ver- 
sterkt; goede vriendschapsbanden zijn gelegd en me- 
nig gezin, waaraan hulp werd verleend, is door grote 
moeilijkheden heen geholpen. 
M.i. is het de plicht van de Stichting 1940—1945 
om iedere weduwe, die in staat is om te werken en 
geen gezin of ouders te verzorgen heeft, met nadruk 
te helpen om aan het werk te gaan. Mocht men in 
andere plaatsen het voorbeeld van Amsterdam wil- 
len volgen, door op grotere of kleinere schaal hulp- 
verlening te gaan organiseren, dan geef ik in over- 
weging steeds via één of meerdere sociale werksters 
nauw contact te onderhouden met de gezinnen, die 
verzorgd worden en de dames, die hulp verlenen. 
Men moet beide partijen regelmatig de gelegenheid 
geven om zich eens uit te spreken en dan een dank- 
baar gebruik maken van de gegevens, die in zo'n be- 
spreking naar voren komen. Gewaarschuwd moet 
worden voor het gevaar, dat in het gezin, waar hulp 
verleend wordt, degene die hulp verleent, als dienst- 
bode kan worden beschouwd. 
Indien, wat helaas ook voorkomt, de weduwe zonder 
kinderen op andere, minder juiste wijze afleiding zoekt 
of zich opsluit in eenzaamheid, is er veel geduld en 
tact nodig om tot een oplossing van deze moeilijk- 
heden te geraken. 
Zonder meer de uitkering stopzetten en de banden 
doorsnijden tussen '40—'45 en betrokkene, wanneer 
een dame zich misdraagt, zal vrijwel steeds onjuist 
zijn en is niet verantwoord. Eerst, nadat onzerzijds 
alles is gedaan, wat mogelijk is, mag m.i. worden 
overgegaan tot het nemen van harde maar dan ook 
noodzakelijke maatregelen. 
In dergelijke gevallen faalt dikwijls de hulp van een 
vrijwillig medewerker, hoe goed ook bedoeld en is 
onafgebroken en sterk contact met een in vaste 
dienst zijnde sociale werkster een eerste vereiste. 

A. J. TEUNISSEN. 

ute en vormde met het gekapte hout een enigs- 
zins dragelijke onderlaag. Wachtposten werden 
uitgezet  we aten onze eerste knolrapen, 
dronken het eerste slootwater, we hadden een 
nieuw kamp in de openlucht. 
Die dag doken de typhoons zilverig glanzend 
vanuit het zonlicht, witte rookslierten achter 
zich aantrekkend wanneer ze hun raketten af- 
vuurden. We hoorden machinegeweren ratelen 
met een vreemd geluid, langzamer dan de snelle 
roffels, die we zo goed kenden. „Das sind die 
Tommies." 
We voelden onze natte kleren niet meer, had- 
den niet langer hinder van onze vochtige dekens 
en doorweekte schoenen. „Das sind die Tom- 
mies". Tegen de middag werd het vuren minder 
  we luisterden of we de tanks nog niet 
hoorden  de doorbraak was toch gelukt ? 
Die avond kregen we het bericht dat Meyel  
heroverd was door de Duitsers  
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* BRUNE TE ARNHEM ONTTROOND * 

Procureur-fiscaal eist 12 jaren gevangenisstraf 

Zoals hij was • 

Hij miste ook zijn laatste kans 

TWAALF AMBACHTEN EN 
DERTIEN ONGELUKKEN. 

heet het in de volksmond, wanneer iemand, zoals 
Brune. de figuur van de week. na enkele jaren tang 
en sleutel te hebben gehanteerd, achtereenvolgens wor- 
sten stopt en soepbenen hakt. bierglazen spoelt en 
borrels tapt, bij wijze van extra'tje fuiken zet en netten 
boet, in de werkverschaffing loopt en steun trekt en 
die tenslotte kolen sjouwt en vuren stookt in een 
gasfabriek. 
Voor wie zich eenmaal op deze onzekere en glibberige 
ongeluksweg bevindt, valt het niet mee om op een ge- 
geven moment zichzelf nog een vast doel te stellen en 
toch heeft het er een ogenblik op geleken alsof Brunei 

deze veelomstreden kleine man uit de Purmer, daarin nog zou weten te slagen. 
Want toen óns overrompelde land nog lag te sidderen onder het gedaver van 
glorieus binnentrekkende tanks en terwijl de puinhopen der kapot gebombardeerde 
huizen nog stinkend hun gore. vieze walm verspreidden, ja, terwijl bijna gans een 
volk in diepe verslagenheid ter neer lag. rees in het hart van deze onopvallende 
dertien-ambachten-man uit Purmerend een zo mateloze eerzucht, dat hij er zelfs 
de bevrijding van zijn bezette land door dacht te kunnen bewerken en dat niet 
omdat hef hem daar in de eerste plaats om te doen was maar om zodoende einde- 
lijk. eindelijk de machten te overwinnen, die hem in jarenlange strijd hadden 
teruggedrongen naar de zelfkant der samenleving. Deze machten, gevormd door 
standsvooroordeel, economische crises en maatschappelijk egoïsme, waren tijde- 
lijk teruggedrongen in hun stellingen en voor wie voldoende eerzucht op wist 
te brengen om het verloren terrein te herwinnen, lagen er kansen als nooit te- 
voren. 
Onbewust begreep Brune dit, al maakte hij zich zelf wijs, dat het hem om 
herstel van geschonden vrijheid en recht ging en van stonde aan benutte hij zijn 
kansen. Hij bouwde eeti organisatie op in Purmerend eerst, in Noord Holland 
later, ja, zelfs tof in de uithoeken van het land wist hij zijn positie als illegaal te 
vestigen. Toen werd hg gearresteerd en bleek hem, dat zijn kracht was als 
van een staf, die de hand doorboort. Want zijn kracht was slechts de egoïstische 
eerzucht, die zich enkel richt op hef persoonlijk belang en dat belang kwam na 
de arrestatie niet meer overeen met 's lands belang. Was dat wel het geval ge- 
weest. hij zou als een man zijn plaats hebben ingenomen voor het vuurpeloton 
inplaats van zijn schamele leven te kopen tegen de bloedige prijs van de dood 
van vele illegale vrienden. 
Zijn felle eerzucht, eerst, dank zij medewerkende omstandigheden, nog geleid door 
onschadelijke motieven, kwam toen in de ban van zijn redeloze angst voor de 
dood. „Ik durf niet dood te gaan", vertrouwde hg eens een zijner medewerkers 
toe en het was deze angst om van hef harde, wrede leven, dat hij nimmer had 
aangekund, afscheid te moeten nemen als eerloos verliezer, die zijn eerzucht een 
andere, verboden richting uitdreef. Hij wilde niet verliezen, kon niet ver- 
liezen en wanhopig heeft hg een uitweg gezocht, die hem nog een geringe kans 
bood. maar die anderen, sterker dan hij, de kansen 
genadeloos benam. 
Vanaf dat moment verbrak zijn tomeloze hartstocht 
naar eer en roem de laatste kluisters van wei en 
moraal. De man, die was opgeklommen tot een der 
meest verantwoordelijke posten, verloochende zijn 
verantwoordelijkheid toen zij hem tot een te grote 
last werd. 
Nu staat hij voor zijn rechters en misschien verwon- 
dert hij zich daar over. Het verwondert hem. omdat 
hij dit vreselijke, dit afschuwelijke offer, dat de ille- 
galiteit onwetend op zijn afzichtelijke altaren heeft 
geplengd, niet heeft gewild. 
Wel is het gebracht door zijn toedoen, hij kan het 
niet ontkennen, maar zijn wil. zijn stuurloze wil, was 
op dit offer niet gericht. Hij heeft slechts zichzelf 
willen redden door een land te bevrijden, doch zoals 
eerder in twaalf ambachten miste hij ook deze laatste 
kans. zoals hij zich voordeed 

Le roman d un tricheur. 

„Het dossier Brune zou ik in één zin 
willen samenvatten; le roman d'un 
tricheur. Waar verdachte in belangrijke 
mate wel degelijk verantwoordelijk is 
voor zijn daden, is een voorbeeldige 
straf hier noodzakelijk, als vergelding 
voor het nameloze en onherstelbare leed, 
dat hij veroorzaakt heeft  Ik heb dan 
de eer te requireren, dat Uw Hof ver- 
dachte  zal veroordelen tot een ge- 
vangenisstraf voor de tijd van twaalf 
jaren  

Mokerslagen. 
Dus beëindigt Mr. W. L. de Walle, 
de tijdens het proces Brune dikwijls zo 
heftig uitpakkende procureur-fiscaal bij 
het Bijz. Ger. Hof te Arnhem, zijn 
vlijmscherp requisitoir, dat is opgebouwd 
uit kloeke, hier en daar klassiek aan- 
doende, volzinnen. 
Deze proc.-fisc. verstaat de kunst om 
uit bijnd elk woord te halen wat er in 
zit door een uitstekende voordracht, die 
niet nalaat diepe indruk te maken op alle 
aanwezigen in de overbezette zaal. Als 
mokerslagen beuken de staalharde be- 
schuldigingen neer op de gammele muren 
van het droompaleis, dat Brune om zich 
heen had opgetrokken en waarin hij tot 
op de dag van dit proces zijn rampzalige 
voosheid heeft trachten te verbergen; en 
wat tenslotte na het uitspreken van de 
eis nog overblijft is een zielig hoopje 
mens in onverhulde schamelheid, welhaast 
verloren tussen de puinhopen van het 
door hem zelf ondergraven gebouw. Zelfs 
het direct daarop volgende voortreffe- 
lijke pleidooi van, de raadsman, Mr. Stib- 
be, blijkt niet toereikend — kan dat ook 
nimmer — om een honderdste gedeelte 
te herstellen van de glimmende glorie, 
die jarenlang als een aureool om Brune's 
kale schedel heeft gelicht. 
En toch  

„Wat is Uw oordeel, 
„Wat is Uw oordeel over deze man, 
getuige, bezien in het licht van de U 
thans bekend geworden feiten," vraagt 
de gemoedelijke president Mr. Dr. 
J. A. G. Baron de Vos van Steenwijk, 
telkens aan de gedurende de tweede pro- 
cesdag pleitende getuigen a décharge. 
Ook hij kan zich eenvoudig niet voor- 
stellen hoe een man, die vele van de 
meest verdienstelijke illegale werkers door 
zijn uitnemend optreden aan zich ver- 
plicht heeft, gedurende een vrij korte 
periode andere niet minder verdienste- 
lijke illegale werkers koelbloedig de dood 
heeft ingejaagd. 
We weten het niet mijnheer de presi- 
dent, we begrijpen het niet, is het steeds 
terugkerende antwoord. 
„Hij heeft zich gedragen als een brid- 
ger, die te hoog heeft geboden en down 
is gegaan," zegt de heer Van der 
Noorda uit Zwolle, gedurende de be- 
zetting een zijner naaste medewerkers 
en, dank zij Brune's optreden tijdens 
diens SD-gevangenschap, gesauveerd. 
„Hij heeft zijn moeilijkheden teveel voor 
zich gehouden, heeft ze alleen op wil- 
len lossen, terwijl wij ze samen beter op 
hadden kunnen lossen," zegt dhr. Van 
Keulen uit Purmerend, een van zijn 
eerste helpers bij de opbouw der illegale 
organisatie. 
„Hij heeft verkeerde dingen gedaan, 
maar niet met de bedoeling om verkeerd 
te doen. Hij offerde belangen — ik 
geef toe; misplaatst — om grotere be- 
langen te dienen. Ik blijf hem echter 
ten volle vertrouwen en niets of nie- 
mand zal mij ongunstig kunnen stemmen 

t.a.v. deze man. Ik heb te vaak met 
hem van mens tot mens gesproken," is 
het antwoord van de goedmoedige, 
klaarblijkelijk alles in iedereen vertrou- 
wende heer Meyerman, hoofd van een 
kweekschool in het Gelderse en Brune 
krijgt onder dit eerlijk gemeende plei- 
dooi duidelijk te veel van het goede. 
Hij slikt iets weg, wat er niet zit en 
terwijl hij zichtbaar denkt: die goeie, 
ouwe Meyerman, wentelen zijn ogen 
zich in een troebel tranenbad. 
Onbegrijpelijk, een desillusie, menen 
anderen. 
Als de res. luitenant Hendriks, wel zijn 
allernaaste medewerker, opmerkt, dat . 
zijn desillusies aanmerkelijk worden ver- 
zacht door de omstandigheid, dat er al 
zo veel over Brune is gezegd, wat later 
moest worden herroepen en dat hij ook 
niet weet wat er uiteindelijk nog van 
de laatste beschuldigingen zal over blij- 
ven. schiet de proc. fisc. ■— met per- 
missie .— op een waarlijk grootse wijze 
uit zijn slof. 

„Mijnheer de President, deze getuige 
vierde zijn accountancy ook gedurende 
de bezetting bot door een nauwelijks in 
zeven koffers te bergen archief bij te 
houden, waarin alle verrichtingen van 
de verdachte en zijn medewerkers dag- 
boeksgewijze werden genoteerd, met 
gebruikmaking van een alfabetische 
klapper, waarin alle stukken werden 
geboekt onder de letter waarmee de 
zaak begon. Overval Velp onder de 
letter V. etc. Getuige, bent U luitenant: 
hebt U enige ontwikkeling? Welke zin 
had dit alles  misschien om een ge- 
denkboek te schrijven na de bevrijding?" 
Hendriks incasseert deze filippica als 
een geslagen man  
Hendriks af...... 

Brune zelf.... 

En Brune zelf? „Deze uitblinker in het 
negatieve", zoals de zenuwarts S. He- 
ringa hem kernachtig in zijn psychia- 
trisch rapport kwalificeerde. 

Hij tracht zich steeds ten processe als 
de grote man te handhaven. Het kost 
hem enorme inspanning en een paar 
nagels om telkens te moeten toegeven, 
dat hij ver boven zijn krachten heeft 
getild. Er zitten nog teveel mensen in 
de zaal, die hem niet van zijn verheven 
voetstuk mogen zien tuimelen. 
Hij praat en praat  en tracht maar 
aan te tonen, dat zijn misstappen uit- 
sluitend zijn voorgevallen tijdens een 
zware geestelijke inzinking als gevolg 
van inderdaad ondergane ernstige mis- 
handelingen. 
„Deze verdachte praat verschrikkelijk 
lang en zacht," verzucht de president 
eens, „U moet niet zo veel praten.' 
Maar Brune kan het niet laten, want 
hij wil toch op zijn minst de schijn 
redden. 
Tegen het scherpzinnig brein van een 
prof. Mr. Dr. van Eek, een der raads- 
heren, is de armzalige geest van de 
Purmercndse logementhouder echter op 
geen stukken na opgewassen. 
Elke keer als Brune in zijn koningsman- 
tel voor de groene tafel treedt begint 
het Hof eraan te trekken. De president 
tornt voorzichtig de naden los, de 
agressieve raadsheer, majoor Strootman, 
snijdt er met forse hand de knopen af en 
als tenslotte prof. van Eek hem de 
complete mantel met een paar snelle 
kunstgrepen van de schouders sleurt, 
staat er nog slechts een verdrietige Brune 
In een geeneens zindelijk hemd, die niet 
anders weet te stamelen dan: „Ik be- 
grijp het niet, mijnheer de president, ik 
heb slecht gehandeld en heb ontzetten- 
de fouten gemaakt. De heb mezelf over- 
schat. Het is verschrikkelijk  ver- 
schrikkelijk " 
Het zijn ook de laatste woorden, die hij 
op deze zitting spreekt. Ze zijn echter 
net niet overtuigend genoeg om sym- 
pathie voor deze figuur op te wekken. 
lin toch. •,»•, 

Als wij de Marokkaanse zaal verlaten, 
die niet alleen om zijn smakeloze aankle- 
ding aan een goedkoop opgetuigd circus 
doet denken, staan er verschillende oude 
vrienden van Brune in de vestibule, die 
„Ha, die Joop," zeggen en die de hand 
drukken van de man, die twaalf men- 
sen van de Persoonsbewijzen Sectie van 
de LO. bewust de dood injoeg, die de 
oorzaak werd van de dood van Sjaak 
van der Horst, toplid van de LO en 
de LKP, van Henk Veldhuis, LO en 
LKP-medewerker, van Wim Nagel, LO- 
medewerker, van Coen RozendaaJ (zie 
LM.) KP-leider van Purmerend  
Maar ook de man, die behoorde tot de 
pioniers van het verzet, die, als hij dat 
had gewild, de ganse illegaliteit door 
een enkel woord had kunnen ontwrich- 
ten, die velen van een wisse dood heeft 
gered  
Het is de man, wiens geringe kracht 
door een tot aan de sterren reikende 
eerzucht uiteen werd gereten en die, 
liever dan dit te erkennen, de illegaliteit 
zwaar liet bloeden door zich zelf te 
stellen tot hoeksteen bij de opbouw van 
het verzet. 

Toon. 
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Wilfcm Stolp 
Geboren 24 Januari 1918 te Warder (N.-H.) 
Gefusilleerd 5 September 1944. 

„WIM" 

X ï 7illem Stolp, groeide op het boerenbedrijf yan zijn vader op tot een flinke 
♦ ' steun voor zijn ouders en tot op het tijdstip, dat hij zijn overall verwisselde 

voor de militaire uniform, had hij blijkbaar geen ander doel dan mettertijd zelf- 
standig een boerderij te beheren. Als Wachtmeester der Cavalerie vocht hij in de 
Meidagen van 1940 voor zijn vaderland tegen de Duitse indringers. 
De capitulatie betekende voor hem echter niet de wapens neer leggen. Integendeel. 
Al spoedig stond hij temidden van de verzetsstrijd. Hij zocht contact met mede- 
werkers en zo ook met Teun Rozendaal te Berkel, die als Korporaal onder hem 
gediend had en wiens gevoelens jegens de vaderlandse zaak hij kende. Teun werd 
door hem aangetroffen in gezelschap van zijn broer Koen en daar eerstgenoemde 
getrouwd was, werd overeengekomen, dat Koen, die geen gezin achter zich had. 
mee zou gaan naar De Beemster. En hier hebben Wim en Koen bij dag en bij nacht 
gewerkt en gestreden voor dat ene ideaal: onze vrijheid. Voor deze vrijheid hebben 
zij letterlijk al hun krachten gegeven en daarvoor was niets hun te zwaar. 
Bij de uitbreiding van de kring hunner illegale contacten kwamen zij ook in aan- 
raking met Brune en diens helpster Puck, die toen nog bekend stonden als uitste- 
kende illegale werkers en die meermalen gastvrijheid in de woning van Wim ge- 
noten. Gaandeweg wordt het contact met Brune inniger en tenslotte — om zijn leef- 
tijd en aangeboren handigheid door de anderen stilzwijgend als hun meerdere erkend 
— gaat de leiding zelfs geheel in Brune's handen over. 
Vele waren de werkzaamheden van Wim. Naast de verzorging van onderduikers 
te Purmerend en in De Beemster was hij zeer actief op KP-terrein. Hij nam deel 
aan een geslaagde kraak te Oosthuizen en kort daarop een in De Beemster. In het 
najaar van 1943 worden er zelfs verschillende kraken op het programma gezet. Het 
eerst zal de kluis van het gemeentehuis te Doesburg eraan moeten geloven. Wim, 
Koen en Oom Dirk begeven zich in Dec. '43 naar Doesburg en als zij 's avonds 
vertoeven bij een relatie in Laag-Soeren komen daar ook Brune en Puck. Eerstge- 
noemde komt met het verhaal, dat zij door onvoorziene omstandigheden niet over 
de auto kunnen beschikken, die voor de overval gébruikt zou worden. Er wordt 
dan overeengekomen, dat getracht zal worden een andere auto te bemachtigen. Wim 
en Oom Dirk vertrekken daarna naar de Haarlemmermeer, waar een bekende fruit- 
kweker hun een prima auto ter beschikking stelt. 
De auto wordt in een echte moffenwagen veranderd en nadat de duisternis is inge- 
vallen gaan zij op 13 Januari 1944 op weg. Wim, die in het bezit is van een rijbewijs, 
zit achter het stuur. Nauwelijks zijn enige kilometers langs de Hoofdvaart afgelegd, 
of zij zien voor zich uit een stopteken geven met een rode lantaarn. In het licht van 
de koplampen zien zij met geweren gewapende Duitsers staan. Om meer dan een 
reden kunnen zij zich niet laten visiteren en na snel enige woorden te hebben gewis- 
seld wordt besloten om door te rijden. Vastberaden dooft Wim de lichten om 
minder trefkans te bieden bij schieten en geeft daarna vol gas. 
Het is inmiddels aardedonker en dit is een dodenrit. 
De weg en de daarnaast liggende sloten zijn bijna niet van elkaar te onderscheiden 
en in een bocht ter hoogte van het watergemaal „De Lijnden" rijdt de auto recht- 
door en komt met een hevige klap aan de overzijde van de sloot tot stilstand. 
Ondanks zijn nogal zware verwonding houdt Wim het hoofd koel en dank zij de 
medewerking van een in de nabijheid wonende familie worden de patiënten in het 
geheim overgebracht naar de Mariastichting te Haarlem. Zodra Wim aan de bete- 
rende hand is, vormt hij een probleem voor de dokter. Deze gedwongen rust is niets 
voor hem en op de tiende dag stemt de dokter toe in zijn vertrek. 
Ongeveer veertien dagen na zijn ontslag uit het ziekenhuis bevindt hij zich al weer 
voor zijn werk in de trein naar Ede, in gezelschap van Netty, zijn koerierster, die 
in moed niet onderdoet voor haar opdrachtgevers. Dan komt er een PB controle 
door Duitsers. De moffen constateren een onregelmatigheid in Wim's PB en arres- 
teren hem. Koelbloedig als steeds, weet hij eerst nog zijn pistool achter Netty te 
schuiven, hetgeen door niemand wordt opgemerkt. Hij wordt meegenomen en het 
duurt geruime tijd eer zijn vrienden iets van hem vernemen. Vermoedelijk is hij 
eerst naar Arnhem gebracht, daarna naar de Weteringschans, vervolgens naar 
Scheveningen en tenslotte naar Vught. Uit ontvangen brieven van hem blijkt, dat 
hij zijn ware indentiteit aanvankelijk verborgen heeft weten te houden, doch zijn 
ware naam schijnt op een gegeven moment door Brune, die tegelijk met hem in 
Scheveningen gevangen zat, bekend te zijn gemaakt aan de SD. 
Op Dolle Dinsdag js hij met honderden van de allerbesten van ons volk door de 
moffen vermoord, achterlatende zijn vrouw en dochtertje, dat tijdens zijn gevangen- 
schap is geboren. 
Allen, die Wim hebben gekend en het voorrecht genoten met hem te mogen samen- 
werken, zullen hem dankbaar blijven gedenken voor alles wat hij — ook voor hen 
— gaf. 
Want hij gaf alles. 

„OOM DIRK" 
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Koenraad Rozendaal 
Geboren 19 April 1911 te Oud-Beijerland. 

Gefusilleerd 16 Juli 1944. 

„KOEN" 
Koen, „onze" Koen voor hen, die — als schrijver dezes — aanwezig waren 

bij „ontvangenis en geboorte" van KP. Waterland, was voor ons zonder 
meer de „primus inter pares", de eerste onder zijns gelijken. 
Hoe werd dit gevoelig mensenhart fel en diep getroffen door het onrecht en 
het barbarisme van de overweldiger. Hoe spanden zich bij Koen al de vezels 
van zijn bestaan tot groot en sterk verzet. Hij gaf zich aan dat verzet weg. 
Wist wat het mogelijk gevolg daarvan voor hem kon zijn. Maar wist ook wat 
„roeping" was. En was niet alleen een „hoorder" van het woord der roeping, 
maar werd „dader" des woords. 
Van zijn daden geven wij hier geen optelsom, noch omschrijving. Dat kan 
trouwens niemand doen. Want ook in het verzetswerk bleefhij zichzelf. Had 
veel eigen zaakjes, waar hij een ander niet aan wilde „wagen". Verzweeg meer 
dan altijd wel goed was. Deed dat echter om anderen zo weinig mogelijk te 
belasten. En overbelastte daardoor zichzelf. Kwam op een onmogelijk moment 
binnen. „Oom, ik ga voor zoveel dagen weg. Als er wat gebeurt, U weet 
het......". Een handdruk en Koen was „zoveel dagen weg". Vcor zover ik er 
niet zelf bij betrokken was, wist ik slechts zelden waarheen en waarvoor. 
Alleen wist ik: er wordt „gewerkt". 
Soms moest hij een poosje „rusten". Dat rusten was geen „niets doen". Was 
wel > eens noodzakelijk om weer te komen tot geestelijk evenwicht. In de tijd 
dat ikzelf al was ondergedoken zaten we samen in een ongebruikt opkamertje 
van een boerderij in een lege bedstee elk aan een kant. Buiten motregende het. 
't \Vas al schemer. Bijna 2 uur hebben we daar gezeten. Koen wilde „praten . 
Hij gaf zijn kijk op het leven, op de „mensen , ook op zichzelf. „Ziet U, 
oom " Ja, oom „zag" het. Zag hoe moeilijk Koen het had, hoe het storm- 
de in zijn ziel, hoe een zware geestelijke depressie hem had neergedrukt diep. 
heel diep naar omlaag. En oom „hoorde" ook. Hoorde de schreeuw om ver- 
lossing voor hemzelf, maar niet minder om de verlossing van het vertrapte 
volk. En oom weet zich machteloos om van zichzelf het woord der verlossing 
te doen uitgaan. Als Koen „leeggepraat" is, blijft het eerst een poosje stil. Toch 
wordt er „gewerkt". Heel zwaar gewerkt. Dan wordt zacht wat teruggezegd. 
Koen zit onbewegelijk, het hoofd in zijn handen, de ellebogen steunend op de 
opgetrokken knieën. En blijft in die houding al de tijd, dat ik tegen hem 
spreek, 't Is intussen stikdonker geworden. We zien elkaar niet meer, daar 
in die donkere bedstee. Maar we weten ons heel dicht bij elkaar. Ook als 
„praten" niet meer nodig is om elkaar toch goed te verstaan. En samen zijn we 
heel dicht bij God. In ons woordeloos gebed. Als we dan nog een poosje stil 
bij elkaar hebben gezeten springt Koen ineens op. grijpt mijn hand, drukt die 
zowat te morzel en zegt; „'t Is voor mekaar, oom." Dan grijpt hij in zijn zak: 
„Hier heb ik nog een pakje Consi voor u." Wipt uit de donkere bedsteer- 
schuift het raam op, springt naar buiten en verdwijnt zonder hoed en jas in 
duisternis en regen naar zijn schuiladres. Ik blijf nog even stil zitten. En bid. 
Voor mijn broeder  
Als Koen zijn plechtanker weer gevonden heeft, zijn roeping weer ziet, zijn 
krachtbron weer weet, is hij weer „klaar". En gaat weer op pad. Vraag nu 
niet: en wat is hij toen gaan „doen?" Want het gaat er op deze In memoriam- 
pagina niet om wat Koen deed, maar wie hij was. Tot dit doel is dit schrijven 
een bescheiden poging. 
Als de „KP. Waterland" te mijnen huize wordt geboren hebben we twee 
avonden nodig om Koen zover te krijgen, dat hij als leider zal optreden. Hij 
wil alleen het gevaarlijkste en meest verantwoordelijke werk doen, maar „Ben" 
of „Bert" moet leider zijn. Koen stelt zijn beslissing uit en komt de vol- 
gende dag bij me „praten". Eindelijk besluit hij aan het gevraagde te vol- 
doen. Maar met allerlei restricties. „Nu, oom, 't zal moeten en daarom zal ik 
het doen." Prachtkerel. Werkte niet met zijn ellebogen om vooraan of boven- 
aan te komen. Was een leider ondanks zichzelf. Je kon volkomen op hem aan. 
„Oom. als er ooit wat met u gebeurt, dan kunt u op me rekenen: maak u 
niet ongerust, hoor. Ook niet over uw gezin. 
Nu, er „gebeurde" eindelijk iets. Maar op het brood wat ik 's morgens in de 
cel kreeg stond een K ingekerfd. En ik had daarin het zichtbaar bewijs dat er 
gewerkt werd. Twee uur later was ik vrij. Koen kreeg bij mijn „vrijmaking" 
nog een schot in zijn been. „Eer vergete mijn rechterhand zichzelve, dan dat 
ik Koen en zijn helpers vergete." 
Eindelijk loopt het ook met Koen vast. In Amsterdam wordt hij door verraad 
gearresteerd. Gloriedag voor de SD. Dag van de grootste verslagenheid voor 
ons. Zelf zit ik diep in Zuidholland. Vrijmaking wordt voorbereid en getracht 
tot uitvoering te brengen, maar mislukt. De spanning stijgt. Er komt bericht 
dat hij met anderen de 16e Juli 1944 zou zijn gevallen voor het vuurpeloton. 
Een ander bericht komt, dat het eerste tegenspreekt. Verwarring, onzekerheid. 
Tenslotte moet worden aangenomen dat hij door beulshanden is geveld. 

 zijn ziel in 't eeuwig leven 
verwacht den jongsten dag  

Koen is na de bevrijding gevonden in een massagraf in de duinen. En is 
begraven op de Eregrafhof te Bloemendaal. Met zoveel anderen, evenals hij 
gevallen voor vrijheid en recht. Opdat wij vandaag zullen staan. En gaan. 
Ondanks alle desillusie. 
Nederland, dank God voor zulke landszonen. „OOM PIET". 

J' Wanneer het Geuzenvendel" vandaag, op zijn „heenmars" of op zijn „thuis- 
mars" langs de laatste rustplaats van deze vrienden „Koen" en „Wim" gaat  

V 

dan wordt hun het „Halt" daar geboden 
en houden zij rust bij de doden. 
Kom, sla hier de trommel en steek de trompet 
Mgar langzaam en statig, als zij 't een gebed, 
en "treed met het vaandel naar voren, 
en doe hun het Prinselied horen. 

~>^En zing het daar, saam op de graf hof geschaard, 

met de hand aan den hoed, met de hand aan het zwaard. 
En plechtig ver in het ronde 
klinke 't lied van Aldegonde. 
Dan spreke de Hopman een: „Broeders, goe-nacht". 
En 't vendel trekke voort. Aan de kim, als een wacht, 
verheffen Hollands duinen 
in 't avondrood hun kruinen. 

r 



p erlijk gezegd heb ik altijd gedacht, dat Truman 
' een sukkelaar was en dat 't interessant zou zQn 

een krant als „De Waarheid" te lezen, waarin men 
halve waarheden en onwaarheden, misleiding en pro- 
paganda cultiveert. 
Maar een mens kan zich vergissen. Truman blijkt een 
vent te zijn en „De Waarheid" lezen ts op de duur 
gruwelijk vervelend. 
Wie verwachtte er iets van Truman? Als 't ware per 
vergissing is hij boven aan de ladder terechtgekomen 
en daar bleek hij een expert te zijn in politieke blun- 
ders. Misschien heeft men wel het meest geglimlacht 
om de naïveteit, waarmee hij in rijn herverkiezing 
geloofde. 
Welnu, hij geloofde er niet alleen in, hij ging er be- 
zield voor aan 't werk. Hij zal het werk voor de 
verkiezingen wel niet alleen gedaan hebben, maar 
hoogstwaarschijnlijk was hij toch de enige, die er 
werkelijk in geloofde. Nu is Truman herkozen, alle 
bekwaamheid van Dewey, alle orakels van de ex- 
perts en alle aarzelende medewerking van zijn par- 
tijdgenoten ten spijt. De wereld verbaast zich en Tru- 
man zal zeggen: „Heb ik 't niet gezegd?" 
Zo'n les verkwikt het hart. Net zoals de les, die we 
enige jaren geleden zelf in het verzet mochten leren 
en zoals de les, die Churchlll en Gerbrandy in 
die tijd op het bord der historie schreven. Truman, 
Churchill, Gerbrandy, zij geloofden allen in de over- 
winning en dat was oneindig veel belangrijker dan hun 
bekwaamheid, kennis, politieke handigheid of wat ook; 
dat was in wezen beslissend voor de overwinning. 
Ik ken maar één hoedanigheid, die nog belangrijker is 
en uiteindelijk nog sterker blijkt te zijn: het geloof in 
een roeping, terwijl er geen uitzicht op een overwin- 
ning is. Maar wie zal zeggen, of het niet ten diepste 
dit geweest is, dat deze mannen dreef, terwijl zij zich- 
zelf en hun omgeving aanspoorden en aanvuurden. 

ALLERHANDE 

met hun geloof ia de overwinning? Een mens is waf 
ingewikkelder, dan wij in woorden kunnen uitdruk- 
ken. 

AyT et „De Waarheid" is 't een andere zaak. Het 
streven om de massa zodanig te kneden, dat zij 

alle feiten door een gekleurde bril gaat zien en slechts 
typisch ideologisch gericht gaat denken, is slechts 
schijnbaar een interessant schouwspel. In werkelijk- 
heid is het hopeloos vervelend om te ervaren, dat 
men iedere gebeurtenis uitkleedt, omwringt en in een 
nieuw pak steekt, dat men alles in hetzelfde bad doopt, 
zodat de lezer in ieder artikel dezelfde eentonige kleur 
ontdekt. Het lezen van ,De Waarheid" is na een 
paar jaren net zo interessant als op de duur het kijken 
naar iemand, die permanent in een kramptoestand 
verkeert. Zoiets als een kramp in hun vingers moe- 
ten die redacteuren van „De Waarheid" toch wel 
krijgen, nu ze van al hun nieuws hetzelfde cliché 
moeten maken. 
De taktlek van Mephisto met Faust was in ieder 
geval heel wat. belangwekkender (maar ook duivel- 
ser) dan die van „De Waarheid" met haar lezers. 
Maar Mephisto had zich dan ook niet tot taak gesteld 
de massa, doch een leider: Faust, te verleiden. Het 
spel, dat hij thans met Stalin en zijn club speelt, is 
niet alleen interessanter, maar ook veel beslissender 
voor onze geschiedenis, dan het spel, dat Stalin met 
de massa en „De Waarheid" met haar lezers speelt. 

AA et dat al kan men toch nog wel eens zijn genoe- 
•LV1 gen beleven aan „De Waarheid", een bloeme- 
tje in de woestijn plukken. B.v. in dat hoofdartikel 
over de verkiezing van Truman. 

De knappe schrijver heeft dan te bewijzen, dat Ame- 
rika geen democratisch land is, en vervolgens, waar- 
om Wallace gevloerd werd en waarom — ondanks 
het feit, dat Dewey de kapitalist bij uitnemendheid is 
en dus in Amerika had moeten winnen —, Truman' 
toch de overwinning wegdroeg. 
Amerika is dan geen democratisch land, 

„omdat millioenen volwaardige burgers niet 
kunnen stemmen vanwege hun huidskleur en 
nog eens millioenen, ómdat hun dagelijks zivoc- 
gen hun niet voldoende loon opbrengt, om in 
deftige auto's te kunnen rijden." 

Vervolgens bewijst de schrijver, waarom nu ondanks 
bovengenoemd verschrikkelijk ondemocratisch feit 
Truman en niet Dewey gewonnen heeft. Dat komt 
n.1. omdat Dewey de oorlog predikte en Truman uit 
vrees voor Wallace voor de vrede sprak, hoewel ook 
hij oorlog bedoelde. 
Ik moet toegeven, dat dit niet overtuigend klinkt voor 
een land, dat zo oorlogszuchtig en kapitalistisch is, 
als „De Waarheid" meent. Maar dit wordt in het 
volgende toch weer rechtgezet. 

„Vele kiezers, die oorspronkelijk op Wallace 
hebben willen stemmen, maar die begrepen, 
dat hij deze keer nog geen kans maakte, heb' 
ben zich door deze demagogische campagne 
waarschijnlijk er toe laten verleiden op Truman 
te stemmen. 
Hun stem, de stem van de massa heeft zich 
uitgesproken voor vrede en voor vreedzame 
samenwerking in de wereld." 

Een schitterend betoog nietwaar? 't Enige wat nog 
te bewijzen overblijft, is, hoe die massa nu toch uit- 
eindelijk nog aan de auto's is gekomen om op Tru- 
man te stemmen. 

H. v. R. 
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Kwaliteit wint altijd! 

GELDCREDIETEN Voor 
ledereen zonder borgen 

t 1500.- 
Ie Hjipoliieken, Auto-iiiiancieriiig 
Aanvrage met portie antwoord 
Postbus 6011 Den Haaq. 

Wis helpt gsdeni. Militair, 
In bezit dipl. A.B S. meu- 
beim - machlne-houtbew., 
aan werk? 3 jaar praktijk. 
Br. ond. no. 1127 aan het 
Bur. v.d. blad. 

Wie wil Jongeman, oud- 
B.S.-er plaatsen als 
Jachtopziener 

of dergelijke? 
Brieven onder no. 1129 
a h Bur. v.d. b'ad. 

Jachtgeweren, 
Vuurbuksen, 

Luchtbuksen, 
Kogelvangers, 

Munitie, enz. bi): 

Langs deze weg bedank ik, 
mede namens mijn vrouw, 
alle oud-KPers van de ploeg 
van Tito uit Berkel voor 
hun prachtig cadeau. 
J. Rozendaal 
R. T. Rozendaal-van Schaik, 
Noord 14, Landsmeer. 

Ingerotg* paplartoewl|xlng 8.P.P, 
no. 6398 vsnchtfnt deze uitgave 
vrekelllks en U de omvana van 
dl* nummer 8 pagina's, pag-lorm. 
19 z 60. 
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VERHUIZINGEN 
IN BINNEN- EN BUITENLAND 

Speciaal adres voor het takelen van 
piano's en brandkasten 

A. J. PUIJENBROEK - Burg Mathonstr. 7 - BERGEN OP ZOOM • Tel. 1072 

Het beste cadeau voor StJcolaas 

Prijs geb. f 4.50 

Eén voorloper van het gedenk- 
boek der LO. en LKP. 

De vraag naar dit boek Is nog 
zo groot, dat thans een derde 
druk is verschenen, waarbij 
als voornaamste bijzonderheid 
valt op te merken, dat de ex- 
ceptioneel lage verkoopsprijs 

/■Vkan worden gehandhaafd. 

HEI HESJE VERZEISHOEII 

FRITS DE ZWERVER, 
ANNE DE VRIES, 
JAN H. DE GROOT, e.o. 

In de erkende boekhandel verkrijgbaar en bi) de 
N.V. GEBR. ZOMER &. KEUNIG's UITGEVERS MU., WAGENINGEN 

iqmór beier 

5taan 
met schetsen van 

r=JUISTEN 
Ï1 

^ II 

Drukkerij H. J. Koersen & Zn. 

TEL. 32239 
SINGEL 281 AMSTERDAM-C. 

* 

PERIODIEKEN EN 

HANDELSDRUKWERK 

ENGELS. Leert het thuis! 
Spreken en schrijven in 20 lessen, geheel nieuwe 
schriftelijke methode, vlot en practisch. Zend 
voor kosteloze toezending van prospectus Uw 
naam en adres met vermelding van „Zwerver" 
aan: Fabritius' Moderne talen. Lange Houtstr. 12 
Den Haag. 

ijilllilllliiliiiiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiirinmiiuiliiiliiiil 
| GEVRAAGD: 

Bekwaam Electriciën 
| of vergevorderd leerling | 

£ TECHN. BUR. DEKKER, Zutph.weg 140, Vorden = 

iriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiitiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiï 

Jongeman 
25 jaar, onaeh., oud LO.er en B.S.er, Is reeds enkele maanden 
zonder werk wecjens inkrimping van het bedrijf, waar hij werk- 
zaam was. Hij zou graag weer zo vlug mogelijk aan het werk 
gaan, is bekend met machineschrijven, eenv boekh. en coDlöer- 
werk. Hij is tevens in het bezit van een schrijfmachine voor 
event. thuiswerk. Brieven onder no. 1128 a.h. bur. v.d. blad. 

BON * r De Zwerver in de Tropen 
Ik wil meehelpen om dit ideaal te verwezenlijken 
en verzoek U daarom een 

ZeepOSt/IfUdltpOSt-abonnement voor; 

(Zeepost t 1.50 - luchtpost t 4.5Ó per kwaitaaL) 
* Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel of bl) aanbieding 

van een postkwitantle betaald. 
De kwitantie moet worden aangeboden aan 

*) Doorhalen wat niet verlangd wordt. 
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BIJZONDERE MAATSCHAPPELIJKE HULP 
In de penoae rona ae 

eeuwwisseling is in ons volk 
een strijd gestreden om de fi- 

nanciële gelijkstelling van openbaar 
en bijzonder onderwijs. In de Lager 
Onderwijswet is aan de gerechtvaar- 
digde verlangens van het christelijk 
deel van ons volk in zoverre tege- 
moet gekomen, dat het bijzonder 
lageronderwijs financieel gelijkgesteld 
is aan het openbare. Ten aanzien van 
het middelbaar onderwijs is deze ge- 
lijkstelling intussen eveneens een feit 
geworden, maar het bijzonder hoger 
onderwijs wordt nog steeds niet op 
voet van gelijkheid met het open- 
bare behandeld. 
Op het terrein der maatschappelijke 
verzorging ligt eenzelfde probleem, 
dat even dringend als destijds het onderwijspro- 
bleem om een oplossing vraagt, maar ontstel- 
lend weinig belangstelling geniet: het probleem 
van de financiële gelijkstelling van bijzondere 
en openbare organen van maatschappelijke zorg. 

Ais wij guea zijn ingelicht is thans een her- 
ziening van de Armenwet 1912 in voorbe- 

reiding, die alweer een stap zal worden op de 
weg van vervanging van particulier initiatief 
inzake maatschappelijke verzorging door over- 
heidsbemoeiing in die materie. Zulk een vervan- 
ging is voor ons principieel noch practisch aan- 
vaardbaar. 
De overheid heeft, ook op het terrein van de 
maatschappelijke verzorging slechts een subsi- 
diaire taak. De souvereiniteit in eigen kring 
dient door haar erkend en gerespecteerd te 
worden. Haar taak is uiteraard beperkt tot 
coördineren, stimuleren, leiding geven en aan- 
vullend of beperkend optreden. 
De maatschappelijke verzorging van personen, 
die om welke reden dan ook behoefte aan zo- 
danige verzorging hebben, is naar haar aard 
zaak van het particulier initiatief en niet te 
scheiden van de levensbeschouwing der te ver- 
zorgen personen. Het doel der maatschappelijke 
verzorging gaat immers boven de tijdelijke 
orde en dus ook boven de staatstaak uit. Wie 
door het verschaffen van financiële steun, door 
het beschikbaar stellen van een maatschappelijke 
werkster of gezlnsverzorgster, door scholing aan 
maatschappelijke onvolwaardige arbeidskrachten, 
door middelen ter bevordering van de volksge- 
zondheid, door zorg voor a-socialen, zwakzinni- 
gen en debielen, of langs welke andere wegen 
ook, hulp biedt aan zijn evennaaste, verricht 
daarmede een werk, dat niet alleen, — zelfs niet 
op de eerste plaats — strekt tot leniging van de 
stoffelijke nood van de evennaaste, maar dat 
bovenal strekt tot leniging van diens geestelijke 
nood, tot bevordering van diens juiste verhouding 
tot God. Er is immers een zekere welstand nodig 
om braaf te blijven. Wie bijdraagt tot het ver- 
schaffen van zodanige welstand aan de in nood 
verkerende medemens, verrichte een werk, dat 
naar zijn aard boven de tijdelijke orde en dus 
boven de staatstaak uitgaat. Wie alleen oog zou 
hebben voor de leniging van de stoffelijke noden, 
zou de uiteindelijke bestemming van de mens 
ontkennen. 
Wie daarentegen de onmiskenbare samenhang 
van geestelijke en stoffelijke noden van de mens 
erkent, en het stoffelijke uiteraard ondergeschikt 
acht aan het geestelijke, moet ook tot de erken- 
ning komen van het onvervreemdbaar recht der 
kerken op dit gebied. Slechts in zeer bijzondere 
omstandigheden, wanneer in onvoorziene, acute 
stoffelijke noden snel moet worden voorzien, mag 
de staat met voorbijzien van het subsidiairiteits- 
beginsel de verzorging door eigen staatsorganen 
ter hand nemen. Te denken valt hierbij b.v. aan 
repatriëring en eerste verzorging van oorlogs- 
slachtoffers. 

ƒ/! bezettingstijd heeft de illegaliteit zich gekant tegen de Winterim!p Nederland 
en de Nederlandse Volksdienst. In dat verzet kwam zeer zeker het element van 

vijandigheid tegenover de bezetter tot uiting, maar daarmede is niet alles ver- 
klaard. Ons volk had ook principiële bezwaren tegen deze instellingen. In dit ver- 
zet kwam ook tot uiting, dat het lenigen van noden door N.V.D. en W.H.N. 
inbreuk maakte op het eigen recht der kerken en der charitatieve instellingen om 
de verzorging van maatschappelijke noden zelf te behartigen. Men zag daarin 
geen staatstaak. 
Thans gaat onze wettige overheid meer en meer een weg bewandelen, die om 
deze laatste reden eveneens principieel onaanvaardbaar is. Wij belichten dit 
probleem in nevenstaand artikel. 

Een maatschappelijke verzorging door staatsin- 
stellingen en -organen kan de geestelijke noden 
der behoeftigen niet lenigen. De „neutrale" maat- 
schappelijke werkster is voor de Christen even- 
min acceptabel als de „neutrale" school. De zich 
thans meer en meer voltrekkende ontwikkeling 
in de verzorging van maatschappelijke noden 
roept evenzeer om bijzondere instellingen en 
organen van maatschappelijke zorg als een eeuw 
geleden de invoering van bijzonder onderwijs 
noodzakelijk was. 
In de ontwikkeling der maatschappelijke verzor- 
ging heeft zich een merkv/aardig proces vol- 
trokken. Een eeuw geleden werd de staatstaak 
ten aanzien van de maatschappelijke noden nog 
als een zeer beperkte gezien. De toen heersende 
sociale noden waren nog van dusdanig beperkte 
omvang, dat het particulier initiatief voldoende 
middelen kon opbrengen om er goeddeels in te 
voorzien. Voorzover het particulier initiatief te- 
kort schoot vulde de overheid incidenteel aan. 
In die tijd, toen het overheidsterrein 10% en het 
particulier terrein 90% der verzorgingsobjecten 
omvatte, kon terecht van een „aanvullende" over- 
heidsbemoeiing gesproken worden. 
Thans ligt die kaart echter geheel anders. Het 
overheidsterrein omvat nu 90% der verzorgings- 
objecten. Het is thans niet meer reëel de over- 
heidsbemoeiing met de maatschappelijke ver- 
zorging „aanvullend" te noemen. Deze over- 
heidsbemoeiing is gaan domineren. 
Die ontwikkeling brengt mede, dat de principiële 
bezwaren tegen overheidsbemoeiing met de maat- 
schappelijke verzorging, — die immers uiteraard 
zaak der kerken is — ook practisch zeer grote 
betekenis hebben gekregen, dat het probleem van 
de beperking der staatsbemoeiing met de maat- 
schappelijke verzorging van mensen thans drin- 
gend om een oplossing vraagt. 
Bij de in het geding zijnde wijziging van de Ar- 
menwet mag daarom niet de weg worden geko- 
zen, dat de overheid alweer meer terreinen, die 
tot op heden en naar hun aard aan het particulier 
initiatief toebehoren, gaat betreden. Het karakter 
der maatschappelijke verzorging van mensen 
vraagt daarentegen juist, dat de overheid het 
eerste initiatief laat aan de particulieren en 
slechts daar en voorzover aanvullend optreedt 
waar dit bij gebrek aan of ter ondersteuning van 
particulier initiatief practisch noodzakelijk blijkt. 

Onmiskenbaar is echter, dat het particulier 
initiatief de laatste decennia in de vervulling 

van tal van maatschappelijke verzorgingstaken 
is tekort geschoten. 
Aangezien de huidige Armenwet alleen voorziet 
in een aanvullende financiële steun bij armlastig- 
heid bleven in een ontwikkelingsperiode, waarin 
enerzijds de behoefte aan maatschappelijke ver- 
zorging voortdurend groeide, anderzijds de ver- 
zorgingscapaciteit van het particulier initiatief 
beperkt bleef, tal van verzorgingstaken onbe- 
hoorlijk vervuld. 
Deze gang van zaken heeft plannen doen ont- 

staan tot een zodanige herziening 
van de Armenwet, dat die taken 
binnen de yerzorgingssfeer van de 
overheid worden getrokken. 
Naar hun aard behoren zij echter tot 
het domein van het particulier ini- 
tiatief. De maatschappelijke verzor- 
ging van mensen is immers niet te 
scheiden van hun levensbeschouwing 
en hun persoonlrjkheidscultuur. Het 
is een onvervreemdbaar recht der 
Kerken, dat de verzorging van de 
maatschappelijke noden van hun 
gelovigen zal geschieden door bgzon-> 
dere organen en instellingen, die 
afgestemd zijn op de levensbestem- 
ming der te verzorgen personen en 

 ' gezinnen. Ook de te verzorgen per- 
sonen en gezinnen hebben recht op 

een verzorging, die overeenkomt met hun levens- 
beschouwing en hun persoonlijkheid onaangetast 
laat. 
Met de diversiteit in levensbeschouwing zal 
daarom in een komende wet op de maatschap- 
pelijke verzorging rekening moeten worden ge- 
houden. 
De wet zal dus diversiteit van verzorgingsorga- 
nen en -instellingen moeten kennen. Een uitbrei- 
ding van de overheidstaak inzake maatschappe- 
lijke verzorging zonder gelijktijdige financiële 
gelijkstelling van bijzondere en openbare ver- 
zorgingsorganen en -instellingen is onaanvaard- 
baar. Zij zou de openbare verzorgingsorganen 
een dusdanige voorrang in de middelen verschaf- 
fen, dat nagenoeg alle te verzorgen gezinnen 
zich tot hen zouden wenden en aldus verzorgd 
zouden gaan worden door overheidsorganen, die 
alleen voor de stoffelijke noden oog zouden heb- 
ben en het gehele terrein der geestelijke noden 
öf braak zouden laten liggen öf zouden verzor- 
gen op een wijze, die een onaanvaardbare gewe- 
tensdwang zou inhouden. De onmiskenbare sa- 
menhang van geestelijke en stoffelijke noden en 
het middel-karakter der stoffelijke goederen 
eisen verzorgingsorganen, die afgestemd zijn op 
de levensbeschouwing der te verzorgen gezinnen 
en personen. 
Dit betekent, dat aan belanghebbende de vrije 
keus zal moeten worden geboden tussen maat- 
schappelijke verzorging door bijzondere en open- 
bare organen. Wil deze keus werkelijk door 
ideële en niet door financiële overwegingen be- 
paald worden, dan zullen openbare en bijzondere 
organen van maatschappelijke zorg noodzakelij- 
kerwijs over dezelfde financiële middelen moeten 
kunnen beschikken en dus financieel gelijkelgk 
door de overheid moeten worden behandeld. 
De weg der subsidies biedt daar geen waarbor- 
gen voor. De methode, welke toegepast wordt 
bij de toekenning van vergoedingsbedragen aan 
lagere scholen biedt wel waarborgen. 
Wij komen daar in een volgend artikel op terug. 
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COMMUNISTISCHE DREIGING 

Op 9 en 10 Nov. 1948 heeft in de Tweede Kamer 
der Staten Generaal een discussie plaats gehad 

over de actuele gevaren van een communistische drei- 
ging. Wij menen er goed aan te doen enkele passages 
uit het Kamerverslag hier letterlijk weer te geven. 
De heer van der Goes van Naters; 

„Ik ben wel genoodzaakt eerst wat te zeggen over 
de actuele communistische dreiging. Ik meen, dat 
ook hier de binnenlandse en de buitenlandse poli- 
tiek niet zijn te scheiden. In al onze volken is er 
een vreemd en een vijandig 'element, het bolsje- 
wisme, onze Moeso's en onze de Groot's, die hun 
instructies gaan halen in een vreemd land en voor 
wie de wetten van dat land gelden boven onze eigen 
landswetten. 

Het duidelijkst is misschien de heer Hoogcarspel 
geweest, die in deze Kamer de vorige maand bij de 
behandeling van het wetsontwerp over de Konink- 
lijke Militaire heeft gezegd: 

„Ik wil thans slechts zeggen, dat wij onze stem 
aan dit voorstel niet kunnen geven om de een- 
voudige" — let wel: ,/ie eenvoudige" — „reden, 
dat wij in deze situatie tegen alle uitgaven voor 
het meer efficiënt maken van de militaire macht, 
zowel in Indonesië als in ons land, gekant zijn." 

Ik acht dit verbijsterend. Niet minder verbijsterend 
is, wat het lid dezer Kamer de heer Gortzak ver- 
leden Zaterdag heeft gezegd in een betoging op 
het Amstelveld, waarbij hij deze woorden gebruikte; 

„Geen klassebewuste arbeider zal ooit de wapens 
tegen zijn broeders van het land van het socialis- 
me" — daarmee wordt Rusland bedoeld — „op- 
nemen." 

Nu zou ik, voor het geval, dat het werkelijk zover 
komt, de heer Wapenaar iets willen vragen. Ik stel 
de quaestie van landverraad niet licht. Het woord 
„landverraad" mag men niet maar klakkeloos uit- 
spreken en inderdaad niet zo maar tegen iemand 
als de heer Wagenaar. Ik zeg dit met nadruk. Ik 
wil hem daarom vragen: Wat zult gij doen? 
Zult gij als Mussert zeggen, dat gij met gekruiste 
armen zult staan — wat al heel erg is, wanneer 
ons land wordt overweldigd —, of zult gij ah 
Mussert doen en in' de politicbataljons van de vij- 
and dienst nemen om ons mede uit te plunderen 
en te brandschatten? Op die vraag kan vandaag 
al geantwoord worden en dat antwoord verwachten 
wij, omdat wij er dan bij deze begroting nog reke- 
ning mee willen houden." 

De heer Wagenaar: 
„In Augustus 1948 zouden wij een handbreed van 
de oorlog af hebben gestaan en nog is de toestand, 
volgens de geachte afgevaardigde, dreigend. Is het 
zo, dat elk ogenblik een oorlog kan uitbreken? Ik 
zou hierover graag de mening van de Regering 
vernemen. Van waar komt dan die dreiging, 
waarover de afgevaardigde van de Partij van de 
Arbeid heeft gesproken en waarover hij gisteren 
in zijn rede iets naders heeft medegedeeld, toen hij 
zei, dat er een actuele bedreiging voor onze Wes- 
terse cultuur bestaai van uit Oost-Europa. 

eens een koerierster een illegale werker, die zij niet 
kende, op een bepaald punt in de stad zou ontmoeten: 
er inderdaad op het afgesproken tijdstip iemand stond, 
die wel aan de gegeven beschrijving voldeed doch 
geen enkel blijk van belangstelling voor de koerierster 
toonde: 
de koerierster na rijp beraad besloot de man maar 
eens aan te spreken; 
zij daartoe een onbenullig verhaal op hing tegen de 
jongeman, die zich echter volkomen „blauw" hield; 
zij na twintig minuten talmen opmerkte; „Ik zal je 
eens wat vertellen, want ik geloof, dat ik jou moet 
hebben; heet jij Wim?"; 
de jongeman bevestigend antwoordde, waarop zij 
repliceerde: Flauwerd, had dat dan direct gezegd, 
snapte je dan niet, dat ik op jou stond te wachten? en 
om te tonen, dat zij zijn verloofde wel kende er nog 
aan toe voegde: „Hoe gaat het met Mien?"; 
de jongeman geheel verbluft opmerkte: „Maar juf- 
frouw, ik ken U beslist niet": 
op dat moment de echte Wim aan kwam rennen, 
waarmee een einde kwam aan dit pijnlijke misver- 
stand. 

Reeds eerder is de vraag gesteld: toon aan, waar- 
uit die bedreiging van uit het Oosten bestaat. Ik 
stel deze vraag opnieuw. 
Die verklaring, dat de Westerse cultuur van het 
Oosten uit wordt bedreigd, is volkomen bekende 
taal. Wij hebben haar vijf jaar lang gehoord. 
Goebbels heeft nooit anders in zijn mond gehad 
dan die uitspraak. 
Waar komt de dreiging, waarover de geachte af- 
gevaardigde sprak, vandaan? 

De vraag, of ik hetzelfde zou doen als indertijd 
Mussert deed, nl. met de armen over elkaar blijven 
staan, als het Westen door het Oosten wordt 
aangevallen, is dan ook een onzinnige vraag. De 
ondergrond er van is om opnieuw de gedachte te 
wekken, alsof het Westen door het Oosten zou 
worden aangevallen. Ik zeg nogmaals: Toon aan, 
waaruit die bedreiging bestaat. 

Laat mij er nu mee volstaan met te zeggen wat 
het doel is van die vraag. Dat doel is: een provo- 
catie om maatregelen tegen de communisten te ne- 
men, zoals uw vriend Haita in Indonesië heeft ge- 
daan. Mei provocateurs. Mijnheer de Voorzitter, 
heb ik mij nog nooit ingelaten en het is voor mij 
en vele anderen een geluk geweest, dat ik onder 
de bezetting een goede neus heb gehad voor de 
provocateurs. Deze provocatie is wel zo grof. dat 
men wel van al zijn zintuigen beroofd moet zijn 
om niet te proeven, wat daarachter steekt. Het is 
de Hitier-, de Goebbéls-, de Seyss-lnquart-methode, 
die opnieuw in toepassing wordt gebracht. 
Waar haalt men het vandaan om mij te vergelijken 
met Mussert? Men behoeft mij niet te vergelijken 
met Mussert, een ieder weet, dat ik dat niet ben, 
men behoeft mij niet te vragen of ik met de armen 
over elkaar zou blijven staan-, dat is niet nodig. 
Nooit, onder geen enkele omstandigheid zullen wij 
met de armen over elkaar blijven staan; steeds 
blijven wij de krachten van de vrede tegen de oor- 
log dienen. Onze partij zal geen verraad plegen 
tegenover de arbeidersklasse, niet aan hef socialis- 
me. Het is niet een vraag, die men stelt, maar een 
garantie. Wanneer men ons vraagt, wat wij zullen 
doen in de komende oorlog, dan zal dat afhangen 
van de handeling van die oorlog. Ik hen overtuigd- 
dat er in elk geval nog meer leden in deze Kamer 
zullen zijn, die op een dusdanige provocerende 
vraag, waarvan de bedoeling toch maar al te dui- 

delijk is, niet. zonder meer zullen ingaan. Er wordt 
bij gezegd, dan kan men er rekening mee houden 
bij deze begroting. Laat men eerlijk zeggen wat men 
wil. Maar ik zeg nogmaals: het is en het blijft een 
provocatie. 
Ik wil er echter aan toevoegen, dat ik nu reeds op 
dit ogenblik de afgevaardigden, die gisteren zo 
hebben gehetst, verantwoordelijk stel voor hetgeen 
uit deze progromstemming voortkomt. Men weet 
het, het is niets nieuws; wij hebben het gezien aan de 
aanslag op Togliatti en zovele anderen, op welke 
laffe wijze tegenover communisten wordt opge- 
treden. Wij zien het aan het optreden tegenover de 
leiders van het Indonesische volk. De heer Van der 
Goes van Naters draagt voor deze progromstem- 
ming en wat er uit voort komt de verantwoordelijk- 
heid: wij waarschuwen tegelijkertijd: Iaat men zich 
niet vergissen; de Communistische Partij in Neder- 
land is sterk genoeg om zich zelf en haar leiders 
te verdedigen, tegen welke provocaties ook." 

Dit is onzes inziens taal die houvast biedt. Voor wie 
thans nog mocht twijfelen aan het bestaan van een 
landsverraderlijke mentaliteit in de kringen van de 
C.P.N.-leiding geven wij nog een citaat uit een 
Waarheidsartikel over Stalin: 

Elke richtlijn, elke daad van Stalin betekent een 
samenvatting van geniaal politiek inzicht en prac- 
tische activiteit op ieder gebied en is een uiting van 
trouw aan zijn beginselen, zijn onverzoenlijkheid 
jegens alle vijanden van het volk, van zijn bedacht- 
zame vastbeslotenheid, zijn zeldzame doorzettings- 
kracht, zijn wijsheid en meesterschap en zijn ont- 
zaglijke energie. Hij spreekt meer door feiten dan 
met woorden. Ieder woord is een daad. Iedere daad 
is een ervaring, die tot nut strekt van de gehele 
mensheid, die zich daarvan eens in haar geheel 
rekenschap zal geven, zoals iedere inwoner van het 
land van hei socialisme dat nu doet. 
De communisten getuigen van hun onvergankelijke 
aanhankelijkheid aan deze man, wiens grootse ge- 
stalte deze een en dertig jaren, de jaren van het 
tijdperk van het socialisme, dat met de grote Octo- 
ber begon, overstraalt. Maar de beste hulde, die 
wij hem kunnen brengen is te werken en te trach- 
ten ons zijn leringen eigen te maken, is, zijn raad 
op te volgen in de geest van het ware proletarische 
internationalisme. 

Wij verbinden aan al dit fraais slechts één vraag; 
heeft de N.S.B. het reeds vóór de oorlog zo bont ge- 
maakt? 

JA zmexf, 

deiuoeld 

tand 

Op de kermis te Borne stond een reuzenrad. 
Iemand, die in één der schuitjes hoog de lucht 
in ging, draaide uit pure pret lampjes uit de con- 
structie en wierp die omlaag. Toen het rad was 
stilgezet en het schuitje met de pretmaker be- 
neden aankwam, wilde deze geen schadevergoe- 
ding betalen. Toen maakte de eigenaar van het 
reuzenrad gebruik van een machtsmiddel. Hij zette 
zijn attractie weer in beweging en liet de weer- 
spannige net zolang boven, tot de politie kwam 
om de zaak te regelen. Tot de „zaak" behoorde 
toen: schadevergoeding en bekostiging van de be- 
drijfsstoring. 

(Algemeen Dagblad). 

Het is nooit prettig, wanneer men het slachtoffer van 
een raddraaier wordt. Maar ditmaal vond de rad- 
draaier iemand, die hem de loef afstak en hem met 
eigen wapenen bestreed. Hij had er heel niet opge- 
rekend, dat de draaier van het reuzenrad het rad ZO 
zou draaien, dat hij „erin" draaide. 

G. B. Shaw heeft in een brief aan het weekblad 
„Statesman" uiteengezet, waarom zijns inziens 
Napoleon de slag bij Waterloo verloor. 
Het kwam doordat Napoleon, aldus Shaw. zich 
niet kunnende losmaken van de klassieke regelen 
der leerboekstrategen, geen gevecht wilde be- 
ginnen op nat gras. 
„Hij leverde zijn laatste slag precies zoals hij de 

■ eerste geleverd had, en verloor deze doordat de 
boeken zeiden, dat men nimmer een gevecht met 
cavalerie moest beginnen op bedauwd gras, doch 
moest wachten tot het gras was opgedroogd. 
Hij wachtte twee uur en gaf aldus Blücher de 
tijd met zijn Pruisen naar voren te dringen en 
hem de overwinning voor de neus weg te kapen, 
welke hij zichzelf had voorgesteld in de namiddag 
te behalen." 

(A.N.P.). 

, Die Shaw toch. We hopen, dat het artikel in de 
„Statesman" nog door meerdere gevolgd moge wor- 
den. Want we willen ook zo graag weten waarom 
Hitier de laatste wereldoorlog verloor. En we hebben 
zo het vermoeden, dat het maar een kleinigheidje 
was. Nu kunnen we wel veronderstellingen gaan 
maken, dat er een Perzisch tapijtje of zoiets was, 
dat hem te zwaar op de maag lag. maar we willen 
liever Shaw de kans geven het ons te vertellen. 
Het woord is aan de „Statesman". 

„OPTISCHE" BERICHTGEVING. 
U weet niet wat „optische" berichtgeving is? Wel, 
hier hebt U er een voorbeeld van. 

Kind v 
a 
l 
t pardoes uit het raam. 

Snapt U het? Men wil de kracht van een woord 
versterken door de erin, opgesloten beweging zicht- 
baar weer te geven. Tot welke grappige resulta- 
ten men kan komen bewijst onderstaand versje, dat 
ons onlangs onder ogen kwam. 

Een knaap ging naar zijn meisje toe 
Met felle harteklop 
En toen hij aan de huisdeur kwam 

op 
stoepje 

het 
zo 

hij 
Liep 

De vader stond al aan de deur 
Die zei; „Wat mot jij, blaag?" 
Hij greep het ventje in zijn nek 

oz 
6wB 
f'V 

•Bevjiuo 
Hoe de jongeman de stoep is afgekomen is ons zeef 
duidelijk, maar wij snappen alleen niet, waarom 
de typograaf de mogelijkheden van de „harteklop" 
niet dankbaar heeft aangegrepen. Misschien was de 
bladspiegel te klein? 
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W'j 
Jie wel eens het voorrecht heeft ge- 

noten van heel nabij getuige te zijn 
geweest van de enorme inspanning, die 
alle bij de filmproductie betrokkenen 
zich dagelijks getroosten om het publiek 
iets waarlijk goeds te kunnen brengen, 
zal zich niet kunnen onttrekken aan een 
gevoel van grote bewondering voor 
deze arbeid en het zal hem ongetwij- 
feld bij de beoordeling der eindresul- 
taten wat milder stemmen. 

WETERINGSCHANS • SCÈNE. 

Daarom nemen wij U mee naar een lelijk, 
stug uitziend gebouw aan het Kleine 
Gartmanplantsoen te Amsterdam; het 
Huis van Bewaring, in onze kringen beter 
bekend onder de naam: De Wetering- 
schans. Daar zullen enkele binnen-op- 
namen worden gemaakt voor de LO- 
LKP-film. 't Is eigenlijk maar een kleine 
scène, die moet worden opgenomen, een 
scène, die maar vijf en twintig seconden 
mag duren, maar er zijn een voorbe- 
reidingen voor nodig, die meer dan twee 
uren in beslag nemen, nog afgezien van 
algemene voorbereidingen als het op- 
scharrelen van de benodigde requisieten, 
het oproepen van de nodige figuranten, 
het verkrijgen van de beschikking over 
een rijksgebouw etc. etc., allemaal kar- 
weitjes voor de opnameleider, die niet 
eens verwonderd mag kijken als hem, zo 
maar langs de een of andere neus weg, 
wordt opgedragen om binnen de kortst 
mogelijke tijd voor een paar honderd 

figuranten te zorgen ten behoeve van 
de eerstvolgende scène. 
Wanneer de portier ons door ettelijke 
zwaar afgegrendelde deuren naar de 
gang heeft geleid, waar een en ander 
plaats zal moeten vinden (en nadat wij 
ons intussen hebben afgevraagd hoe een 
Gerrit de Stotteraar uit dit blok steen 
en ijzer heeft weten te ontvluchten), 
staan wij meteen midden in een bedrij- 
vigheid, die alles doet verwachten, be- 
halve dat nog een hele tijd geduld zal 
moeten worden geoefend, aleer het wer- 
kelijk „zo ver" is. Geduld, hebben wij 
bemerkt, is wel een van de meest onont- 
beerlijke eigenschappen voor een film- 
man. Als je denkt, dat eindelijk met de 
opname begonnen kan worden, gebeurt 
er steevast iets, wat alle berekeningen 
totaal onderste boven schopt. Aan zoiets 
raakt men echter wel gewend en niemand 
die daar nog iets bijzonders in bespeurt. 
De activiteit richt zich voorlopig op de 
installatie van alle benodigde apparaten. 
Iemand zeult met meters-en-mcters-lange 
kabels, die de voeding aan moeten voe- 
ren voor 'n stelletje enorme schijnwer- 
pers van maar liefst 5000 watt elk. Zes 
van die lampen moeten worden opgesteld 
mitsgaders nog 'n heleboel kleinere van 
2000 en 500 watt. Een ander is zacht 
kankerend bezig de rails uit' te leggen, 
waarover de camera-wagen zal moeten 
worden gereden om straks de op te ne- 
men bewegingen te kunnen volgen. Er 
tussen door lopen de regisseur en de 
script-girl de nodige aanwijzingen te 
geven. Wat er verder nog rondsjouwt 
is moeilijk te definiëren, maar zo op het 
oog schijnen ze tot taak te hebben de 

m 
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anderen zo hardnekkig mogelijk voor de 
voeten te blijven lopen. 
Plots floepen de lampen aan. De cellen- 
gang baadt in een zee van licht en de 
cameraman neemt zijn lichtproeven. 
„Iets te zwak", roept hij naar boven, 
waardoor terstond een geestigaard toe- 
schiet met zijn zaklamp om het aantal 
watts met één te vermeerderen, 't Is 
blijkbaar allang geen geestigheid meer. 
want de cameraman reageert er niet eens 
op. 
„Zo jongens, Jaten we het maar eens 
proberen," verzoekt de regisseur. Hij 
bladert wat in zijn draaiboek en leest de 
instelling er nog eens op na. „Ja, hier is 
het  vier moffen moet ik hebben. 
Hé. waar zijn mijn moffen?" 
Vier „moffen" komen aangesjokt. Ze 
hebben de loop van Waterloopleinders, 
maar het uiterlijk van teutoonse krijgers. 
„Kijk eens jongens, ik heb een klein rol- 
letje voor jullie," begint de regisseur 
gemoedelijk, waarna hij hun vertelt, dat 
ze Duitse bewakers voorstellen, die zich 
op een gegeven moment erg vrolijk moe- 
ten maken om een aantal ter dood ver- 
oordeelde illegalen, die de laatste uren 
voor hun fusillade gezamenlijk in de 
dodencel doorbrengen in gebed en zang. 
Om de beurt en elkaar verdringend moe- 
ten de bewakers door het kijkgaatje turen 
om zich daarop op de knieën te slaan 
van het lachen (het gegeven is ontleend 
aan het verhaal: Het gaatje in de cel 
uit „De Vijand Wederstaan". 
„Spreken jullie een beetje Duits?" wordt 
de spelers gevraagd. 
Vier hoofden knikken, zij het niet over- 
tuigend. 
„Prachtig, dan gaan we even repeteren. 
Jij, lange, zeg eens: Nah, was ist hier 
denn los!" 
„Noh, wat is er hier los!" 

„Neen: Was ist hier denn los!" 
„Noh, wat is er hier dan los!" 
„Goed. daarop zeg jij; Todeskandidatcn, 
werden morgen erschossen." 
„Todeskameraden, werden morgen ers- 
gossen." 
„Nog eens: Todeskandidafen, werden 
morgen erschossen." 
„O, ja: Todeskandidatcn, werden mor- 
gen ersgossen." 
Het geluid wordt pas later opgenomen, 
dus gaat het er alleen maar om, dat de 
stand van de lippen in orde is. De regis- 
seur blijft een half uurtje door oefenen. 
Dan begint het pas echt te worden. De 
cameraman kruipt achter de camera, de 
„bewakers" stellen zich op, de licht- 
jongens richten de schijnwerpers en de 
regisseur beveelt stilte. Iemand contro- 
leert de tijd op een stopwatch. 
„Camera klaar?" 
„Oké." 
„Spelers, opgelet  Beginnen " 
„Nah, was ist hier denn los!" 
„Todeskandidatcn, werden morgen er- 
schossen." 
„Lass mich doch endlich auch mal dran." 
„So ein Af f en theater." 
„Stop, stop, stop  Lange, jij moet 
niet te hard van stapel lopen. Rustig 
aan en niet te veel lachen  We doen 
het nog eens over." 
„We" doen het nog vele keren over, 
eer het naar de zin van de regisseur is. 
Dan geeft hij een flinke pluim en een 
warme kop koffie weg en hij prijst de 
jongens, die het zo best hebben gedaan. 
Intussen is het elf uur geworden en toen 
werd begonnen wees de gevangenisklok 
half zeven aan. 
Vijf en twintig seconden van de plus- 
minus zesduizend seconden durende film 
zijn weer geknipt. 

TOON. 

Hef lijkt echt, maar het is gelukkig maar spel. Pastoor Victor en Wolfgang 
Cordan, litterator, maar bij de LO'-LKP.-film de rol van SD.-officier spelend, in 
een niet mals doel. 

r r r t. 

*7 o hebben wij weer iets, dat het overdenken waard is. 
De Russen hebben gezegd, dat het uiterst billijk is. dat Polen en Rusland 

een slordige tweehonderdvijftig kilometer zijn opgeschoven naar het Westen, 
als uitvloeisel van de tweede wereldoorlog. 
Nu kan het wel wezen, dat de Duitsers op de duur een beetje in het gedrang 
komen, maar daar heeft men ook al een uitweg voor gevonden, 
—• Kijk, zegt men, Duitsland moet ook opschuiven naar de kust toe en 
zoetjesaan de gebieden, die tijdens de Middeleeuwen Duits territorium waren, 
in de komende decennia weer gaan overstromen. Nederland, België en 
Frankrijk moeten dus de sigaar worden. De Duitsers zulten hier op de lange 
duur de lakens moeten gaan uitdelen.... 
Daar zitten wij nu met ons goeie gedrag. Wij, die niks moesten hebben 
van het: Duitsland over alles, zullen in de toekomst worden overstroomd 
door Moffianen. Zo wil Rusland hef tenminste hebben. 
Als iemand nu denkt, dat de ouwe uitsmijter een fabeltje vertelt, dan heeft 
hij het lelijk mis. De duim van de minzame ondergetekende is niet in staat 
om dergelijke toekomstplannen te produceren, weshalve ze er ook niet uit- 
gezogen kunnen worden. Neen. doch de Berlijnse correspondent van de 
N.R.C. heeft onthuld, dat bovenstaande theorie wordt verkondigd op de 
hogere krijgsscholen in Rusland. 
Hef geheel komt wonderwel overeen met hetgeen de man met het snorretje 
destijds zijn satellieten voorhield. Geloof maar, dat de Duitsers, die nog altijd 
uniformen aanbidden en opnieuw dromen van een Krieg, doch nu zónder 
pech. best te spreken zijn over deze theorie. 
Laten wij ons intussen niet al te ongerust maken. Ze zijn er nog niet. Maar 
wél is het nodig, dat wij waakzaam blijven en alle expansiezucht van onze 
Oosterburen openlijk signaleren. Dat wil dus zeggen, dat wij niet moeten 
gaan zitten dutten, maar ons verantwoordelijk dienen te voelen voor de 
kinderen, die rondom ons taferen en die nog geen begrip hebben van de toe- 
komst en de gevaren, die dreigen. 
Vandaag blijkt het nog mogelijk, dat iemand, die in een kroeg aan de 
Martelaarsgracht te Amsterdam „Heil Hitier" durft roepen, weldadig wordt 
afgerost: maar als wij niet op onze tellen passen, zouden onze kinderen 
het kunnen beleven, dat iemand, die dan „Weg met Hitiers opvolgers" durft 
roepen, eveneens bont en blauw wordt geslagen. 
En daar is het niet om begonnen. 

Die zich noemt, J ^ 
s<U OUutt 

. 
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Opsporing van Britse 

vliegtuigbemanning verzocht 

's-Gravenhage, 25 September. De procu- 
reur-generaal bij het gerechtshof te 
's-Gravenhage deelt het volgende mede: 
Op de 24ste September J.I., des ochtends 
om zes uur, is onder de gemeente L. een 
vliegtuig van vermoedelijk Engelse na- 
tionaliteit neergekomen. De bemanning, 
ongeveer vijf man, is voortvluchtig. Op- 
sporing, aanhouding en voorgeleiding bij 
de dichtstbijzijnde Wehrmachts- of Poli- 
zeidienststelle wordt verzocht. Voor de 
aanhouding wordt een beloning uitge- 
loofd van f 500.—. 

De voorpagina van het ochtendblad van 
26 September 1940. Grote koppen die 
ons toeschreeuwen: 100.000 k.g. bom- 
men op Gibraltar; 122.443 Brt. tot zin- 
ken gebracht; zware bomaanval op Lon- 

den; geen sprake van aardappeldistributie in Ne- 
derland, en rechts boven aan de pagina een dik- 
omlijnd bericht: „Opsporing van Britse vliegtuig- 
bemanning verzocht." 
We lezen het, op weg naar kantoor, in de trein 
en wijzen goede kennissen op dit bericht. Laat-ie 
fijn zijn! Die zijn de moffen te glad af. Je put 
weer moed uit het kleine berichtje, want om de 
waarheid te zeggen, erg rooskleurig staat „de 
zaak" er nu niet direct voor. Nederland, België 
en Frankrijk hebben de wapens neergelegd. De 
laatste Britten werden via de hel van Duinkerken 
naar Engeland geëvacueerd. 
Engeland, onze laatste hoop. Zal dit land het 
houden? Churchill „beloofde" bloed, zweet en 
tranen en de „belofte" gaat al in vervulling. Dag 
op dag denderen de Moffenbombers over, die van 
schiphol westwaarts over de Noordzee hun moor- 
dende last zullen afwerpen op het laatste bolwerk 
van onafhankelijk Europa. Ademloos volgen we 
de luchtoorlog. We vergelijken de verliezen van 
de Mof boven Londen en van de Tommy bij zijn 
aanvallen op Nazidonië en de bezette gebieden. 

Om 6 uur verschijnt het Avondblad, wat wereld- 
nieuws betreft een getrouwe copie van het mor- 
gendito. Het Wehrmachtsbericht meldt: „Bom- 
aanvallen op de Reichshaubtstadt zonder succes. 
Enkele optrekjes en buitenhuisjes werden ver- 
nield. Tien Britse vliegtuigen werden neergescho- 
ten." We vouwen de krant open. Op de voor- 
pagina, bovenaan, prijkt een foto van de neerge- 
schoten bommenwerper, die een noodlanding 
maakte op een weiland. Vier gehelmde wacht- 
posten staan ervoor, een gelaarsde platpet grijnst 
ons triomphantelijk toe voor de mitrailleurkoepel. 
En naast de foto staat het bericht, dat we steeds 
gevreesd hebben. Britse vliegtuigbemanning ge- 
vangen genomen. 
Dus weer is de mof overwinnaar, en wat het nog 
treuriger maakt, niet door eigen initiatief. Neen: 
de activiteit van de Wsche politie maakte dit 
mogelijk. 500 gulden beloning! Verradersloon! 
Judasloon! Allen zijn aan de moffen overgeleverd. 
Tsjechen zijn het, mensen als wij, wier Vader- 
land ook bezet is, die vochten voor hun vrijheid, 
voor recht en menselijkheid. Vijf vrijheidshelden, 
door „Nederlandse" politie de vijand in handen 
gespeeld ö, honderd gulden per stuk. Geld stinkt 
niet, maar na de oorlog, dan komt een andere 
tijd! 

Ze hadden namen, die wij Nederlanders niet 
uit kunnen spreken, namen met drie mede- 

klinkers achter elkaar. Zes vrienden waren het, 
drie waren officier en drie sergeant. Knarsetan- 
dend, met tranen in de ogen, zagen ze hun land 
ten ondergaan, overstroomt door de Duitse hor- 
den. Zij hoorden de brallende soldatenliederen 
weerklinken in de straten van hun Praag en 
voelden de grond dreunen onder de rupsen der 
tanks en zwaar bespijkerde soldatenlaarzen. Maar 
ze wisten dat dit het einde niet was. Met groot 
gevaar slaagden ze er in om in de zomermaanden 
van 1939 uit Tsjecho-Slowakije weg te komen, de 
vrijheid tegemoet. In Frankrijk waren begrijpen- 
de vrienden, die ze met open armen ontvingen. 
Maar stilzitten konden ze niet, neen, meevechten 
tegen de overweldiger van hun Vaderland om 
eens als vrije mensen het vrije Praag binnen te 
marcheren! Zo namen ze dienst bij de Franse 
luchtmacht, totdat deze, na de capitulatie van 
Frankrijk, ophield te bestaan. 

p,... 

Is het daarom dat die verdwenen vliegtuigbeman- 
ning ons zoveel belang inboezemt? Of zijn we 
zich aan de strohalmen vastklemmende dren- 
kelingen? Neen, dit laatste zeker niet: we geloven 
niet in een Duitse overwinning, maar een be- 
richt als in het ochtendblad van 26 September 
1940 beurt ons op, omdat we hierin een overwin- 
ning van onze kant zien. En zoiets hebben we 
nodig in de tijd van Duitse fanfares en mofs 
machtsvertoon. Daarom boezemt dit berichtje 
ons meer belang in dan het lange betoog over d« 
aardappeldistributie, en onze enige vrees is: als 
ze nu maar niet worden gepakt. 

* 
Wellington- 
bemmentverper 
B 7788 keerde 
niet terug. 

Betekende dit het einde van hun verzet? Neen, 
ze staken de verbeten koppen bij elkaar. Hier in 
Frankrijk was de strijd afgelopen, maar Enge- 
land stond nog pal. Dan haar de overzgde. Van 
daar zou de opmars naar Praag beginnen. 
2 Augustus 1940 kwamen ze in Engeland aan. Er 
was gebrek aan allen en alles, dus het devies was: 
aanpakken. Ze kregen een Wellington-bommen- 
werper L 7788 — en maakten deel uit van het 
311e (Tsjechische) Escadrille van de R.A.P. 
Praag, dit was hun doel, maar ook de drijfveer 
die hen voortjoeg. Praag vrij! Tsjecho-skwakije 
vrg! Met dit devies voerden ze hun opdrachten 

uit. Met dit devies gingen ze ook in het nachte- 
lijk duister van 24 September 1940 de lucht in 
met als doel; Berlijn, het hart van de Satanische 
roversbenden, het broeinest der Hitler-horden. 

In de vroege morgenuren was de opdracht uit- 
gevoerd. De terugtocht naar hun tweede Vader- 

land werd aanvaard. De moffen waren die nacht 
lastig. Nu de strijd in Frankrijk was afgelopen, 
was er veel geschut vrg gekomen en naar de 
Heimat gedirigeerd. Weliswaar vielen de bom- 
men van de R.A.F. vrijwel steeds op weilanden 
en zomerhuisjes, maar ze konden per ongeluk 
eens midden in de Reichshauptstadt terecht 
komen. Dus: meer afweer. L 7788 ondervond 
de last hiervan. Op de terugweg kreeg de Wel- 
lington een voltreffer die, ofschoon verder vliegen 
mogelijk was, de snelheid aanzienlijk verminder- 
de. Totdat boven Holland de rechter motor in 
brand vloog en de linker stopte. Kundig als 
altijd maakte de commandant een noodlanding 
op een weiland, nabij een bosrand. Niemand was 
gedeerd en geen mof te zien. Dus na een korte 
krijgsraad: vluchten naar het bos, daar een 
schuilplaats zoeken waar de dag doorgebracht 
zou worden en dan weer proberen te ontsnappen. 
Drie maal is scheepsrecht en twee maal was een 
ontsnapping al gelukt. Ze gingen op pad, de 
radio-telegrafist gewapend met een seinpistool, 
dat hij inderhaast bij zich had gestoken. Ze be- 
reikten de bosrand en vonden hun schuilplaats, 
in een kippenhok, veilig in de tuin van een grote 
buitenplaats: Huize „D". 

De Duitsers vonden 's morgens de bommenwer- 
per zonder bemanning. De hele dag waren ze 

in de weer. Huiszoekingen werden gedaan, men- 
sen gearresteerd en weer losgelaten. Den Haag 
begon er zich mee te bemoeien. Een Wellington- 
bommenwerper heeft een bemanning van vijf é, 
zes personen. Die te laten ontsnappen was toch 
al te gek. Weef werd gezocht, doch zonder suc- 
ces. De Duitsers konden het niet redden. 
Dezelfde nacht ratelden de telexmachines op de 
krantenbureaux: vijfhonderd gulden beloning 
voor wie de vliegers opspoorde. Politiebureaux 
in de omgeving werden ervan in kennis gesteld: 
de beloning geldt ook voor politie-ambtenaren. 

De volgende morgen rinkelt in een naburig 
politiebureau de telefoon. Een hoofdagent 

neemt de hoorn van de haak: „Hier politie- 
bureau". Aan de andere kant van de lijn spreekt 
een gejaagde vrouwenstem. De agent noteert en 
geeft het bericht door aan zijn commandant. „De 
Barones van Huize „D" belde op. Er zitten 
vreemde militairen bij haar in het kippenhok. 
Waarschijnlijk zijn het Engelsen." 
De commandant denkt na. Wordt innerlijk de 
strijd tussen goed en kwaad uitgevochten? We 
weten het niet. Is het wel zo geweest, dan heeft 
het kwaad een volledige overwinning behaald. Een 
agent, die vlot Engels, Frans en Duits spreekt, 
wordt naar Huize „D" gestuurd. Hij gaat, verge- 
zeld van de commissaris, de inspecteur en vier 
hoofdagenten. Let wel lezer, geen Grüne Polizei, 
of ander moffentuig', maar Nederlandse politie- 
mannen. Zij komen bij Huize „D" en groeten de 
Barones en haar Tsjechische dienstbode, die ge- 
ïnteresseerd het verloop van de gebeurtenissen 
gadeslaan. 
Uit het kippenhok worden drie Tsjechen gehaald. 
De taalkundige agent doet het woord. Eén van 
de vliegers is de radio-telegrafist. Lijkwit, doch 
met vlammende ogen kruipt hij uit het stoffige 
kippenhok. Hij ziet de politiemannen en weet het: 
de zaak is verloren, een derde ontsnapping is 
niet meer mogelijk. Dan neemt hij het seinpistool 
en richt het tegen het hoofd. Een korte, scherpe 
knal weerklinkt door het najaarswoud, echo't 
tegen de achtergevel van het huis en versterft. 
Het lichaam van de jonge Tsjech ligt op de 
grond, vóór de politie. Hg is bewusteloos. Nóg 
kunnen de belagers terug! Nóg is het niet te 
laat! Maar het kwaad, dat zij begonnen, wordt 
voortgezet. De seiner wordt overgebracht naar 
een ziekenhuis in Den Haag. Zonder bij bewust- 
zijn te komen, overlgdt hij daar en rust nu op 
een van de 550 oorlogskerkhoven in Nederland, 
zijn graf gekenmerkt door een wit kruis met een 
naam, een nummer en een datum  Zijn ver- 
melding komt zelfs niet voor in het avondblad. 
Zgn zaak is, voor de Duitsers, af. 
De andere vliegers worden overgebracht naar 
de moffenpolizei, Plein 2 te Den Haag. De overl- 



Britse vliegtuigbemanning 

gevangen genomen 

VGravenhage, 26 September. Van be- 
voegde zijde wordt medegedeeld: door 
de activiteit van de Wsche politie is het 
gelukt in de loop van 25 September drie 
leden van de bemanning van het in de 
morgen van 24 September te L. neer- 
gekomen vliegtuig gevangen te nemen. 
Zij zijn gisteravond op de buitenplaats D. 
bij V. aangehouden. Waarschijnlijk zijn 
het drie Tsjechen. In de loop van de 
daaropvolgende nacht werden te V. nog 
twee leden der bemanning gearresteerd. 
Allen zijn aan de Duitse militaire auto- 
riteiten overgeleverd. 

gen worden gearresteerd door de politie van een 
naburige plaats, die er ook een beloning voor 
ontvangen zal hebben, althans van de vijfhon- 
derd zilverlingen werden er slechts driehonderd 
verdeeld in de eerstgenoemde politiepost. De 
agent, die talen spreekt, kreeg er 75 van, even- 
als één van de hoofdagenten. De commissaris, 
de inspecteur en de drie anderen krijgen elk 
dertig gulden. Tweemaal vijf en zeventig plus 
vijf maal dertig is driehonderd gulden. Drié- 
honderd gulden verradersloon. Het had ze in de 
zak moeten branden, ze hadden ze weg moeten 
smijten, ze hadden geen rustig ogenblik meer 
moeten kunnen hebben. Maar neen, niets van 
dit alles gebeurt. Wel iets anders: een van de 
hoofdagenten beklaagt zich bij de commissaris: 
Waarom kreeg hij maar dertig gulden, en die 
andere, de gewone agent, die talen spreekt, wel 
ƒ 75.— ? 

Van Den Haag uit worden vijf vliegers op 
transport gesteld naar een Duits kamp. Het 

zijn Tsjechen, uit bezet gebied; verzetsmensen, 
die in het openbaar vochten. Ze werden neerge- 
schoten in een ander gebied, bezet door dezelfde 
vijand. Maar hier werden ze verraden, verraden 
door mensen, die onder hetzelfde juk zuchtten. 
En op een stille dodenakker warrelen goudgele 
herfstbladeren neer op een vers gedolven graf, 
dat door de gouden zon belicht wordt. Vijf en 
één, dat is zes. 
Zes vrienden, die vochten voor een vrij Praag en 
een vrij Tsjecho-Slowakije. 

We gaan nog even terug en verplaatsen ons 
in onze gedachtengang van September 1940, 

toen we het avondblad lazen. Later, ja later, 
na de bevrijding, dan zal het in orde komen, 
dan zullen de schuldigen gestraft worden. 
Nu is het later, en zijn we drie en een half jaar 
vrij. De vijf vrienden zijn weer in Praag. Ande- 
ren hebben hun wapenen overgenomen en er 
verder mee gevochten. Praag heeft zijn bevrij- 
ding .meegemaakt, en tranen van ontroering 
rolden over hun uitgeteerde wangen, toen ze in 
het Duitse gevangenkamp het heuglijk nieuws 
vernamen. 
Drie en half jaar later: Op de stille dodenakker 
is nog steeds een graf, tussen vele andere, met 
een voor ons moeilijke naam, een nummer en een 
datum: 24-9-1940. Komend uit bezet gebied, ge- 
sneuveld in bezet gebied. 
Drie en een half jaar later; de inspecteur is nu 
districtscommandant, evenals de commissaris; de 
hoofdagenten zijn bevorderd tot adjudant en 
brigadier. 
Drie en een half jaar later: we zijn weer een 
ervaring rijker en een ilusie armer geworden, 
neen, ik zeg het te zwak: de illusie van 26 Sep- 
tember 1940, bij het lezen van het avondblad, is 
een schrijnende, in- en indroevige desillusie ge- 
worden. 

„FREEK". 

Sociale problemen bij de verzorging 

van de slachtoffers van het verzet. 

Schreven wij een vorig maal over de moeilijkhe- 
den, die zich kunnen voordoen in een gezin, 

waarvan de man gevallen is in het verzet en de vrouw 
alleen zonder kinderen achterbleef, ditmaal wil ik Uw 
aandacht vragen voor de gezinnen met kinderen. 
Het is onmogelijk om in enkele korte schetsen, waar- 
uit deze artikelenreeks be- 
staat, alle moeilijkheden 
volledig weer te geven. Im- 
mers, in een gezin met 
kinderen zijn de moeilijk- 
heden zeer uiteenlopend en 
soms ook veel ingewikkel- 
der dan in een gezin zon- 
der kinderen. 
Wanneer het goed is, heeft 
het gezin zich sterk en 
krachtig aaneen gesloten na 
het verlies van de vader. 
Het is een eenheid gewor- 
den. Moeder en kinderen steunen en helpen elkaar 
en naast het regelmatig maandelijks contact en het 
bezoek namens '40-'45 met ^en verjaardag, verloopt 
alles vrij vlot en is er weinig aanleiding tot moei- 
lijkheden. Jammer genoeg is het aantal van deze ge- 
zinnen beslist in de minderheid. De zorg voor die 
gezinnen, waar het minder goed gaat. drukt als een 
zware last. Meestal ligt de oorzaak grotendeels bij 
de moeder en in mindere mate bij de kinderen. Moe- 
der is alleen niet opgewassen tegen de moeilijkheden. 
Is de toestand in het gezin tijdens het leven van de 
man zo geweest, dat man en vrouw samen het gezin 
steeds krachtig geleid hebben, dan ziet men dikwijls 
dat nu de vrouw alleen de moeilijkheden wel het 
hoofd weet te bieden. 
Groot is echter het aantal gezinnen, waarin de man 
de grote leidinggevende figuur in het gezin was, zo- 
dat door zijn heengaan ook voor het financiële be- 
heer en de opvoeding van de kinderen, een niet te 
vullen leemte is ontstaan. Het gaat met de kinderen, 
die soms geheel verkeerd worden aangepakt, van 
kwaad tot erger. Kleine misdrijven worden gepleegd, 
kinderpolitie en kinderrechter komen er aan te pas 
en voor dergelijke gezinnen is een vooral voor zijn 
of haar taak berekende maatschappelijk werk (st) er 
de enige verantwoorde oplossing. De moeder moet 
weten, dat er een instelling achter haar staat, die 
haar krachtig steunt, maar ook wijst op haar eigen 
fouten en tekortkomingen. 
In dit verband wil ik niet nalaten nog eens een drin- 
gend beroep te doen op alle oud-illegale werkers, 
door er aan de hand van een voorbeeld op te wij- 
zen, hoe groot onze verantwoordelijkheid is ten op- 
zichte van de gezinnen van onze gevallen vrienden. 
Men gebruikt in woord, geschrift, gedicht, bij her- 
denkingen, enz. zo graag het gezegde: „Opdat wij 
niet vergeten". 
Ja, opdat wij niet vergeten, neem ik U mede in een 
normaal, gezond Hollands gezin, man, vrouw, 2 kin- 
deren. Een flinke jongen en een levenslustig meisje. 
Een gezin, zoals er gelukkig voor 1940 en ook thans 
vele zijn in ons goede Vaderland. Het gezin, waarbij 
U en ik op bezoek gaan, is het heiligdom van een 
politiebeambte in een grote stad. 
Zoals het beschreven is, behoeft U links en rechts 
niet te gaan zoeken, want ik geef U de verzekering, 
dat U het niet zult vinden. Ook de personen, die mij 
bij het schrijven voor ogen staan, zullen zichzelf 
hierin niet kunnen herkennen. 
Een heel verhaal kan ik U vertellen, hoe het was 
in 1940, hoe bet gegaan is tijdens de bezettingsjaren 
en hoe het nu is. 
Een Vader, die regelmatig en zeer plichtsgetrouw als 
dienaar van het wettig gezag vol ambitie zijn beroep 
uitoefende; een vrouw, met wie hij lief en leed deelt, 
grote en kleine zorgen bespreekt en waarmee hij 
nauw samenwerkt bi) de opvoeding van zoon en 
dochter, die dól zijn op hun Vader. Hij is immers een 
sterke man. De jongens op straat hebben ontzag voor 
hun Vader, die voor de grootste boef niet op zij gaat; 
een revolver draagt; soms op een motorfiets rijdt. 
Wat een kerel! 
Ja, wat een kerel! Dat ondervonden de moffen ook, 

STICHTINGSKALENDER 
Evenals in voorgaande jaren verschijnt ook nu weer 
een speciale Stichtingskalender, ditmaal uitgegeven 
door het districtsbureau van de Stichting te Amster- 
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want deze man weigerde het voorbeeld te volgen, 
van helaas velen van zijn superieuren en collega s 
die maar al te gewillig deden, wat de Duitsers vroe- 
gen, maar deze Vader werkte de moffen tegen; eerst 
in 't klein, daarna in 't groot. De zorgen, die dit 
illegale werk met zich medebracht werden door man 

en vrouw dapper gedragen. 
Ook de kinderen voelden 

i «ngyry dit aan en in stilte groeide 
*9 M de trots en de eerbied, die 

— zij voor hun Vader koes- 
terden. Totdat  Ja, en 
het verdere van het verhaal 
is gauw verteld. 
Een collega verraadde Va- 
der. In October 1944 werd 
hij gearresteerd en 10 da- 
gen later gefusilleerd. Droef- 
heid en bitterheid! Met deze 
woorden is de stemming 

in het gezin getekend. Haat tegen de bezetters en de 
landverraders wortelde diep in het hart van het 
oudste kind, de nu 14-jarige jongen. Ook hij meende 
op zijn manier zijn Vader te moeten wreken. In de 
hongerwinter zwierf hij rond, gapte voedsel voor 
Moeder en zijn zusje, deed de moffen afbreuk waar 
hij kon en vond bevrediging in de schavuitenstreken, 
die hij uithaalde. Hij wierp vuil in de benzinetank 
van een geparkeerde Duitse wagen, sneed fiets- en 
autobanden kapot en stookte thuis de kachel met 
houten borden van de Duitsers. 
En hoe ging het na de bevrijding in dit eerst zo 
zonnige, gelukkige gezin? Tragisch. Moeder komt 
niet heen over het grote verlies, voelt zich sterker 
aangetrokken tot haar dochter, die een sterke moe- 
derbinding blijkt te bezitten, dan tot de zoon, die 
doorgaat met zijn kwajongensstreken en niet be- 
grijpt, dat, wat in de hongerwinter wel mocjjt, nu niet 
meer door hem gedaan mag worden. 
Het ergste, wat moeder en zoon kan overkomen ge- 
beurt helaas. De jongen wordt bij een kleine diefstal 
betrapt door een oud-collega van zijn vader, die 
tijdens de oorlog duidelijk aan de verkeerde kant ge- 
staan heeft, twee jaar geen dienst mocht doen en nu 
weliswaar gedegradeerd toezicht houdt als agent 
van politie op goede en minder goede Nederlanders. 
Ergerlijk treedt deze man op. „Zo ventje, je blijkt 
dus dezelfde streken op je kompas te hebben als Je vader.' 
De Stichting 1940—1945, die de Moeder zo goed mo- 
gelijk door haar moeilijkheden heen helpt, weet ge- 
daan te krijgen, dat deze jongen er met een berisping 
afkomt. Op verschillende manieren wordt er met 
Moeder en zoon gesproken, maar helaas, de kleine 
baas heeft de smaak te pakken en gapt links en 
rechts tot zelfs uit de portemonnaie van zijn Moeder, 
die wanhopig wordt en met het voorstel komt de 
jongen, die zij niet aan kan en tegen wiens streken 
zijn zich niet opgewassen voelt, onder toezicht te 
laten stellen. 
En nu begint een nieuwe lijdensweg. Twee met veel 
zorg en deskundige hulp uitgezochte pleegvaders 
nemen Coen, zo heet het jonge boefje, achtereenvol- 
gens op. Maar Coen maakt het de ene pleegvader 
nog moeilijker dan de andere. Uiteindelijk komt hij 
terecht in een internaat, waar men zich speciaal toe- 
legt op het opvoeden van moeilijke jongens. Hoe is 
het daar met onze Coen gegaan? Het verhaal neemt 
een einde met een citaat uit het rapport, dat de Di- 
recteur van dit internaat zond aan het plaatselijk 
Bestuur van de Stichting 1940—1945. 
Vraag: Hoe was de eerste aanpassing in de inrichting? 
Antw.: De jongen was in het begin van zijn aanwe- 

zigheid zeer sterk teruggetrokken, kon maar 
moeilijk wennen en het kwam ons voor, dat 
hij veel last had van heimwee. 

Vraag: Hoe gedraagt de jongen zich verder, welke 
indruk maakt hij op U? 

Antw.: Coen is een jongen, die steeds in het middel- 
punt van de belangstelling wil staan. Kent men 
hem niet en komt men voor 't eerst met hem 
in contact, dan geeft hij de indruk oprecht 
en eerlijk te zijn. Naderhand blijkt dan vaak, 
dat hetgeen hij verteld heeft in het geheel niet 
strookt met de waarheid. Men kan dat oneer- 
lijkheid noemen. Het zou echter ook kunnen 
zijn, dat de zeer ruime fantasie, waarover deze 
knaap beschikt, hem in deze parten speelt en 
hij dus dingen vertelt als waarheid, die in 
zich enkel imaginair zijn. 
De dood van zijn Vader schijnt een diepe in- 
druk op hem gemaakt te hebben. Vaak loopt 
hij met een foto rond en vraagt dan herhaal- 
delijk of hiervan geen afdruk gemaakt kan 
worden. Na de dodenherdenking, hier in huis 
gehouden, vond de leider hem 's avonds snik- 
kend in bed met de foto van zijn Vader, naast 
zich op 't hoofdkussen. Wordt deze jongen 
iets geboden of verboden, dan zegt hij vaak: 
„Ik zal het toch wel aan mijn Vader zeggen". 
Hiermede bedoelt hij dan iemand van het 
technisch personeel, doch dit is niet steeds 
dezelfde persoon. 

Vindt U ook niet, dat bruggen en wegen herstellen, 
polders leegmalen, kortom materiële oorlogsschade 
herstellen, gemakkelijker is en eervoller, dan mede te 
werken aan het herstel van de aan onze zorgen toe- 
vertrouwde gezinnen? A. J. TEUNISSEN. 



EKQUIS 

Op 22 October plaatsten wij een hoofdartikel: 
„Onze gevallenen, de politieke delinquenten en 

wij" van de heer F. Omta. 
Dit artikel heeft nogM wat lezers naar de pen doen 
grijpen. 
De brieven, die wij ontvingen, geven wij, omdat zij 
niet rechtstreeks ingaan tegen genoemd hoofdarti- 
kel, thans liever zonder commentaar aan de lezers 
ter overweging. 

* 
De heer Omta had vele zaken in verband met zijn 
artikel behandeld. Eén daarvan was een oproep 
om zich op te geven voor de Nationale Reserve. Een 
ander punt betrof onze oorlogsvrijwilligers in Indië. 
Op deze twee zaken gaat de volgende brief nader 
in. 

Mijne Heren, 
Naar aanleiding van het stuk in „De Zwerver" van 
22 Oef. '48 van F. Omta, wou ik even opmerken, 
dat de schrijver zich erg vergist, wanneer hij meent, 
dat de lezers van „De Zwerver" futloos zijn en 
slapen. Lezers van „De Zwerver" slapen niet, maar 
zijn klaar wakker, anders waren het geen lezers 
van „De Zwerver" meer. De slapers hebben al lang 
opgehouden langer „De Zwerver" te lezen. 
Waarom de Zwerver-lezers zich dan niet aanmel- 
den bij nationale reserve, grensbewaking, hulp- 
politie enz.? 
Vooreerst hebben we nodig om „Over alle ergernis- 
sen heen te komen" (om met Admiraal Helfrich te 
spreken). Ten tweede zijn wij niet militair van aan- 
leg en ligt hef ons niet, ons aan te melden bij natio- 
nale reserve en grenswacht. Wij missen hier het 
vredesinstituut van: „Als het moet"; ik bedoel de 
B.V.L. van vroeger. Begrijp mij goed, het gaat mij 
niet om de B.V.L. of de personen van de B.V.L. Ik 
bedoel: dat soort instituut, waar we ons als burger 
konden aanmelden en ook burger bleven. Maar daar 
zitten voor velen onaangename herinneringen aan 
vast, en daarom wil men zoiets niet terug. 
Daar de surrogaat-organisaties niet slagen, heeft men 
iets nieuws gemaakt: „Steun aan het wettig gezag". 
Dit klinkt beter, maar wat men hier mee wil is nog 
niet bekend, men hoort er niets van. Zou het mis- 
schien alleen zijn om met deze mooie naam ons toch 
te lokken in de eerstgenoemde surrogaat-organisaties? 
Ten tweede noemt de schrijver zelf een reden waar- 
om wij ons niet zo vlug opgeven. Hij is drie jaar lid 
geweest van een zuiverings-commissie; heeft nooit 
één geval behandeld en werd tenslotte bedankt voor 
de vele bewezen diensten. Ik heb ook de eer gehad 
om in een zuiveringscommissie zitting te mogen heb- 
ben; wij hebben verschillende gevallen gezuiverd n.l. 
van de politie. Maar wat bleek mij laten de geval- 
len, die wij er uit gezuiverd hadden, werden er van 
hoger hand weer ingezet. De resultaten van Uw en 
mijn zuiveringscommissie waren uiteindelijk hetzelf- 
de: nihil. 
Waar zitten nu de gevallen, die wij moesten zuive- 
ren? Weet U waar ik bang voor ben? Hiervoor; ik 
geef mij op bij de zgn. hulppolitie, we komen in actie 
en bemerken, dat de Commandant dezelfde is die ik 
er vroeger uit gezuiverd heb, omdat hij onder de 
moffen de Joden ophaalde. Waarom zou hij onder 
de Russen de zelfde draai niet weer nemen? Hiermee 
beweer ik niet, dat onze politie in zijn geheel niet 
te vertrouwen is. Maar ik ken de verkeerde gevallen 
niet meer. 
En hoe ging het de goeden, die ondergedoken 
waren? 
Werd hun niet vaak gezegd, toen ze terug waren bij 
hun baas, die onder de moffen doorgewerkt had; „U 
is zo lang buiten dienst geweest, dat U geen kans 
maakt op bevordering"? 
De officieren, die gewillig in slavendienst van de 
bezetter zich meldden, werden gerekend vanaf die dag 
in werkelijke dienst te zijn opgekomen. Niet aldus 
de officieren, die ondergedoken waren en in het ver- 
zet werkten. U noemt onze O V W.-ers; hulde aan 
hen. maar kunt U hun teleurstelling ook maar een 
beetje vergoeden? 
Och, Mijnheer Omta, het is geen slaap of futloos- 
heid, de hele zaak is rot. Geef ons kerels als Jhr. 
Tjarda, als Admiraal Helfrich en wat meent U, dat 
er één van de oude illegale werkers achterbleef? 
Was het maar slaap, dan werden we wel gewekt 
door het gerommel in het Oosfen. Maar we horen 
het gerommel wel; maar we weten niet, waar we 
ons moeten melden. B. H. S. 

T"\e volgende brief is een nogal felle en pessimis- 
'tische reactie op de verwachtingen van de héér 

Omta. 
i 

Geachte Redactie. 
Ik verzoek U beleefd een klein plaatsje in ons hoog- 
geëerd weekblad ,Jde Zwerver" .Bij voorbaat dank. 
Ik wil mijn hart eens eerlijk en oprecht uitstorten, 
mag dat? 
Ik hoop. dat we allen nog beantwoorden aan het- 

geen dhr. Omta bedoelt ten opzichte van onze geval- 
lenen. Voor de rest trek ik alles in grote twijfel en 
dan bedoel ik dit: 
Zo lang er Nederlandse advocaten zijn, die hun 
schone moedertaal verkwisten aan pleidooien inzake 
moffen en in Nederland wonende landverraders, en 
Ministers voor laatstgenoemden nog wel een plaatsje 
hebben, zolang zal de moraal van elk weldenkend 
mens een knauw krijgen, die niet zo gauw, zelfs 
niet door de beste geneesheer, genezen kan worden. 
Ik ben geen communist maar een eerlijk R.K. man- 
netje, die het goed bedoelt en goed wil. al is het 
maar een Septemberklant; die ook op Uw wens zal 
aantreden, doch wat ik dringend vragen mag: roeit 
uit. roeit uit datgene, wat tegen het gevoel van 
elke goede Nederlander indruist en ik zou willen 
besluiten: dien de Christus en niet de Mammon: be- 
denk: eeuwig is zo lang. 
Dat is de wil van onze dierbare gevallenen, dat is 
de wil van elke goede Nederlander. 
Dat is de wil van God en de plicht van ons allen. 
Ik dank U. Hoogachtend, G. de R. 

Dan is er een schrijver, die voortborduurt op de 
opmerking over de OVW.-ers. Hij wil niet be- 

rusten ia de gang van zaken in Indië, die voor de 
OVW.-ers zo'n grote teleurstelling is geworden. 

Vrienden, 
Laat ik beginnen met te zeggen, dat de inhoud van 
het artikel van de heer Omta. me als uit het hart 
gegrepen is. Woord voor woord onderschrijf ik wat 
daar is geponeerd. 
En toch bevredigt het me niet helemaal. In de laat- 
ste kolom wordt — zeer terecht — iets gezegd over 
onze plicht ten opzichte van Indië. Als oud-KP.-er, 
die uit eerlijke overtuiging als OVW.-er in het le 
Bataljon Stoottroepen heeft gediend, en dus ook zijn 
2Yi jaar op Java heeft doorgebracht, mag ik gerust 
zeggen, dat deze zinsnede sterk tot mij spreekt. Zo 
sterk, dat ik durf beweren dat wij. het niet bij een 
protest in krantenartikel-vorm mogen laten. 
Ik ben niet de man om in deze de weg ie wijzen. 
De politiek zegt mij niets; ik ben niet wat men noemt 
„geschoold" in deze materie. Maar wel heb ik een 
overtuiging. Die is, dat het zo niet langer kan. Deze 
overtuiging leidt tot de consequentie dat op ons de 
taak rust te protesteren in elke vorm, die zich, bin- 
nen het kader van de Nederlandse wetgeving, voor 
protest leent. Verzuimen wij dit, dan spelen wij door 
onze lauwe houding de koek-en-stroop-polifiek in de 
kaart. 
Kan er iets gedaan worden in de vorm van een 
nationaal petitionnement? 
De Stichting Rijkseenheid, met de met haar samen- 
werkende organisaties, heeft, hoe men over de ver- 
dere activiteiten van deze lichamen moge denken, ons 
in deze de weg gewezen. Zou het niet mogelijk zijn 
om, nu de nood is opgelegd, minder te letten op 
hetgeen scheidt, en meer op heigeen ons als welden- 
kende Nederlanders bindt, teneinde zoiets als een 
nationale actie te krijgen, die zowel naar binnen als 
naar buiten, althans de verdienste zal hebben van 
een duidelijk geluid te laten horen tegen de huidige 
gang van zaken. 
Zoals de zaken nu staan, spreekt de buitenlandse 
nieuwscommentator over de regeringsopinie als ware 
deze de algemene Nederlandse mening. Dit nu vind 
ik minder gewenst. Het zal evenwel zo blijven in- 
dien wij erin blijven berusten dat er bij ons, over 
ons en zonder ons zal worden beslist, en dat niet 
aangaande pietluttigheden, maar in zaken waarmede 
de eer en de waardigheid van het koninkrijk zijn 
gemoeid, om nog te zwijgen van de vele mensen- 
levens. 
Ik weet dat U hei min of meer met mij eens zult 
zijn; derhalve besluit ik met de hoop uit te spreken 
dat er een manier te vinden zal zijn om efficiënt tot 
uiting te brengen wat een groot deel van ons volk 
bezig houdt. Ik zal het als een voorrecht beschou- 
wen hieraan te mogen medewerken. 

Met KP.-groeten. „GIJS". 

De lezer zal bemerkt hebben, dat in deze brieven 
heel wat problemen opgeworpen zijn. De oplossing is 
niet zo eenvoudig als het stellen ervan en daarom 
is het wel eens goed, dat de redactie het aan haar 
lezers overlaat zich er nader op te bezinnen. 

Herdenkingsdienst op de 

„Dag der Oorlogsgraven" 

Ure van eenheid en bezinning 
in een waanzinnige wereld. 

Het vale licht van de herfstmiddag schijnt binnen 
in de Nieuwe Kerk op de Dam te Amsterdam. Het 
glinstert op het koperen koorhek, en glijdt over de 
daarvoor opgestelde katafalk, de symbolische baar, 
bedekt met een zwart rouwkleed, waarop een krans 
van smetteloos witte Aronskelken. Naast de baar 
een roerloos staande erewacht van acht soldaten, 
aan elke zijde vier. Het is 13 November, de dag 
der oorlogsgraven  
Machtig dreunt het Orgelspel van Henk Loohuys, 
een Bachkoraal, door het eeuwenoude kerkgebouw. 
Langzaam stroomt het Godshuis vol. 
Ergens slaat een klok: drie uur. Het orgel zwijgt, 
de plechtigheid begint. 
In onderlinge afwisseling horen we het Amster- 
damse Politie-Muziekcorps, het Chr. Gemengde 
Koor „J. S. Bach" en het Hervormde Kerkorkest. 
Dan bestijgt de heer H. Götzen. Voorzitter van het 
Nederlands Oorlogsgraven Comité het spreekge- 
stoelte „Voor de vierde maal na onze bevrijding 
staan wij, die zo gewend zijn te vergeten, bijeen 
om te gedenken, hen die vielen, waar ook ter 
wereld. Overal liggen ze begraven, de jonge man- 
nen, geschapen om God en de naaste lief te hebben, 
en gestorven om het conflict tussen God en de 
zonde, gevallen voor de vrijheid van de mens, de 
vrijheid om God te dienen, de vrijheid van een 
betere samenleving. We herdenken hen en hun 
nabestaanden, we denken aan elk huis waar een 
ledige plaats gekomen is, en bidden God, dat Hij 
troosten mag, Hij, Die beter troost dan een moeder. 
We moeten de prijs die voor onze vrijheid betaald 
is, waardig zijn. Daarom is het een voorrecht dat 
het Ned. Oorlogsgraven Comité de in onze bodem 
zijnde graven mocht adopteren en dit jaar gast- 
vrijheid mocht verlenen aan tienduizend nabe- 
staanden, die de graven bezochten. Jezus zei: „Zie 
ik geef U een nieuw gebod, dat gij elkander lief- 
hebt." Dit moet het hoofdthema van ons herdenken 
zijn." 
Na het Bachkoraal „Alle Menschen müssen 
sterben", spreekt Mr. J. R. Griffin, O.B.E., Secre- 
taris-Generaal van het Britse Legioen, die dank 
brengt aan Nederland, dat zo zwaar door de oorlog 
leed, en toch gelegenheid vindt om de graven te 
verzorgen van hen. die er hun laatste rustplaats 
vonden. 
Dan klinken weer uit het koor de koperklanken 
van de Politiemuziek. Kransen worden aangedra- 
gen en gelegd voor de katafalk. 
Geleidelijk verandert het zwarte doodskleed in een 
bloemenweelde van witte chrysanten en rode klap- 
rozen. 
Als laatste treedt Mrs. O'Connor naar voren, wier 
zoon ligt begraven bi] Apeldoorn. Haar krans 
draagt op een rood lint, tussen rode rozen, de 
simpele woorden: „Van alle Engelse moeders". 
Dit voert naar de climax van de herdenking: twee 
minuten stilte. Het is ons alsof de kerk wegvalt 
met al de uniformen en de erewacht. We zien 
alleen maar soldatengraven, vijftien millioen witte 
kruisen, zich in eindeloze gelederen aaneenrijend. 
Onzegbaar leed in evenzoveel gezinnen, maar ook 
vijftien millioen mannen, die zwijgend vragen de 
door hun offer verkregen vrijheid te benutten, ca 
niet te misbruiken. Dan echoën de bazuinen van de 
Last Post. Langs de gothische gewelven en boog- 
ramen klinkt de dodentaptoe, als over een einde- 
loos verlaten slagveld, waar rode klaprozen bloeien 
op de graven tussen het in de verschroeide aarde 
half verzonken oorlogstuig  
Diep geroerd luisteren we. Dit is een herdenking 
der doden, maar ook een manifestatie van eenheid, 
waar onze wereld zo naar snakt. Doch boven alles: 
een ure die heenwijst naar het Grote Einddoel, 
dat niet ligt op een oorlogskerkhof, maar naar 
het Land waar geen dood, geen verderf en geen 
tranen meer zullen zijn. Zo bidden we met de 
Engelse predikant het Onze Vader, omdat we allen 
kinderen van die ene Vader zijn. Zo klinkt ook 
in verschillende talen het gebedslied: „Blijf met ons. 
Heer", waarmede dit ontroerend dodenappèl ge- 
sloten wordt. FREEK. 

EN HET EIND IS EEN STEEN IN RENESSE. 
Zo luidt de titel van het nieuwe vervolgverhaal, waarmede wij de volgende week een aanvang 
zullen maken. Velen Uwer zullen zich herinneren, hoe in Mei 1945. tijdens de dagen van de bevrij- 
ding, een afdeling Armeense soldaten in Duitse dienst op Texel een opstand begonnen. Zij kregen 
echter geen hulp van buiten en de beweging liep uit op een Duitse terreur. Dezelfde Armenen, die 
daar in opstand kwamen, waren voordien gelegerd op hef Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland. En 
ook daar bestonden er plannen om in samenwerking met de verzetsbeweging tegen de Duitse bezet- 
ters een actie te ontketenen, waardoor het eiland zichzelf zou bevrijden. 
Zover kwam het niet, maar de strijd, die op dit bijna geheel geïnundeerde eiland is gevoerd, vormt 
een verhaal van geloof en moed. die uitzonderlijke daden deden verrichten; van teleurstellingen en 
mislukkingen, waarvan een grote zwerfsteen op een stille plek in het kleine dorp Renesse getuigt. 
10 December 1944. staat er op die steen en daarboven een klein kruis. Op de plaats, waar die steen 
ligt, werden tien mannen, die op hun vlucht naar de vrijheid ten prooi vielen aan de Duitse adelaar, 
gehangen   
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r7 oals welhaast overal elders, is ook 
voor het verzet der Nijmeegse poli- 

tie, de noodtoestand van ons volk bepa- 
lend geweest voor de aard en de mate 
van het verzetswerk. Ook de normale 
politietaak bracht mee, dat de verzets- 
activiteit in de eerste plaats afwerend en 
voorkomend was. Van een georgani- 
seerde verzetsgroep kon de eerste twee 
jaren dan ook feitelijk niet gesproken 
worden. Eerst toen de maatregelen van 
de bezetter een landelijk verzet als tegen- 
weer deed ontstaan, kristalliseerde zich 
bij de Nijmeegse politie een hechte ver- 
zetsgroep, voornamelijk in de Afdeling 
Recherche, wier werkzaamheden haar 
daartoe het meest geschikt maakten. 
Het verzet der politie begon overigens 
reeds vroeg en wel in de strijd met de 
W.A. om de macht op de straat, een 
strijd die wel in weinig steden zo fel is 
gevoerd als in Nijmegen. Deze culmi- 
neerde in een aanval van een grote 
groep W.A.-mannen op het Hoofdbu- 
reau van Politie, die met gebruikmaking 
van vuurwapenen moest worden afge- 
slagen. Het blad der W.A. „de Zwarte 
Soldaat" sprak in een ophitsend hoofd- 
artikel, in verband met het niet malse 
optreden der Nijmeegse politie, van 
„Russische toestanden bij de Nijmeegse 
politie". 
Dit openlijk optreden is, vooral nadat 
de Commissaris van Politie tot heen- 
gaan was gedwongen en uiteindelijk door 
de beruchte S.S.'er van Dijk was ver- 
vangen, in overeenstemming met de eisen 
des tijds, geleidelijk voor meer geheime 
werkzaamheden gaan plaats maken. 
Weerstand tegen de leiding, sabotage 
van opdrachten, verijdeling van arresta- 
ties, doorgeven van berichten, gingen 
meer en meer tot de dagelijkse zorg van 
velen behoren, waarbij helaas erkend 
dient te worden, dat het initiatief in 
hoofdzaak van het lager personeel uit- 
ging. 
Dit aanvankelijk individueel verzet bun- 
delde zich in de loop van 1942 tot een 
meer georganiseerd en geleid samen- 
gaan in de Afd. Recherche, die zich van N.S.B.- 
dwarskijkers had weten vrij te houden en gelei- 
delijk ook illegale krachten uit de ordedienst wist 
aan te trekken. De periode, die daarmede aan- 
brak zal door hen, die er een rol in speelden, 
moeilijk vergeten kunnen worden. 
Het fascinerende dubbelspel van de uiterlijk legale 
politieman, wiens daden en contacten hem bij ont- 
dekking ieder moment in dodelijk gevaar konden 
brengen, werd het leven van alledag. Er werd 
gedaan, wat de hand te doen vond. Hier tvorde 
volstaan met algemene vermelding van het 
transporteren en verzorgen van onderduikers, het 
laten ontvluchten van arrestanten, het voorkomen 
van arrestaties, het vervalsen van bescheiden, 
het distribueren van illegale lectuur, het leveren 
van wapens. Het is niet te veel gezegd, dat, dank 
zij dit optreden, meerdere burgers van de dood 
en velen van vrijheidsberoving zijn gevrijwaard. 
Al moesten enkelen uit vrees voor argwaan en 
onder het motto van verlof enige keren voor 
een paar dagen verdwijnen, toch ging alles goed 
tot September 1943. Toen kwam de slag en 
deze was hevig. 
In de loop van 1943 had zich in de groep meer 
en meer de behoefte doen gevoelen aan een 
meer uitgebreide bewapening, zowel om meer 
actief te kunnen optreden als om op alle ge- 
beurlijkheden voorbereid te zijn. Bespreking 

tec hepmneRinq aah enige vepzetsstRrjöeps 
van öe politie. 

Het schrijven van een gedachtenisartikel ter ere van in het verzet 
gevallen politiemannen heeft helaas een pijnlijke kant. Niet in de 
eerste plaats vanwege het tragische lot, dat de gevallenen heeft 
getroffen — de overweging daarvan stemt tot fierheid en trots over 
hun voorbeeldige houding — maar veel meer vanwege de beden- 
kelijke houding, die een groot deel van ons politieapparaat gedu- 
rende de bezetting heeft aangenomen. 
Het Nederlandse volk denkt ongetwijfeld met „gemengde gevoe- 
lens" terug aan het optreden van de politie tijdens de bezetting. 
Dit is ie verstaan, want veel is er gebeurd wat beslist met de 
plicht en de waardigheid van de Nederlandse politie in strijd moet 
worden geacht, terwijl anderzijds vele voorbeelden van onver- 
schrokken heldhaftigheid van politiemannen bekend zijn geworden. 
Reeds meermalen is de vraag gesteld of de politie haar taak tijdens 
de bezetting naar behoren heeft vervuld of dat zij daarin is tekort 
geschoten. Het antwoord hierop is zeer gewichtig omdat het tevens 
het antwoord zal zijn op de vraag in hoeverre het politieapparaat 
schuldig dient te worden gesteld aan het verlies van talrijke men- 
senlevens, hetgeen dan weer aanleiding zou kunnen worden tot 
herziening van het overheidsbeleid t.a.v. de politie. 
In de na de bevrijding verschenen geschriften zal men tevergeefs 
naar het antwoord zoeken, althans mist men een evenwichtige, 
objectieve en vooral gedocumenteerde beoordeling, waarbij de politie 
in haar geheel aan een onderzoek wordt onderworpen en waarbij 
aan de veelzijdigheid van het vraagstuk recht wordt gedaan. 
Een dergelijke beoordeling is trouwens slechts aan weinigen ge- 
geven. Zij onderstelt immers én kennis van feiten én verhoudingen 
én oordeel des onderscheids. 
Wij voor ons houden het er voorlopig op. dat elk volk niet alleen 
de regering maar ook de politie heeft, die het verdient en dat de 
fouten, die men de politie verwijt, evenzeer in het Nederlandse 
volk. waarvan de politie zo'n juiste doorsnee geeft, te laken zijn. 
Evenals het Nederlandse volk heeft de Nederlandse politie haar 
verraders, zwakkelingen en helden gehad. 
Aan enige politiemannen uit het Nijmeegse verzet is nevenstaande 
beschouwing gewijd. 

hiervan met leden van een aanverwante groep 
leidde tot contact met zekere Ederveen, die later 
Verburch, een V-man van de Abwehrstelle Gro- 
ningen, bleek te zijn. De beoordeling van Ver- 
burch door onze vrienden was zo gunstig — 
hij had reeds gedurende 2 jaar wapens geleverd 
— dat het moeilijk viel de leden der politiegroep 
var. zijn dubbele rol te overtuigen. Verburch 
speelde zijn rol knap en wist zijn tijd van toe- 
slaan geduldig te verbeiden. Ook het onderdui- 
ken van de Inspecteur der Recherche, die het 
eerste persoonlijk contact met Verburch had ge- 
had, miste voldoende uitwerking. Eerst nadien 
werd de rol van Verburch geheel duidelijk en 
men besloot hem uit de weg te ruimen. Ver- 
burch werd daartoe op 26 September 1943 naar 
Nijmegen gelokt waar Theo Dobbe en enige 
assistenten hem in de woning van de drogist 
Poelen aan de Daalseweg ontwapenden en neer- 
schoten. In strijd met de verwachtingen bleek 
Verburch, die 3 kogels in zijn rug had gekregen, 
echter niet dood te zijn en hij wist contact te krij- 
gen met de S,D„ waaraan hij zijn volledige we- 
tenschap meedeelde. Een reeks van arrestaties — 
tezamen 28 verdachten en gijzelaars, waaronder 
8 politieambtenaren — volgde in de eerstvolgen- 
de dagen. 
Nog is niet duidelijk, waarom althans de politie- 
mensen niet zijn gedoken; mogelijk onderschatten 

zij de wetenschap van Verburch, mo- 
gelijk voelden zij zich te sterk. Hoe dit 
zij, de rechercheur-fotograaf W. Beer- 
man werd op de plaats van de aanslag 
gearresteerd, de rechercheur H. Oolbck- 
kink enkele uren later in zijn woning, 
waarin ook nog een „zware" onderdui- 
ker werd aangetroffen. De rechercheur 
B. Hendriks werd enige dagen later na 
een poging tot ontvluchting in de stad 
aangehouden, terwijl de hoofdrechcr- 
cheur Marcusse van zijn bed werd ge- 
licht. De assistente der Kinderpolitie, 
juffrouw van Velzen, en Dr. van Vugt. 
die de ondergedoken Inspecteur der Re- 
cherche hadden gehuisvest en vervoerd, 
werden eveneens gearresteerd. Van de 
andere slachtoffers van dit verraad noe- 
men we nog de Heer de Jong. bij wie 
Verburch reeds jaren over huis kwam. 
Nog werden twee rechercheurs ge- 
arresteerd, doch na enige weken vrij- 
gelaten. Een groot aantal illegale wer- 
kers ontging de dood doordat zij — 
sommigen op het nippertje — wisten te 
verdwijnen. 
Het verdere verhaal omtrent de lotge- 
vallen der gearresteerden is even kort als 
droevig. Na een verblijf van enige 
weken in het Huis van Bewaring te 
Arnhem werden zij naar Vught ge- 
bracht, waar de 4 politiemannen Mar- 
cusse, Oolbekkink, Beerman en Hen- 
driks, alsmede de burger De Jong, op 
19 Mei 1944 ter dood veroordeeld — 
Oolbekkink zelfs verscheidene malen — 
en daarna in de bunker van het kamp 
Vught ingesloten. 
Nadat op een ingediend gratieverzoek 
afwijzend was beschikt zijn zij in de 
ochtend van D-day overgebracht naar 
Overveen en in de duinen aldaar ge- 
fusilleerd. 
Dr. van Vugt is enige dagen na de be- 
vrijding in het Kamp Sandbostel aan 
uitputting overleden, terwijl juffrouw van 
Velzen nog levend in het Kamp Ra- 
vensbruck door de Rode Kruisploeg 
van Graaf Bernadotte kon worden op- 
gehaald. 

Niet de gedachte aan de naderende dood, doch 
bezorgdheid om het lot van hunne naastbestaan- 
den heeft deze politiemannen in de gevangen- 
schap het meest bedrukt. Zij waren in de kracht 
van hun leven en lieten allen een gezin achter. 
Marcusse was vader van 7, Beerman van 3, 
Hendriks van 2 kinderen, terwijl Oolbekkink 1 
kind had. 
Uit een brief, die Marcusse na zijn veroordeling 
heeft geschreven aan zijn vrouw, welke brief 
hij heeft verborgen in de lijst van een in de 
bunker te Vught hangende afbeelding en die 
zijn vrouw via Amerika bereikte van een Ame- 
rikaan, die nadien in dezelfde bunker heeft ge- 
zeten en die afbeelding als souvenir mee naar 
huis heeft genomen, blijkt van de volkomen rust 
en overgave, die de ware Christenen ook in het 
oog van de dood kenmerken. 

Zij rusten thans weer in Nijmeegse aarde, in de 
stad die zij zo gaarne mee hadden bevrijd. Moge 
Nijmegen blijven weten wat zij hun en moge 
Nederland weten wat zij aan deze politiemannen 
verschuldigd is. 

P, 



Nu „de zaak Brüne" de vorige week gediend 
heeft, is er van velen onzer, die intens hebben 

medegeleefd met het onderzoek, een spanning af- 
gevallen. Het is voorbij. Het leven gaat door. 
Niettemin: vergeten zullen we het niet. Daarvoor 
is het gebeurde te ernstig geweest — deze zaak 
heeft ons een kant van de illegaliteit onthuld die 
ons misschien in ons binnenste schemerig bewust 
was, maar ons toch deed schrikken nu de felle 
schijnwerpers erop gericht werden. Die ons deed 
zien, hoe het was, wanneer het doen van illegaal 
werk niet geschiedde als gehoorzamen — gehoor- 
zamen aan God, of offers brehgen voor een Ideaal, 
maar wanneer dit middel, het ondergronds werken 
op zichzelf, werd verheven tot doel. Wanneer dit 

. slechts gedaan werd, om zélf belangrijk te zijn, 
connecties aan te knopen, hoofdpersoon te spelen 
in een splonnage-roman, gewichtig te doen. 
In zo'n geval past de schemerige, geheimzinnige 
Francesfiguur op de achtergrond; in zo'n geval 
wordt ook begrijpelijk, dat, wanneer dit eigen, 
glorieuse, gewichtige „ik" in gevaar komt, het ver- 
raad naar voren springt. Liever anderen offeren 
en zelf doorspelen, dan zelf geofferd worden. 
Een bewijs voor het inderdaad uitmuntende „spel" 
van deze gewezen logementhouder, wordt wel ge- 
leverd door de verklaringen van de getuigen è, 
décharge. Wanneer overigens ter goeder naam en 
faam bekend staande personen, thans nóg in hem 
geloven, hem nog vertrouwen en zien als de grote 
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man, als een verzetter van formaat, dan móet men 
wel uitroepen: „Oren hebbende om te horen, horen 
ze nochtans niet, ogen hebbende om te zien, zijn 
zij nochtans blind". Een andere verklaring is er 
niet, 

En deze houding van zijn fanatieke aanhangers 
jieeft het onderzoek zo moeilijk gemaakt. Toen 

het begon — achtte men niet uitgesloten dat het 
duo Brüne-Puck, identiek was met Willy Kramer- 
Maschkov-Menzov, bijgenaamd: De Schotse dame 
of wel: de Russische Prinses. Eerst het aan- 
treffen van deze laatste in het Oranje-Hotel maakte 
een einde aan deze veronderstelling. 
Echter, de rechercheurs hadden nog met meerdere 
moeilijkheden te kampen. De vrienden van Brüne 
verborgen hem, gaven iedere waarschuwing aan 
hem door, verklaarden openlijk, dat ze, zelfs al 
zou hij door het Gerechtshof worden veroordeeld — 
toch weer met hem zouden samenwerken op basis 
van volledig vertrouwen, als de nood aan de man 
kwam. 
Het was met grote moeite, dat de recherche ver- 
klaringen kreeg van sommige van zijn vrienden — 
ja, de animositeit was zo groot, dat, toen de auto 
van de Almelose recherche neergezet was op een 

parkeerterrein in Groningen — de rechercheurs hun 
wagen terug vonden met het opschrift: „Leve 
Brüne". Kort tevoren was één van Brüne's in- 
tiemste vrienden in de buurt gesignaleerd. 
Het was dus wel bovenmenselijk moeilijk om onder 
deze omstandigheden een objectief en eerlijk onder- 
zoek te doen plaats vinden — iets, waarin de 
rechercheurs ten volle geslaagd zijn, dank zij ook 
de onvermoeide medewerking van enkele oud-ille- 
gale werkers uit onze kringen, die altijd bereid 
waren er op uit te trekken, hoe lang het ook 
duurde en hoe ver het ook was. 

Het was zo nu en dan moeilijk, om jezelf te 
beheersen bij het aanhoren van wat de ver- 

dachte ter verdediging van zichzelf in het midden 
bracht, nog het meest, toen uitkwam, hoe volkomen 
nodeloos en overbodig het „offeren" van Koen 
Rozendaal geweest is. 
Maar tenslotte — ieder oprecht illegaal werker 
heeft gevochten voor een rechtsstaat — en, al is 
dat ideaal nog lang niet bereikt, hierbij is ook in- 
begrepen, dat elke verdachte recht heeft op een 
onpartijdig oordeel en een deskundige verdediging. 
En mijns inziens zal ook de meest verstokte aan- 
hanger van Brüne moeten toegeven, dat hieraan 
ten volle de hand is gehouden en dat de behande- 
ling van „de zaak Brüne" op heel wat hoger peil 
stond dan de wijze waarop hijzelf placht te „spe- 
len" met de S.D. CLARA. 
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Het beste caileau voor StJcolaas \ 

Prijs geb. f 4.50 

Een voorloper van het gedenk- 
boek der LO. en LKP. 

De vraag naar dit boek is nog 
zo groot, dat thans een derde 
drek is verschenen, waarbij 
als voornaamste bijzonderheid 
valt op te merken, dat de ex- 
ceptioneel lage verkoopsprijs 

'kan worden gehandhaafd. 

HET BESTE VERZETSBOEK! 

FRITS DE ZWERVER, 
ANNE DE VRIES, 
JAN H. DE GROOT, e.a. 

In de erkende boekhandel verkrijgbaar en bij de 
NV. GEBR. ZOMER 4 KEUNIG's UITGEVERS MIJ., WAGENINGEN 
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staan 
met schetsen van 

Ziekte in 't gezin 
Bij kou op borst en keel iawrijvea 
met Dampo. Groten bij griep en ziek- 
gevoel bovendien 'n „Mijnhardtje" mmmmÊÊm—mmmmmm nemen 

GELDCREDIETEN Voor 
ledereen zonder borgen 

t 1500.- 
ie Hypotheken, Aulo-finaociering 
Aanvrage met portie antwoord 
Postbus 6011 Den Haag.  

Vanuit Canada aan fa- 
milie. vrienden en be- 
kenden de hartelijke 
groeten van 

K. S. Dijkema 
c/o C. G. Higgerson 

Kinburn (Ont.) 

BON * [ De Zwerver in de Tropen 

*) Doorhalen wat niet verlangd wordt. 

Oud-KP.lid, 
door ziekte van zijn vrouw 
in moeilijkheden geraakt, 
zou gaarne t 1500,— lenen. 
Kan f 75,— per maand at- 
betalen. Brieven onder no. 
1133 a. h. bureau v. d. blad. 

Interne Dienstbode 
GEVRAAGD in Kesieren voor 
jonge KP. weduwe met vijf kin- 
deren van 4—12 jaar. Electrlsch 
koken en wassen. Brieven ond. 
no. 1134 a. h. bureau v. d. blad. 

liast van aenuwen ? 
Mijnhardt's Zeouwtabletten 

helpen U er overheen. 

Naam 

Adres 

Ik wil meehelpen om dit Ideaal te verwezenlijken 
en verzoek U daarom een 

ZOGpOSt/ZiUCbtpOSt-abonnement voor. 

(Zeepost t 1.50 • luchtpost t 4.5Ö per kwartaal.) 
* Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel ot bij aanbieding 

van een postkwitantle betaald. 
De kwitantie moet worden aangeboden aan: 

Geelt „De Zwerver' aan één van Uw icennissen ter inzage en 
laat hem (haar) onderstaande bon ingevuld zenden aan de 
administratie van „De Zwerver" Prins Hendrikkade 152, Amster- 
dam. Degenen, die een proefnummer ontvingen kunnen deze 
bon voor zichzelf benutten. 

Plaats     Provincie—    

ingang abonnement.................—        
* Abonnementsgeld wordt per giro , postwissel / ol bi) aan- 
bieding van een postkwitantle betaald. 

Gironummer 109588 ulv. LO-LKP-Slichtinc 
* (Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 

Ingevolge papiertoewijzing B.P.P. na 6398. verschijnt deze uitgave we- 
kelijks en is oe omvang van dit nummer 8 pagina's, pag.form. 29 z 40. 
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| keest- en ^0 | 

| nieuwjAARSQRoeten | 
Es = 

van en aan onze familie of onze | 
| vrienden uit de illegaliteit, hier | 
i en overzee! 

Gedurende de komende feestdagen rondom Kerstmis en Oud- en 
Nieuwjaar, gaan onze gedachten uit naar lamllieleden, vrienden 
en kennissen, aan wie wij - mede door onze samenwerking in de 
illegaliteit - ondanks misschien de grote afstand, toch geestelijk 
zo nauw verbonden zijn. 

Onder ons volk bestaat de goede traditie, elkaar ter gelegenheid 
van de jaarwisseling de beste wensen aan te bieden. 
De Zwerver wil hieraan dit jaar gaarne zijn medewerking verlenen, 

in het keRstnummeR 

Zoals de lezer weet, zwerit ons blad we- 
kelijks onvermoeid de wereld rond en het 
is hem daarom mogelijk al deze groeten 
en wensen persoonlijk over te brengen. 

| Slechts f 2.50 

Voorbeelden: 

Fam. Zandstza, Assen aan fam. Go- 
vers, Hilversum. Goede teestdagen 
en voorspoedig Nieuwjaar. 
„Kleine Jan" Alkmaar aan zijn koe- 
rierster Hili te A'dam. Weet je nog 
van Kerst '43 ? Mijn beste wensen. 
Red „De Zwerver", te A'dam aan Ds- 
Frlts Slomp te Bandoeng. Veel heil 
en zegen in 194a 
Harmien, Amersfoort aan „Zwarte 
Wim", Zeist A meny Christmos and 
a happy Newjear. 

U kunt ons tevens het adres opgeven van de familieleden of 
vrienden tot wie Uw groeten zijn gericht. Voor zover zij niet op 
ons blad zouden zijn geabonneerd, wordt hen een exemplaar 
gratis toegezonden. 

Om teleurstellingen te voorkomen, vragen we onze lezers, de tekst 
vóór 10 December a.s. aan ons bureau in te zenden en de kosten 
ad. f 2.50 voor die datum over te boeken, per postwissel ol op ons 
gironummer 109588 of eventueel door het zenden van postzegels. 
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* Het probleem der Politieke Delinquenten * 

Al spoedig na de bevrijding bleek 
dat een zeer groot aantal per- 
sonen tijdens de vijandelijke 

bezetting zich, uit Nederlands natio- 
naal oogpunt beschouwd, onwaardig 
had gedragen. 
In totaal zijn er door de P.R.A.'s 
451.735 dossiers aangelegd, waarvan 
er door hen 200.532 naar het parket 
zgn verzonden. Aan te nemen is, dat 
er by de ruim 200.000 velen waren, 
die onder de „lichte" gevallen moe- 
ten worden gerangschikt. Relatief is 
het „slechts" ruim 2% van de Ne- 
derlandse bevolking, doch absoluut 
  gezien is het een aantal dat 
Iwel niemand zal hebben ver- 

wacht. Op 15 October 1945, 
toen het aantal gedetineerden 

het hoogst was, bedroeg dit 96.044 *). 
Wat aantal betreft is het dus niet 
te veel als we spreken van: het pro- 
bleem der politieke delinquenten. 
Nu zgn problemen er om op te lossen en uit de 
weg te ruimen, doch het is verschillend hoe men 
dit doet. 

■"tï rijzende op de demoraliserende en declasse- 
VV rende werking van het kampleven en op de 
totale ontwrichting van het gezinsleven, hebben 
zich enige vooraanstaande personen reeds in de 
zomer van 1945 tot de Regering gewend en haar 
gewezen op de noodzakelijkheid om spoedig te 
komen tot een belangrijke vermindering van het 
aantal gedetineerden. De Regering had hier oren 
naar. Bij monde van de Minister-President deelde 
zij mede, dat het haar voornemen was, verstrek- 
kende maatregelen te nemen op het gebied van 
vrijlating van politieke gevangenen. 
De vroegere illegaliteit, toen naar buiten verte- 
genwoordigd door de Grote Advies Commissie 
(GAG), tekende hiertegen een scherp protest aan, 
een protest, dat in brede kringen van ons volk 
weerklank vond. 
Waarom halen we dit alles nog op ? Omdat bij de 
oplossing van het probleem der politieke delin- 
quenten zich een principieel verschil openbaarde, 
een verschil in uitgangspunt, dat tevens belang- 
rijk is voor reclassering en heropvoeding van deze 
groep. Tevens omdat het ons voorkomt, dat het 
standpunt der vroegere verzetsmensen niet vol- 
doende is begrepen. 
In een, overigens, zeer lezenswaardig verslag der 
werkzaamheden van de Stichting Toezicht Poli- 
tieke Delinquenten (S.T.P.D.), wordt op bldz. 12 
geschetst het verzet tegen de vrijlating van ge- 
detineerden en tegen het Besluit Politieke Delin- 
quenten 1945, en daar wordt met name o.a. aan 
de illegaliteit verweten, dat zij opsporende, ver- 
volgende en berechtende organen voorging in de 
tegenkanting en wordt van haar gezegd, dat dit 
een symptoom was van een ongezonde zucht naar 
perfectionisme, dat zij het zo belangrijke sociale 
aspect van het probleem der politieke delinquen- 
ten verwaarloosde, terwijl op bldz. 23 van dit 
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'T'oen in Mei 1945 ons gehele land was bevrijd, liet de verslagen vijand een 
* in materieel en geestelijk opzicht ontredderd land achter. We zagen ons. 

als nooit tevoren, gesteld voor een ontzaglijke taak van herstel en tvederop- 
bouw. Er doemden problemen op van een omvang, waarvan we ons geen 
voorstelling hadden kunnen vormen. 
Eén daarvan is. dat der politieke delinquenten. 
Nu, V/i jaar (voor het Zuiden 4 jaar) na de bevrijding moesten we kunnen 
zeggen dat dit een probleem was. Maar helaas, het is er nog. 
Het kan dan ook zijn nut hebben onze visie op dit probleem weer te geven. 
Onze visie. Hoe is die? 
Ik ben er mij van bewust dat er niet gesproken kan worden van een communis 
opinio van het Nederlandse volk. Daarvoor zijn de opvattingen te verschillend. 
Zelfs niet van de visie van de oud-illegaliteit, daar ook hieronder nog wel een 
gradueel verschil is te constateren. Toch vlei ik mij met de hoop, weer te 
geven de mening der groepen, georganiseerd in de LO-LKPStichting en de 
GOIWN. waarvan dit blad het orgaan is. 
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verslag, sprekende over het werven van toezicht- 
houders, de onverzoenbare geest wordt gegispt, 
waarmee de vertegenwoordigers der GOIWN. 
bleken vervuld, en waardoor pogingen om deze 
organisatie in te schakelen, mislukten. Dit zijn 
op zichzelf zeer ernstige verwijten. Indien zij 
Juist zijn, strekt dit de oud-illegaliteit niet tot eer. 
Nu zouden we hieraan stilzwijgend kunnen voor- 
bijgaan. Om twee redenen doen we dat echter 
niet. Ten eerste omdat het vooraanstaande man- 
nen zijn, die dit beweren, wier woord enig gezag 
heeft (de opsteller van het verslag is Mr. J. Ie 
Poole, directeur der S.T.P.D. en de ondertekenaars 
zijn Prof. Mr. P. J. P. M. Duynstee en Mr. J. M. 
Barents, resp. voorzitter en secretaris der 
S.T.P.D.). Ten tweede omdat dit verslag in 
latere jaren een der bronnen zal zijn voor de 
geschiedschrijving van deze tijd en dan m.1. een 
onjuist beeld zal worden gevormd. 
We stellen voorop dat zeker wel voorkomt, dat 
een oud-verzetsman onverzoenlijk is, dat er per- 
sonen zijn die uit wraak graag op politieke delin- 
quenten concentratiekamp-methoden zouden wil- 
len toepassen, doch dit geeft niemand het recht 
dit de illegaliteit te verwijten. 
Zulke personen zijn er onder alle bevolkings- 
groepen. 
Indien ex-verzetsmensen thans dit standpunt Inj 
nemen, zouden we kunnen twijfelen aan de goede 
motleven van hun verzet. 
Niet het feit van de Duitse bezetting bracht ons 
tot verzet, hoe onwelgevallig dit ons ook was, 
maar de daden van de bezetters en hun (Neder- 
landse?) satellieten. W(j kwamen in verzet, toen 
ons volkskarakter werd aangetast, toen onze 
geestelijke vrjjheid werd bedreigd, toen het recht 
werd verkracht en de rechtsstaat dreigde ten on-i 
der te gaan. Daartegen ging het. 
We streden voor het behoud van onze geestelijke 
vrijheid en het herstel van de rechtsstaat. Bjj de 
bevrqding zagen we nog niet alles even helder, 
maar één ding stond de leiding der illegaliteit 
wel voor ogen, n.1. herstel van de rechtsstaat. 
Dit houdt in, dat niot willekeurig kan worden te- 
werk gegaan bij arrestatie 'en berechting van poli- 
tieke delinquenten, maar evenmin bij hun onslag. 
Het is de laatste jaren wel gebleken, dat tijdens 
de bezetting niet alleen het recht is geschonden, 
maar evenzeer het rechtsbewustzijn van een groot 
deel van ons volk. Voor het herstel hiervan streed 
en strijdt de oud-illegaliteit en daarom moest zij 
het opnemen tegen de stroming om door alles 
maar een streep te halen, om politieke misdrij- 
ven te bagatelliseren, om zonder berechting velen 
in vrijheid te stellen. Dat is niet maar een her- 
senschim die de oud-illegaliteit achtervolgt en 
waarvan zij het slachtoffer is. Neen, dit is voor- 
waarde voor de gezondmaking van ons volks- 
leven. 
Heeft de ex-illegaliteit hiernaar gehandeld? Het 
zal nodig zqn dit tegenover de bovengenoemde 
beweringen aan te tonen. 

Reeds vóór het Westen des lands 
was bevrijd, is in het Zuiden be- 

langrijk werk verricht. Oud-Minister 
van Heuven Goedhart, die overigens 
op andere punten in conflict kwam 
met de illegaliteit, gaf op 17 De- 
cember 1944 als zijn mening te ken- 
nen, dat door de gezonde en begrij- 
pelijke activiteit van de ondergrond- 
se beweging, in het oppakken van 
verraders gedurende de eerste dagen 
van de bevrijding, een bloedbad was 
voorkomen. De illegaliteit werkte 
nauw samen met de organen van 
Militair Gezag. De vrijlating van po- 
litieke delinquenten was opgedragen 
aan de Militaire Commissarissen, 
welke werden bijgestaan door advies- 
commissies voor arrestatie en vrij- 
lating. Deze commissies, die beston- 

( den uit oud-illegale werkers, hebben 
in vele gevallen tot vrijlating kunnen 
adviseren, wanneer de klachten van 

geringe aard waren of onjuist bleken. De 
Centrale Advies Commissie had nauw contact 
met de Chef-Staf-Militair-Gezag en adviseerde 
Generaal Kruis regelmatig inzake het algemeen 
beleid met betrekking tot politieke delinquenten. 
Dit betreft de overgangstijd toen in het Zuiden 
nog de Staat van Beleg van toepassing was. 
Steeds heeft de illegaliteit aangedrongen op een 
spoedig in werking treden van de Tribunalen, of 
tot standkoming van de uitvoeringsbeschikkingen 
van het Tribunaalbesluit, opdat de berechting 
spoedig kon aanvangen en zo snel mogelijk zou 
kunnen worden afgedaan. 
Zij heeft reeds vóór ieder ander aangedrongen 
op het verrichten van nuttig werk door gedeti- 
neerden om de demoraliserende invloed van het 
nietsdoen in de kampen tegen te gaan. Zij heeft 
voorgesteld In afwachting van nadere berechting 
een groot aantal gedetineerden voorlopig naar 
huis te zenden, als uit een summier onderzoek 
bleek, dat betrokkenen tot de z.g. lichte gevallen 
behoorden. Dit zou het voordeel hebben gehad, 
dat het contact met het gezin er was en de poli- 
tieke delinquent zijn werk kon opvatten. 
Daarmede toonde de illegaliteit juist wel oog te 

. hebben voor het sociale aspect. 
Dit was alles in overeenstemming met de eisen 
van een goede rechtsstaat. Door de Overheid te 
nemen maatregelen moeten toch altijd in over- 
eenstemming zijn met het recht, mogen op znn 
minst genomen daartegen niet strijden. 
In 1945 kwam echter de genoemde stroming op 
om buitengerechtelijk af te doen wat alleen ge- 
rechtelijk had kunnen geschieden. 
Geen wonder dat de illegaliteit in verzet kwam. 
De gedachte van massale vrijlating van politieke 
delinquenten won meer en meer veld. De GAC. 
bracht onder de aandacht der Regering, dat zij het 
onaanvaardbaar achtte, dat zonder vorm van 
proces een aantal of percentage van gedetineer- 
den zou worden vrijgelaten. In die tijd wordt de 
Regering gesuggereerd een aantal oud-illegale 
werkers in de adelstand te verheffen en anderen 
onderscheidingen te geven. 
Staat dit met elkaar iri verband? 
Dacht men zo het verzet te breken? 
Dan -wordt op 26 October 1945 afgekondigd het 
„Besluit Politieke Delinquenten 1945", gericht 
op een snelle afdoening van vele gevallen, doch 
gespeend aan de hoge beginselen van het recht 
en aan de Nederlandse opvattingen over recht. 

T n onze rechtspraak onderscheiden we de zit- 
••■tende en de staande magistratuur. De staande, 
de Officier van Justitie, eist straf. Hij is amb- 
tenaar van het Ministerie van Justitie en ver- 
antwoording schuldig aan zijn chef, in hoogste 
instantie de Minister van Justitie. 
De zittende, de rechtbank, spreekt recht in naam 
des Konings, gebonden aan de Wet, doch is on- 
afhankelijk en geen verantwoording schuldig. Bij 
dit Besluit wordt met deze goede rechtsbegin- 
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PROFICIAT....! 

'~7 aterdag, 20 November jl. werd Anton Snels, 
^-/ voorzitter van de Provinciale Raad in Noord- 
Brabant der GOIWN., tevens voorzitter van het 
district Noord-Brabant der Stichting 1940—1945 ge- 
ïnstalleerd als burgemeester der gemeente Drunen. 
Vooral van de zijde der illegaliteit werd veel belang- 
stelling voor deze plechtigheid aan de dag gelegd. 
De inwoners van Drunen, die natuurlijk niet achter 
wilden blijven, hadden alle bewoonbare huizen ge- 
tooid met de Nederlandse driekleur. 
Drunen is zwaar getroffen in de oorlog, maar er 
wordt hard gewerkt aan de wederopbouw. „Als-t-ie 
maar een grijntje doet van wat ze van hem zeggen, 
dan hebben we een goede burgemeester", zei een 
Drunense juffrouw en als de wensen van Kees NBO., 
die ter gelegenheid van deze installatie een geestige 
speech afstak, in vervulling gaan, zal zij zich niet 
hebben te beklagen. 
„Burgemeester Snels, zoon van de snelle", dus sprak 
Kees NBO., „het wapen van Drunen bestaat uit een 
pijl en boog. Ik wens U toe de soepelheid van het 
essenhout, dat de boog spant: de spankracht en de 
taaiheid van de pees en de doeltreffendheid van een 
pijl, die alle weerstanden overwint." 
Een ander hield de nieuwe burgemeester de woorden 
van Vondel voor: „Als het gemeen U roept, verzorg 
het als van U zelf te zijn." 
De directeur van de R.K. Middenstandsbond, Bisdom 
Breda, sprak er zijn leedwezen over uit, dat Snels 
Breda gaat verlaten en hij stelde voor Drunen (Bis- 
dom 's-Bosch) maar door Breda te laten annexeren, 
„dan raken we hem tenminste niet kwijt". Al deze 
schone woorden gingen gepaard met niet minder 
schone daden. Er werden de burgemeester verschil- 
lende boekwerken aangeboden, terwijl ten behoeve 
van 1940—1945 een collecte werd georganiseerd, die 
ƒ 134.— opbracht. 
Drunen vierde feest. Zij waren blij met hun burge- 
meester. En wij waren blij, dat weer één der onzen 
door Hare Majesteit werd geroepen om dit stukske 
grond voor haar te besturen. 
Snels, proficiat....! COR. 

Het probleem der politieke delinquenten 
(Vervolg pagina I) 

selen gebroken. Aan de officieren-fiscaal wordt 
de bevoegdheid gegeven om, volgens richtlijnen 
van de Minister, bepaalde categorieën van poli- 
tieke delinquenten, al dan niet voorwaardelijk, 
buiten vervolging te stellen. Dus buitengerech- 
telijke afdoening door een ambtenaar, die niet 
onafhankelijk is. 
Dat vele officieren-fiscaal zich serieus van hun 
taak hebben gekweten, doet hier niet ter zake. 
De bijzondere rechtspleging kwam hierdoor op 
een lager plan te staan terwille van de snelheid. 
Er is over deze dingen meer geschreven door 
meer deskundige personen. 
Deze enkele grepen zijn in dit verband voldoende 
om aan te tonen, dat het probleem ook op andere, 
niet minder snelle wijze, had kunnen worden 
opgelost, welke meer het rechtsbewustzijn had 
bevredigd. 
Men heeft als argument voor deze handelwijze 
de barmhartigheid aangevoerd en zelfs, met suc- 
ces, de kerken ingeschakeld om tot barmhartig- 
heid aan te sporen. 
Men stelde evenwel het probleem verkeerd. Het 
was niet een keuze tussen rechtvaardigheid en 
barmhartigheid, niet df-öf; maar èn-èn. Aan beide 
moet worden voldaan. Barmhartigheid kan nooit 
synoniem zgn met onrecht. Rechtvaardigheid 
sluit barmhartigheid niet uit. Pas als het recht 
zijn loop heeft, is er plaats voor barmhartigheid. 
M.i. heeft men de politieke delinquenten een 
slechte dienst bewezen met deze gang van zaken. 
Velen zijn gesterkt in hun mening, dat ze de 
verdrukte onschuld zijn en de heropvoeding is er 
slechts des te moeilijker door geworden. 
Wanneer de leiding der GOIWN. in het verslag 

verweten wordt, dat zij vervuld is met een 
onverzoenbare geest, wijzen wij dit in zijn alge- 
meenheid af. 
Na 't bovenstaande zal het duidelijk zijn, dat zich 
dusdanige verschillen openbaarden, dat deze or- 
ganisatie als zodanig niet veel voelde voor in- 
schakeling in de S.T.P.D. Niettemin is het advies 
aan de leden uitgegaan zoveel mogelijk mede- 
werking te verlenen, daar wij zeer zeker een taak 
hebben bij de heropvoeding van politieke delin- 
quenten. Het is mede daaraan te danken, dat 
vele oud-verzetsmensen zich als toezichthouders 
beschikbaar stelden. 
Ondanks onze critiek op enige passages uit het 
verslag, erkennen we graag, dat deze Stichting 
een belangrijk en noodzakelijk werk verricht en 
in de periode van haar bestaan vele ex-politieke 
delinquenten heeft opgevangen. De- lezing van 
het verslag zij ieder aanbevolen. 
Middelburg. F. HUSON. 
  (Wordt vervolgd.) 
*) Deze cijfers zijn ontleend aan het „Verslag 
der werkzaamheden van de Stichting Toezicht 
Politieke Delinquenten over de jaren 1945 t.m. 
1947. 

VOOR DE 

BOVENSTE 

PLANK? 

GRENSCONFUCT-Frank Wilders 
Uitg. A. A. M. Stols, 's-Gravenbage 

In dit kleine werk (154 blz.) 
schuiven episoden uit de ge- 
schiedenis van een illegale 
telefoonpost als op een film 
aan de lezer voorbij. Maar 
niet alleen de lezer ook de 
hoofdpersoon — het verhaal is 
in de eerste persoon geschre- 
ven — ziet, als na de bevrij- 
ding een filmoperateur van de 
luisterpost opnamen maakt, 
nog eenmaal gebeuren, wat 
hij tijdens de oorlog beleefde: 
de lange uren op de LP., 

waar door middel van geheime aftakkingen, 
de telefoongesprekken van de SD gevolgd kon- 
den worden en zelfs verhoren konden worden 
afgeluisterd. Maar het verhaal heeft in 
„Grensconflict" slechts de functie van een 
kapstok, waaraan de schrijver het diepere con- 
flict, het gesprek van de hoofdpersoon met de 
dood ophangt. De luisterpost is niet bewa- 
pend en de wetenschap, dat bij een eventuele 
ontdekking de dood onvermijdelijk is brengt 
de „ik" van het verhaal tot gedachten, die 
een groot deel van het boek vullen. Als de 
dreiging tenslotte werkelijkheid wordt en de 
post door de SD wordt ontdekt, komt het 
niet tot een gevecht, maar redden de vijf jonge 
mannen, die de bezetting van de post uit- 
maken, zich op een vlucht. Hoewel zij nu ge- 
wapend zijn, blijft het conflict tussen hun 
jonge leven en de dood een bewegingsoorlog. 
Een strijd, die zelfs na de bevrijding, onver- 
minderd blijkt te moeten worden voortgezet. 
Zeer vele, zo niet alle illegale werkers zijn 
in hun gevaarvolle arbeid met de dood ge- 
confronteerd geworden en deze confrontatie 
heeft hen tot nadenken gebracht. De richting 
van hun gedachten werd meestentijds bepaald 
door hun geestelijke instelling. Daarom kan 
een conflict, zoals Frank Wilders het voor- 
stelt, nooit maatgevend zijn en wij zijn er van 
overtuigd, dat het dat niet is. Niet alleen om 
de bovengenoemde reden, maar ook, omdat 
onze jongens — wij weten dat — zich onder 
de druk van de omstandigheden niet hebben 
ontwikkeld tot halve filosofen, maar voor het 
grootste deel eenvoudiger en meer rechtlijnig 
dachten. 
„Grensconflict" is als verhaal van een luister- 
post voor een ogenblik interessant om te lezen 
— zonder enige spanning overigens! — als 
studie van het werkelijke grensconflict, de 
strijd tussen twijfel en zekerheid in de mens, 
heeft het ons slechts zeer matig vermogen 
te boeien. 

KEES. 
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| VERGOEDING VERZETSSCHADE | 
ê De Minister van Financiën heeft thans ten ant- j 
* woord op vragen van een Kamerlid het volgende 5 
| medegedeeld betreffende het uitblijven der ver- J 
| goedingen voor de z.g. verzetsschade; 
e Het is mogelijk, dat in de kringen van het voor- 9 
* malig verzet enig ongeduld valt waar te nemen | 
| ten gevolge van het uitblijven der vergoedingen J 
e voor z.g. verzetsschade. Van ongerustheid op dit 9 
6 punt is de Minister evenwel niets gebleken. Het S 
) komt hem integendeel voor. dat de afdoening dezer J 
e schadegevallen algemeen en met vertrouwen wordt 9 
| te gemoet gezien, mede omdat de voormalige ille- | 
j! galiteit bij de afwikkeling is betrokken. De Stich- J 
J ting 1940—1945 vervult bij deze afwikkeling 9 
t namelijk een leidende rol. ° 
| Van de ongeveer 12.000 aanvragen voor een J 
e tegemoetkoming, resp. aanvullende tegemoet- 2 
| koming, ter zake van geleden verzetsschade, zijn s 
f reeds rond 6000 gevallen op het verzeiskarakter J 
j onderzocht en doorgegeven aan de Adviescom- 2 
| missie Verzetsdaden, waarin zitting hebben een e 
j) vertegenwoordiger van de Ministeries van Finan- J 
e ciën, van Justitie en van Binnenlandse Zaken en 2 
6 twee vertegenwoordigers van de Stichting 1940— S 
l ,945- l 
c Aangezien de administratieve voorbereiding van 2 
■ een en ander veel tijd heeft gevergd, is pas in I 
J October van dit jaar met de betaalbaarstelling der J 
e tegemoetkomingen een begin gemaakt. Naar ver- 2 
| wacht mag worden, zullen echter nog vóór hef S 
| einde van het jaar de eerste 1000 gevallen afge- J 

daan zijn. | 

Maastrichtse Int er nationale 

Poppententoonstelling. 

Een volkenbond van poppen in nationale, his- 
torische en folkloristische costumes zal van 

14 tot en met 24 Jan. 1949, in de tot poppenpaleis 
omgetoverde Dominikanerkerk verblijf houden. 
Volgens berichten en toezeggingen bq de Maas- 
trichtse Internationale Poppententoonstellings- 
commissie (een pop zou het niet kunnen nazeg- 
gen en daarom spreekt men in de poppenwereld 
nu al van de M.I.P.) binnen gekomen, wordt het 
 een invasie of een volksverhuizing van 
M poppen uit de vijf werelddelen naar Maas- 

tricht. 
g Wat zij hier komen doen? Wel, Koningin 
£ Elisabeth van Engeland, die reeds gearri- 

veerd is, vertelde het ons in een koninklijk 
P pops-interview. Zij komen Nederland en 

België bezoeken ten bate van de Stich- 
 ting 1940—'45. Met een lieftallig vredes- 

offensief willen zij medewerken aan „de triomf- 
dag van de illegaliteit" en dat kan geen andere 
zijn, dan de dag waarop alle slachtoffers en na- 
gelaten betrekkingen uit strijd en verzet gehol- 
pen zijn in hun geestelijke en stoffelijke noden. 
Poppen uit alle landstreken en taalgebieden zul- 
len door Nederland reizen en een beroep doen 
op het Nederlandse volk, een beroep van liefde en 
dankbaarheid. Tegenover alle charme en betove- 
ring zullen wij bezwijken en het offer brengen, 
dat wij tot nu toe vergaten; of het offer schen- 
ken dat van jaar tot jaar als een gulden keten 
van dankbare naastenliefde gevlochten wordt. 
Maastricht heeft de primeur van deze sprook- 
jesachtige poppenconferentie, uit dank voor het 
groot succes van verleden jaar. 
Dan reizen zij naar alle grote steden: Amster- 
dam, Rotterdam, Utrecht, 's-Gravenhage, Gro- 
ningen, Leeuwarden, Enschede, Nijmegen, Eind- 
hoven en Tilburg. Deze tournee werd mogelijk 
gemaakt, dank zij de medewerking van het 
hoofdbestuur van de Stichting 1940—'45. Luik, 
Brussel en andere steden in België zullen in het 
kader van de Benelux der poppenstaten meedoen; 
te meer omdat men in België de hoogste achting 
koestert voor het Nederlands verzet. 
Dit is trouwens ook met de vier en veertig 
andere landen het geval. De poppen komen im- 
mers naast de landen Nederland en Begië, uit: 
Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, Italië, 
Zwitserland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, 
Finland, Duitsland, Ierland, Oostenrijk, Bulgarqe, 
Tsjechoslowakije, Polen, Hongarije, China, 
Indonesië, Br.-Indië, Japan, Amerika, Argen- 
tinië, Suriname, Curagao, Canada. Z.-Afrika, 
Egypte, Palestina, Siam, Brazilië, Mexico, 
Azoren, IJsland, Groenland, Algiers, Schotland, 
Luxemburg en Vaticaanstad. 
EJn weet u wie zij hier binnen deze oude en 
goede stad zullen ontmoeten? De aw Mestreech- 
ter typen Pie de Bökkem, Flup de Kooistart en 
Ensink. Verder stellen zij de kennismaking op 
prijs met Prins Carnaval, Bet en Meij, de hon- 
derdjarigen: Leneke en vrouw Magné, en ten 
slotte wensen zij te confereren met Jos Hollman, 
Peter Gielen, Henri Hermans, Fons Olterdissen, 
Rector Rutten en andere verdienstelijke per- 
soonlijkheden. Uit Limburg treden aan: poppen- 
vertegenwoordigers uit onze kleurrijke en oude 
schutterijen, Valuas en zijn vrouw in miniatuur, 
de draak van Belfeld, mijnwerkers, enz. 
Belangrijke medewerking vindt de M.I.P. van 
de K.L.M., de Nederl. Spoorwegen, de stoom- 
vaartmaatschappijen, terwijl de verwachting, 
volgens een zo juist ingekomen bericht bij de 
poppen-telefoon-centrale, hoog gespannen staat 
omtrent de medewerking van vele grote be- 
drijven. 
Zeven commissies zijn reeds con amore aan het 
werk getogen. Maar als straks de poppen een 
beroep op u doen om de tentoonstelling te be- 
zoeken, om de daaraan voorafgaande loterij te 
steunen, om eens gezellig met hen in de tearoom 
te babbelen, om te genieten van een keurig 
strijkje, dan hopen wij elkander te ontmoeten 
in het poppenpaleis. 
De poppententoonstelling, aldus een lieftallige 
Parijse, wordt iets brillants, iets artistieks, iets 
waarover de poppen tot in het vierde geslacht 
zullen vertellen. En daarom zullen wq u regel- 
matig op de hoogte houden van het verloop der 
gebeurtenissen uit het paradijselijk poppenland. 
Maar vooral doen wij dit om kracht en troost 
en steun te bezorgen aan de moeders en kin- 
deren van smarten, de oorlogsweduwen en we- 
zen; aan de vele jonge mannen, die lichamelijk 
gebroken, wachten op het herstel van hun licha- 
melijke of geestelijke gezondheid; kortom aan 
alle slachtoffers en nagelaten betrekkingen, die 
dagelijks in hun harten en gezinnen zo'n groot 
leed te dragen hebben. Vergeet daarom niet, dat 
het offer van leven en gezondheid, dat vele onbe- 
kende helden brachten, bijdroeg tot onze bevrij- 
ding en tot naar we allen hopen een duurzame 
en rechtvaardige vrede. „JAN PATRIOT", 



BIJZONDERE MAATSCHAPPELIJKE HULP 

j /n ons vorig artikel concludeerden wij, dat de openbare en de bijzon- 
dere organen van maatschappelijke zorg over dezelfde financiële 

middelen zullen moeten kannen beschikken en das financieel gelijkelijk 
door de overheid behandeld zullen moeten worden. 
Wij verbonden daaraan de stelling, dat de weg der subsidies geen 
waarborgen voor zodanige gelijkstelling biedt, en dat de methode, welke 
wordt toegepast bij de toekenning van vergoedingsbedragen aan lagere 
scholen daarvoor wél waarborgen biedt. 
Op deze stelling gaan wij thans nader in. 

r 

Subsidies plegen altijd een min of meer aan- 
vullend karakter te hebben. Zij worden eerst 
verleend en uitbetaald wanneer is komen 
vast te staan, dat de te subsidiëren instantie 
alle andere inkomstenbronnen aangeboord 

heeft, maar ondanks dat een tekort zal overhouden. 
Een subsidie is aldus normaliter een grotere of kleinere 
toeslag op kleinere of grotere eigen inkomsten. Een 
openbaar orgaan van maatschappelijke zorg heeft 
echter uiteraard geen andere inkomsten dan die uit 
de overheidskas. De weg der subsidies is dus voor 
de openbare organen niet bruikbaar. Zij moeten 
uiteraard voor 100% uit overheidsgelden gefinan- 
cierd worden. De subsidie-methode kan aldus nooit tot 
een financiële gelijkstelling van openbare en bijzon- 
dere organen van maatschappelijke zorg leiden. 
Wanneer voor bijzondere organen de weg van sub- 
sidies wordt gevolgd, komen deze steeds bi) de open- 
bare ten achter. De practijk is daar om dit te bewij- 
zen. De subsidie schept geen duurzaam recht. De 
subsidiërende overheidsinstantie heeft het van jaar 
tot jaar in haar macht haar financiële steun aan de 
bijzondere organen te beperken. Haar eigen openbaar 
orgaan van maatschappelijke zorg blijft echter uiter- 
aard te haren laste komen. Het is duidelijk, dat hierin 
een grote verleiding gelegen is om de openbare zorg 
beter te bedenken dan de bijzondere. 
De hoogte van overheidssubsidies pleegt voorts te 
variëren met de stand van de openbare geldmiddelen. 
Wanneer de overheid in voor haar gunstige tijden 
over ruime financiële middelen beschikt, is zij wel 
geneigd ruimer te subsidiëren dan in tijden waarin 
zij zelf krap zit. Juist in slechte tijden zal echter de 
grootste behoefte aan maatschappelijke zorg bestaan. 
Kan het verwonderen, dat de gesubsidieerde bijzon- 
dere organen aldus ook in slechtere tijden het grootste 
offer in inkomsten uit de overheidskas zullen moeten 
brengen? De overheid heeft immers toch reeds haar 
eigen openbaar orgaan van maatschappelijke zorg te 
haren laste! 
Maar behalve deze practische bezwaren tegen de 

subsidiemethode als middel om de financiële 
gelijkstelling van bijzondere en openbare organen te 
waarborgen, is er nog een meer principieel bezwaar. 
Aan subsidies plegen voorwaarden verbonden te 
worden. Deze voorwaarden nu kunnen in strijd zijn 
met het karakter der maatschappelijke zorg en zelfs 
met het karakter der subsidie. 
De practijk is er om dit te bewijzen. 
Een subsidiërende overheidsinstantie heeft natuurlijk 
het recht te vorderen, dat haar gelden gebruikt wor- 
den voor het doel, waarvoor zij worden gegeven. 
Maar zij gaat dikwijls veel verder. 
Vaak bedingt zij niet alleen een controlerecht op de 
rechtmatigheid van de besteding der overheidsgelden, 
maar ook op de doelmatigheid dier besteding. Over- 
heidscontrole op de doelmatigheid van de besteding 
harer gelden is echter in strijd met het levensbeschou- 
welijk karakter der maatschappelijke zorg. Het doel 

es 

tijdens de bezetting vele onderduikers onderdak heb- 
ben gevonden in Dalfsen en omgeving: 
het gebruikelijk was om de onderduikers per vracht- 
auto en verscholen tussen daarop gestapelde stro- 
pakken aan te voeren; 
op een van deze ritten een band lek raakte, waarop 
een gealarmeerde monteur onder de wagen kroop om 
het reservewiel te monteren: 
«£e goede man op een gegeven moment in letterlijke 
zin nattigheid voelde en met een vies , gezicht aan de 
chauffeur vroeg wat dat was: 
de chauffeur met een droog gezicht antwoordde: „O, 
't te niets, het is wat aardappel water"; 
de nattigheid in werkelijkheid werd veroorzaakt door 
de lozing van, gedurende de rit verzamelde, overtollige 
lichaamssappen. 

der maatschappelijke verzorging gaat immers boven 
de tijdelijke orde en dus boven de staatstaak uit 
De maatschappelijke verzorging van mensen is niet te 
scheiden van hun levensbeschouwing en persoonlijk- 
heidscultuur. Overheidscontrole op de doelmatigheid 
van de besteding der overheidsgelden houdt het grote 
gevaar in van inbreuk op het eigen recht der kerken 
om de verzorging af te stemmen op de levensbe- 
stemming der te verzorgen personen en gezinnen. 
Wij menen hiermede wel aangetoond te hebben, 

dat de methode der subsidies practisch nooit 
zal leiden tot een financiële gelijkstelling van bijzon- 
dere en openbare organen van maatschappelijke zorg. 
De methode, welke toegepast wordt ter bereiking 
van financiële gelijkstelling van openbare en bijzon- 
dere instellingen van lager onderwijs, biedt wel de 
vereiste waarborgen. 
Welke is die methode? Is deze ook bruikbaar op het 
terrein der maatschappelijke zorg? 
De Lager Onderwijswet 1920 verplicht de gemeente- 
besturen om jaarlijks voor het lager onderwijs, het 
voortgezet lager onderwijs en het uitgebreid lager 
onderwijs, het vergoedingsbedrag per leerling vast 
te stellen. Dit vergoedingsbedrag moet voldoen aan 
de eis, dat het geacht kan worden een redelijke voor- 
ziening mogelijk te maken in de behoeften der scho- 
len in die gemeente. Op dit vergoedingsbedrag per ^ 
leerling hebben de erkende scholen dan een strikt en 
onaantastbaar recht. Wat zij daar uit andere middelen 
nog aan toe willen voegen is hun zaak. 
Een waarborg voor de financiële gelijkstelling van 
bijzondere en openbare maatschappelijke zorg zou 
naar analogie van de onderwijsregeling, gevonden 
kunnen worden in een wettelijke verplichting der 
gemeentebesturen om jaarlijks voor elk der verzorging 
behoevende categorieën van personen (armlastigen, 
onvolwaardige arbeidskrachten, a-socialen, debielen, 
enz. enz.) afzonderlijke vergoedingsbedragen per per- 
soon of per gezin vast te stellen. Deze vergoedings- 
bedragen zouden dan weer moeten voldoen aan de 
eis, dat zij geacht kunnen worden een redelijke voor- 
ziening mogelijk te maken in de behoeften van de 
maatschappelijke zorg behoevende gezinnen en perso- 
nen in die gemeente. 
De vastgestelde vergoedingsbedragen per persoon of 
per gezin dienen te worden uitgekeerd aan het open- 
baar of het bijzonder verzorgingsorgaan, waartoe de 
verzorgingbehoevende zich om hulp heeft gewend. 
Deze organen hebben een strikt en wettelijk onaan- 
tastbaar recht op de vastgestelde vergoedings- 
bedragen. 
Aldus heeft de behoeftige de werkelijk vrije keuze 
tussen verzorging der openbare en bijzondere organen. 
Die keuze wordt niet beïnvloed door financiële, maar 
zuiver door ideële overwegingen. 
Door een dusdanige regeling kan onzes inziens tege- 
moet worden gekomen aan het billijke verlangen om 
de maatschappelijke verzorging aan te passen aan de 
levensbeschouwing der te verzorgen personen en ge- 
zinnen. Zij laat anderzijds alle mogelijkheden open 
om een rechtmatig gebruik der overheidsgelden te 
waarborgen. 
Het zou ons te ver voeren daarop hier in details in 
te gaan. Wij volstaan daarom met aan te stippen, 
dat door een in het leven te roepen inspectie, door 
recht van beroep der verzorgingsorganen op het Col- 
lege van Gedeputeerde Staten, en door het voor- 
schrijven van de plicht tot financiële verantwoording, 
alle nodige waarborgen kunnen worden geschapen 
voor een rechtmatig gebruik der overheidsgelden. 

T n onze inleiding op het probleem der bijzondere 
maatschappelijke hulp stélden wij, dat in het verzet 

der illegaliteit tegen de Winterhulp Nederland en de 
Nederlandse Volksdienst niet alleen het element der 
vijandigheid tegen de bezetter tot uiting is gekomen, 
maar ook een principieel bezwaar tegen deze instel- 
lingen, die inbreuk maakten op het eigen recht der 
kerken en der charitatieve instellingen om de verzor-, 
ging van maatschappelijke noden zelf te behartigen. 
Dit principiële bezwaar geldt evenzeer wanneer de 
maatschappelijkë verzorging niet door een vijandige 
bezetter, maar door de wettige overheid ter hand 
wordt genomen. 
Wij kunnen er ons slechts over verwonderen, dat 
de steeds verder gaande staatsbemoeiing met de maat- 
schappelijke verzorging van personen zo weinig ver- 
zet ontmoet. 
Bezitten wij niet meer dezelfde strijdbaarheid, die 
onze voorvaderen de strijd om de gelijkstelling van 
hef onderwijs deed uitvechten? FONS 
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In hef Sportpark te Assen werd een voetbalwed- 
strijd gespeeld tussen de Drentse en Groningse 
Burgemeesters. De Drenten wonnen met 5—2. 

(Da gbladbericht). 
Van Assen begint de victorie. Komt magistraten, ver- 
heft u van uw zetels achter het groene laken en kiest 
het groene grastapijt. Wij komen beslist kijken als 
de Eerste en Tweede Kamer tegen elkaar in het veld 
komen. En onze Ministers willen we ook wel eens aan 
het werk zien. Meent ge, dat voor hen geen tegen- 
partij te vinden is? Och kom, daar zal Rijkseenbeid 
wel voor willen zorgen. 

* 
Volgens „Le Peuple" is van alle landen ter wereld 
België het land. dat de meeste gedecoreerden telt. 
Niet minder dan 60 pCt. van de mannelijke in- 
woners boven de 35 jaar is in het bezit van ten 
minste één onderscheiding. 

(Nederlander). 
Gelukkig land, dat België. Daar behoeven de oud- 
illegale werkers zich ten minste niet druk te maken 
over de vraag of ze al of niet onderscheidingen zullen 
accepteren. Of zouden de illegalen daar tot die 40 
pCt. zonder onderscheiding behoren. Misschien komt 
het nog wel eens zover, dat men in België de man 
die geen onderscheiding draagt met de vinger na- 
wijst en van hem zegt: „Dat moet wel een kerel zijn. 
Hij draagt niet eens een onderscheiding." En wij 
maar wachten tot de Benelux ons in de Belgische 
zegeningen zal doen delen. 

\ * 
In Washington worden honderdduizend fabrieks- 
geheimen van de nazi's, tezamen 2400 grote 
koffers papier, tot pulp gedraaid of verbrand. Ze 
zijn niet gelezen, niet geopend, niet uitgezocht en 
blijkbaar ook niet nodig. Toen het Amerikaanse 
leger in Duitsland binnendrong, verzamelde het 
in alle fabrieken blauwdrukken, productieplannen, 
tekeningen en andere gegevens. Deze papieren wer- 
den met spoed opgezonden naar Amerika: mogelijk 
konden ze dienen ter bespoediging van de oorlog 
met Japan. Amerikaanse firma's hebben sindsdien 
een 75.000 documenten voor een matig prijsje 
overgenomen. Hef leger slurpte ook nog het een 
en ander weg, maar met de rest bleef men zitten. 
Er was geen personeel beschikbaar om deze 
papiermassa uit te zoeken. Bovendien is tegen 15 
Oef. de huur van het pakhuis opgezegd. 

(„Trouw"). 
Met al die fabrieksgeheimen zouden wij toch een 
beetje zuiniger zijn omgesprongen, dan Uncle Sam 
doet. Foei, zomaar, onuitgezocht verbranden. En. dat, 
terwijl er bij de wel uitgezochte 75.000 waren, die nog 
geld opbrachten. Wie weet wat er allemaal nog 
tussenzit. Dit Amerikanen zijn toch wel erg zorgeloos. 
Maar wel radicaal. Wij zouden in zon geval Duits- 
land hebben aangeboden ze weer terug te kopen. Dan 
hadden we tenminste geweten, wat ze hun waard 
waren. 
Wat we niet begrijpen is, hoe het nu mogelijk is, 
dat er weer fabrieken draaien in Duitsland, terwijl 
alle fabrieksgeheimen in Amerika zitten. Zouden die 
fabrieken nu allemaal met Amerikaanse fabrieksge- 
heimen werken? 

IpiniiMiiawHMwinHiinnHiH 

ALLE leden van de GO/WN. 

| ABONNÉ! 
| Onze actie, gevoerd om door middel van ons § 
| blad alle leden van de GOIWN. in het Zui- | 
p den te bereiken, loopt ten einde. Reeds enkele i 
1 malen - zonden wij proefnummers, de laatste 1 
J vergezeld van een rechtstreeks schrijven, ge- J 
p richt tot hen, die nog niet als abonné in onze 1 
| administratie genoteerd staan. 
1 Nog éénmaal roepen wij alle leden van de 1 
1 GOIWN., die „De Zwerver" nog niet ken- ■ 
1 nen of wèl kennen, maar geen abonné zijn, toe; 1 
| geeft U op als abonné. Uw vroegere vriend in | 
■ bet verzet leest dit blad ook! 
1 En tot hen, die reeds lang trouwe lezers van s 
M „De Zwerver" zijn, zouden wij willen zeggen: 1 
S Uw vroegere vriend in het verzet leest dit blad I 
H nog niet. Maakt hen of haar abonné! In de ' 
B komende weken verwachten wij een stroom van 1 
i nieuwe abonné's uit de kringen van de ■ 
| GOIWN. in het Zuiden. De oude, welver- 1 
f trouwde sfeer, die in ons blad heerst, zal door 1 
| de toetreding van deze abonné's zeker versterkt | 
| worden. 
ÜJllllJIlllllUUnillltlMllEDUIJllllMlJItllllllllliliiJilllüliJiUllJllllliaiIllMlllillilillUlMülililUIIUllltUUlllHltllJillUlMllllitiJllIJlltUlllUIJItUlW 



em 

RCNEMC aSOUWÊHSHAVEN 

HAAMSTf OC 
OUROH • 

XtJPE UtRtKïtE 

/ 

Een historisch verhaal j 
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van Schouwcn-Duiveland | 

Gisteren, in de middag, bracht de veerboot 
mij van Goes naar Zierikzee. De zon 
scheen en het water van de Ooster- 
Schelde had een diep-blauwe kleur. Er 
stond een straffe wind, die de boot bij tijd 

en wijle flink deed deinen. 
In de kajuit was het warm. Op een bank voor 
het raam stond een klein meisje, dat telkens: 
„Kpk eens, pappie ... ", riep. Ik keek naar haar, 
maar ik zag haar niet. Ik dacht aan de mannen, 
die ik ontmoeten zou en die mij zouden vertel- 
len van die dag in December 1944. Zo dommelde 
ik in. 
Toen er een tros tegen het dek sloeg en een paar 
kettingen rammelden, werd ik weer wakker. Ik 
zag, dat we in de haven van Zierikzee waren. 
Tussen de andere^ passagiers schuifelde ik over 
de loopplank. Bij een lege autobus stond een 
chauffeur, die mij vertelde, dat hij pas over twee 
uur naar Haamstede ging. 
Ik liep Zierikzee in, doelloos; misschien zou ik 
ergens een kop koffie kunnen drinken. 
Hoe moet dit stadje zijp, als 's winters een snij- 
dende oostenwind over zijn begroeide wallen 
fluit? Nu, nu een schrale herfstwind door de 
nauwe straten veegde, waren er slechts enkele 
mensen, die snel liepen, alsof ze zo spoedig mo- 
gelijk thuis wilden zijn. 
Voor een café stond — vreemd en eenzaam als 
ikzelf — een grote, glanzende luxe wagen met 
de provincieletter A: Groningen; maar er was 
geen eigenaar. Ik deed de deur van het café 
open: een grote, kale vloer van planken, waarop 
een hamer, een zaag en een schaaf lagen; maar 
er was geen timmerman. Ik ging weer naar bui- 
ten en dwaalde verder, voorbij de reusachtige, 
alleenstaande toren, die nooit is afgebouwd; 
langs de poorten, die honderden jaren geleden 
de stad hadden afgesloten en tussen welker mu- 
ren de tijd is stil blijven staan. 
Toen begon het te regenen, oen koude regen, die 
door de wind in mijn gezicht geslagen werd. 

Stem 

//; Renesse 

door Kees Bauer 

mensen het in de afgelopen zomer bezocht werd. 
Toen de stem sprak van hotelruimte en verbou- 
wingen, hoorde ik het wel, maar ik luisterde er 
niet naar. Ik dacht aan wat die mannen mij 
vanavond vertellen zouden; misschien niets 
nieuws, want ik had in een proces-verbaal de ge- 
schiedenis vele malen herlezen. Maar toen zat ik 
op mijn kamer in Amsterdam en nu was ik in Zee- 
land, op Schouwen-Duiveland, het eiland, waar het 
gebeurd was. En het scheen, of alles mij nu veel 
nader stond. Kwam het door de wijde, grijze na- 
jaarslucht boven dit vlakke land, dat zich onmid- 
dellijk achter het kreupelhout en de bomen op de 
wallen, wijd en open uitstrekt? Ik weet het nog 
niet, ik weet alleen, dat ik toen in Zierikzee al 
veel werkelijker zag, wat uit het ambtelijke 
proces-verbaal vreemd en onwezenlijk voor mij 
was gaan leven en wat enkele uren later, uit de 
verwarde verhalen en opmerkingen van een paar 
mannen, voor mij zou rijzen als een monument 
van geloof en trouw, van taaie volharding en een 
bijna wanhopige moed, maar ook als de ge- 
schiedenis van een nameloos leed  
Later zat ik in de bus naar Haamstede. Het 
regende niet meer en over het eiland scheen zo 
nu en dan nog de zon. Ik weet niet meer hoelang 
we reden. Soms gingen we voorbij een dorp, dat 
als een verzameling huizen, samengeschoven door 
een reusachtige hand, om een kerk was gedron- 
gen. Soms stopte de bus even. 
Langzamerhand veranderde de streek en toen de 
bus stilhield in een dorp voor een kleine kerk, 
omringd door bomen, vroeg ik, of ik in Haam- 
stede was. 
„Neen", zei iemand, „dit is pas Renesse". 
Henesse, dit was dus Renesse. Hier was het ge- 
beurd, bijna drie jaren geleden. Drie jaren zijn 
lang, oneindig lang, voor wie iets moet missen, 
maar voor de gedachte zijn ze slechts een ogen- 
blik. 
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....en zo begon het... 

De deurbel van het „Hotel-café-restaurant", 
dat ik binnenvluchtte, rinkelde hol in de ver- 
laten ruimte. Voor een schouw stonden een paar 
imitatie-oudhollandse stoelen. De vloer was rood- 
betegeld en het aarzelend geluid van mijn voet- 
stappen bleef als een vraag in de stilte hangen. 
Tegen de ruiten sloeg de regen. Ik dronk er een 
kop koffie en nog een. Ik liet mij vertellen, hoe- 
veel eeuwen oud Zierikzee is en door hoeveel 

Ik wist toen nog niet, waar het gebeurd was, 
maar Renesse is niet groot. Ze konden hier ge- 
lopen hebben, op deze weg, of daar achter de 
kerk. 
We reden verder over een brede, nieuwe straat- 
weg. Achter de kleine ruitjes van de bus trilde 
het landschap voorbij. Het was er anders dan 
bij Zierikzee, niet zo vlak en open. Maar ik zag 
het niet; ik dacht aan Duitse soldatenlaarzen 

voor de kerk in Renesse en aan de namen van 
tien Zeeuwen. 
Buiten vervaalde het laatste zonlicht tot een 
vreemd en donker grijs  

Ik stapte uit en liep een straat in. Het was er 
stil, maar ergens waren nog twee mannen aan 

het werk. Ik vroeg hun een naam en zij wezen 
mij een huis. Daar ging ik binnen, maar ik had 
het onzekere gevoel van iemand, die moet spre- 
ken over dingen, die hij niet kent; waarvan hij 
alleen weet, dat zij slechts in een zwijgen intens 
kunnen worden beieefd. 
Dat gevoel bleef, toen ik in de huiskamer zat en 
die man aan de andere kant van de tafel mg 
vroeg, hoe ik het beschrijven zou. Dat wist ik, 
daarover was ik het met mezelf al eens gewor- 
den: niet sensationeel, niet als het zoveelste gru- 
welverhaal van germaanse wreedheden; eenvou- 
dig en strak van lijn moest het worden, historisch 
volkomen verantwoord. Ik was hier gekomen om 
de details te vernemen van een geschiedenis, die 
ik in grote lijnen kende. — De man tegenover mij 
knikte instemmend. Eenvoudig en helder moest 
het worden, ja, èn getuigend van een innerlijke 
kracht, die de mannen dreef tot de daden, waar- 
voor de Duitsers hen tenslotte naar Renesse 
voerden; getuigend van het feit, dat deze man- 
nen geen avonturiers waren, dat zij streden voor 
dezelfde vrijheid als de Engelsen aan de overkant 
van de Ooster-Schelde. 
Er kwam een bittere toon in de stem van die 
man. Op dat ogenblik dacht ik, dat het de stille 
verwijten waren van iemand, die een man of een 
zoon, een broer of een vriend verloren heeft en 
die vraagt naar het waarom en waartoe. Nu weet 
ik meer; ik heb diezelfde toon in de verhalen van 
de andere mannen gehoord. Ze lachten erbij — een 
man huilt niet als hij zijn bitterste ervaringen 
vertelt —, maar die lach was wrang en schrijnend 
tussen de woorden, die daarvoor gesproken wa- 
ren. Woorden, waaruit het verhaal groeide van 
een stille, verbeten strijd op een bijna geheel ge- 
ïnundeerd eiland. Een strijd, heroïsch, maar tegen 
een achtergrond van diep-menselijke teleurstel- 
lingen en fouten. 
Maar die geschiedenis kende ik nog niet, toen ik 
tegenover die man aan de tafel zat. Toen had ik 
alleen een paar rapporten gelezen en een proces- 
verbaal en dacht ik, dat het zijn op dit eiland 
zou aanvullen, wat ik na het lezen van die rap- 
porten nog miste; de vrije lucht boven de 
Zeeuwse eilanden, boven Schouwen-Duiveland, 
waar oude stadjes liggen als Zierikzee en kleine 
dorpen, die Renesse en Haamstede en Burgh 
heten. 
Hier was het gebeurd, onder deze wijde hemel 
hadden die mannen gevochten en voor de vrijheid 
van dit lage land waren zij gestorven. 

Later op de avond zat ik aan een kleine tafel 
Vóór mij vijf mannen. 
Eén daarvan vertelde, de oude geschiedenis van 
het ontstaan van het verzet: een predikant, die 
omstreeks 1940—1941 het lijdelijk verzet propa- 
geerde; een arrestatie, die het contact weer ver- 
brak; de urenlange discussies, die gehouden wer- 
den — want het verzet mocht niet gedreven wor- 
den door een zucht naar avontuur, het was een 
zaak van het geweten. Tot zich eindelijk uit alle 
onzekerheden en twijfelvragen een positieve hou- 
ding losmaakte: verzet, verzet tot het uiterste, 
verzet, omdat er geen andere mogelijkheid was 
Zo kwamen dan in 1942 de eerste onderduikers op 
het eiland en de organisatie van dat onderduikers- 
werk zat van meet af aan goed in elkaar. Voor- 
zichtigheid was geboden, want Schouwen-Duive- 
land is een klein eiland en de mensen praten er 
graag; doch daar stond weer tegenover, dat het 
personeel van de distributiedienst graag zijn 
medewerking verleende. 
Maar in de duinen bouwden de Duitsers hun bun- 
kers en in Maart 1944 werd het grootste gedeelte 
van het eiland onder water gezet. De bewoners 
van het geïnundeerde gebied kregen opdracht vóór 
15 Maart te vertrekken. Zij die bleven, moesten 
een verblijfsvergunning hebben, terwijl het betre- 
den van het eiland zonder schriftelijke toestem- 
ming verboden was. Dit betekende het einde van 
het LO-werk op Schouwen-Duiveland. 
Maar op het kleine stukje grond, dat drooggeble- 



.DE TROOSTENDE". 

Het vervaardigen van de bestelde reproducties 
van .De Troostende", heeft enige stagnatie 
ondervonden. Daardoor ivas hei ons helaas 
niet mogelijk onze oorspronkelijke belofte na 
te komen. 
Wij verzoeken hun, die een exemplaar van 
deze reproductie hebben besteld, nog even 
geduld te hebben. 
Over het tijdstip van aflevering wordt nog 
nader in ons blad bericht, 

Adm. 

ven was, zou nog een verbitterde strijd gestreden 
worden. Verbitterd, omdat er een handvol man- 
nen zich verzette, zonder dat zij een uitweg had- 
den om te vluchten, geen trein of auto, die hen 
ingeval van nood veilig naar een duikadres, ver 
weg, zou vervoeren. 
Er kwam een kaart van Zeeland op tafel. 
Krjk — en de punt van een potlood bestreek het 
eiland — alles stond bijna onder water. Alleen 
deze hoek was droog —• en het potlood maakte 
een snelle beweging langs de binnenkant van de 
duinen —. Hier, Burgh, Haamstede en Renesse 
lagen, zo dicht brj de duinen, te hoog voor het 
water. Brouwershaven was ook droog. Dan was er 
een weg over de dijk naar Zierikzee, dat slechts 
gedeeltelijk ontruimd was, evenals Bruinisse. Zo 
was de situatie, toen de Moffen de boel onder 
water hadden gezet. 

Ja", zei de man naast mij, „ja, het begon met 
de Armenen", en hij keek naar zijn vriend als 

vroeg hij om een bevestiging. 
Zo begon het verhaal, dat ik hoorde en combi- 
neerde met de enkele gegevens, die ik al kende. 
Het begon met die Armenen  
Ze waren krijgsgevangen gemaakt en gedwongen 
om dienst te nemen in het Duitse leger. Maar het 
uniform waarborgde geenszins de aanwezigheid 
van een Duitse geest. De geweldige hoogvlakten 
en de bergen van hun geboorteland lieten zich niet 
vangen in het germaanse feldgrau: zij gingen 
saboteren; misschien niet allen, doch er was een 
zeker organisatorisch verband tussen hen, die met 
ongeduld het ogenblik verbeidden, waarop zij hun 
karabijnen en handgranaten zouden kunnen keren 
tegen hen, die zich hun meesters waanden. 
Elke beweging heeft haar leider; hier, onder de 
Armenen, die op Schouwen-Duiveland een gedeel- 
te van de bunkers in de duinen bevolkten, heette 
hij Sjoeran. Hij was een Russische vlieger, die 
door de Duitsers werd neergeschoten en in het 
vijandelijke leger zijn eigen landgenoten als offi- 
cier commandeerde. Reeds vóór hij op Schouwen- 
Duiveland kwam had hij in Utrecht, Amsterdam 
en Bergen op Zoom sabotage gepleegd. Hij stond 
in verbinding met Nederlandse illegalen in 
Utrecht, die hem een aantal zilveren kwartjes toe- 
zonden. Deze kwartjes waren aan één zijde ge- 
merkt met een T. Zij werden uitgedeeld onder de 
mannen, die bereid waren met hem samen te wer- 
ken in een beweging, die zich zou moeten uitbrei- 
den over alle Russen in het Duitse leger, opdat 
ééns de dag zou komen  
Maar zij zouden met de Hollanders moeten sa- 
menwerken, dat begreep Sjoeran wel. Hij zou 
het maar eens met die twee Hollandse chauf- 
feurs proberen. Hij had juist hen uitgekozen, 
omdat hg aan de zuster van één van hen — het 
meisje werkte op het vliegveld — gevraagd had, 
of zij geen Hollandse mannen kende, die tegen 
de Duitsers zouden willen vechten. Zij dacht aan 
haar broer en zei: ja. Zij beschreef Sjoeran de 
auto, waarin haar broer reed en op een dag 
hield Sjoeran die auto aan. Er zaten twee man- 
nen in. 
„Ben jij Piet?", vroeg Sjoeran, „en werkt jouw 
zuster op het vliegveld?" 
Dat was waar. 
„Kunnen jullie goed met de Duitsers opschie- 
ten?" vroeg hij verder. 
Dat was niet waar en zo begon het. 
Sjoeran vertelde hun, dat hij van plan was om 
de Duitsers op het eiland aan te vallen met een 
aantal vertrouwde Armeense soldaten. De tgd 
was daar nu nog niet rgp voor — het zal om- 
streeks Mei of Juni 1944 geweest zijn —, maar 
het was nodig om nu al voorbereidingen te tref- 
fen. Die voorbereidingen werden getroffen. Sjoe- 
ran stal van de Duitsers wapens, die hij aan Piet 
en Jacob overgaf en deze twee mannen zaten al 
spoedig tot over hun oren in het complot. Hun 
positie als chauffeur verschafte hun grote voor- 
delen, zoals het gebruik van een vrachtwagen, 
waarvoor ze eigenhandig de Eahrbefehle schre- 
ven. 
Intussen hielden de Armenen, die geen half werk 
deden, nachtelijke oefeningen, waarbij zij kalm- 
weg doordrongen tot in Haamstede. Die oefenin- 
gen strekten zich zover uit, dat zij met scherp 
schoten op Duitsers, die slechts konden gissen 
naar de identiteit van hun aanvallers: Engelsen 

Sociale problemen bij de verzorging 

van de slachtoffers van het verzet. 8 

T n dit artikel wil ik ook iets zeggen over de speciale 
•'•zorg, die wij aan de opvoeding van de kinderen moe- 

ten wijden. 
Bij de keuze van een gezinsvoogd of gezinsverzorger (ster) 
moet er rekening worden gehouden met de aanwezigheid 
van opgroeiende kinderen. De voogd, die zo'n gezin 
krijgt toegewezen, moet in 
staat zijn ook hulp en bij- 
stand te verlenen bij de 
opvoeding. Niet alleen de 
moeder, maar ook de kin- 
deren moeten vertrouwen 
gaan krijgen in '40-,45. 
Dikwijls komt het voor, 
als de moeder niet in staat 
is de kinderen alleen voor 
te lichten en op te voeden, 
dat zij uit angst en schaam- 
te tegenover de vertegen- 
woordiger van '40-'45 over 
deze grote moeilijkheden zwijgt, zodat dikwijls eerst wan- 
neer het te laat is, onze gezinsvoogden of sociale werk- 
sters er kennis van kunnen nemen. Ook hier is dus weer 
het wederzijdse vertrouwen een eerste vereiste. Speciale 
zorg Is nodig voor die kinderen, die zich vanwege hun 
leeftijd, vader goed herinneren, de arrestatie, dikwijls het 
illegaal werk, maar vooral het overlijden bewust door- 
gemaakt hebben, en voor wie het verlies zwaarder drukt 
dan op die kinderen, die tijdens de oorlog zo jeugdig 
waren, dat zij hun vader niet gekend hebben. 
De kinderen, en vooral zij, die wat ouder worden en 
studeren of een vak-opleiding volgen, moeten de Stich- 
ting niet leren zien en kennen als een instituut, waar men 
zo spoedig mogelijk vanaf moet komen. Ons werk moet 
zo gericht zijn, dat de jongelui in hun latere verdere 
leven met dankbaarheid terugdenken aan de hulp en bij- 
stand, die zij in hun jeugd van '40-'45 hebben ontvangen, 
niet alleen op financieel, maar ook op zedelijk en maat- 
schappelijk gebied. Wij moeten er naar streven iedere 
jongen en ieder meisje op die plaats in ons maatschap- 
pelijk leven te brengen, waar hij of zij op grond van 
capaciteit en aanleg recht op heeft. Volgt de studie van 
deze aan onze zorgen toevertrouwde jongelui van jaar 
tot jaar, helpt ze door hun grote en kleine moeilijkheden 
heen. Laat ze hun financiële afhankelijkheid. van '40-'45 
nimmer op een ontactische wijze voelen. Hierdoor wor- 
den wonden geslagen, die zelfs de tijd moeilijk helen 
kan. 
Wanneer een jongen of meisje een speciale opleiding 
volgt, onverschillig of hij of zij een Middelbare School. 
Universiteit, Ambachtschool of Huishoudschool bezoekt, 
of een andere opleiding volgt, laat hun omgeving, hun 
mede-studenten, hun schoolvrienden, dan nimmer merken, 
dat de student(e) studeert op kosten van '40-'45. Daarom 
geeft het bestuur in Amsterdam er de voorkeur aan, om 
de studietoelage door de moeder zelf aan de onderwijs- 
instelling te laten betalen en niet rechtstreeks door ons 
te laten overmaken. 
Volgt de jongeman een opleiding, b.v. aan een Zee- 
vaartschool, waar een uniform gedragen wordt, zorgt er 
dan voor, dat hij tussen al die anderen in uniform ge- 
klede jongens niet in zijn burgerpakje rond loopt. Een 
groot aantal van onze jongelui komt gelukkig uit gezin- 
nen, waar mannen en vrouwen met karakters gevormd 
worden. Op ons als '40-'45 rust de verantwoordelijke, 
maar mooie taak om deze jongelui door de middelen, 
waarover wij de beschikking hebben, in staat te stellen 
een studie of opleiding te volgen, waardoor zij straks 
mede leidinggevende functies in ons volk kunnen innemen. 
Wanneer wij hierin op ruime schaal slagen, zal deze 
jeugdzorg in de toekomst onze volkskracht ten goede 
komen. 

Op één ding waarvoor de jongelui in het bijzonder 
gevoelig zijn, wil ik nog Uw aandacht vestigen en 

dat is dit: 
Zij mogen gerust weten, dat het moeite kost om de voor 
hun studie benodigde gelden beschikbaar te stellen. Tot 
nu toe — en ik hoop, dat dit zo zal blijven — worden 

studietoelagen niet als voor- 
schotten of leningen ver- 
strekt. Wel moet de jonge 
student (e) er op gewezen 
worden, dat hij of zij in de 
eerste plaats in de kortst 
mogelijke tijd moet zorgen 
gereed te komen, maar in de 
tweede plaats ook een zwa- 
re morele verplichting mede 
draagt en wel deze verplich- 
ting, dat, wanneer hij of zij 
straks, dank zij '40-'45 de 
plaats bereikt heeft in de 

maatschappij, op hem of haar de morele verplichting 
rust om '40-'45 te helpen bij de opleiding en studie van 
die jongelui, die nu nog nauwelijks met hun hoofd boven 
de tafel uitsteken, maar wier vader ook voor de vrijheid 
van ons vaderland gevallen is. 

A. J. TEUNISSEN, 

TER NAVOLGING 

Aan een circulaire van de Algemene Inspectie van Rijks- 
politie aan het Personeel der Rijkspolitie, ontlenen wij het 
volgende: 

„Gedurende de laatste maanden is in sommige bladen 
gewaagd van de nood onder de nagelaten betrekkin- 
gen van hen, die vielen tengevolge van hun dappere 
strijd voor de vrijheid van ons land, alsmede vele an- 
deren, die bij of tengevolge van de bevrijding zwaar 
werden getroffen. 
De belangstelling voor dit onderwerp verflauwt zien- 
derogen en de middelen van de Stichtingen, welke tot 
leniging van die noden werden opgericht, lopen steeds 
achteruit. 
Het lijkt er op, alsof men de gesneuvelde soldaat, het 
brandende huis en het gemartelde en verwaarloosde 
kind vergeten is, diep weggestopt in een verscholen 
hoekje van het hart. 
Hoe moeilijk de omstandigheden voor ons allen zijn 
mogen, is het niet onmogelijk hierin enige verbetering 
te brengen. 
Ter verwezenlijking daarvan is in Den Haag een Com- 
missie gevormd, die voorstelt dat ieder lid der Rijks- 
politie maandelijks de somma van een kwartje afstaat. 
Het Corps Rijkspolitie omvat ongeveer 7000 man en 
als ieder zich daartoe bereid verklaart, kan maandelijks 
een bedrag van circa ƒ 1750.— verkregen worden. Dit 
bedrag zou dan als volgt kunnen worden besteed b.v. 
om de beurt maandelijks afdragen aan; 

le. Comité Ereschuld en Dankbaarheid; 
2e. Stichting 1940-1945; 
3e. Fonds Noodgebieden; 
4e. U.N.A.C." 

Deze circulaire, waarbij de Inspecteur-Generaal A. W. 
de Koningh een aanbeveling schreef, behoeft geen nadere 
toelichting onzerzijds. Tot iedere grote instelling of ieder 
groot bedrijf zeggen wij slechts: Lees en handel 1 

c. 

% 

of Partisanen. Terwijl de Armenen zich na zo'n 
nachtelijke oefening voldaan en onopgemerkt in 
hun bunkers terugtrokken. 
Sjoeran was ervan overtuigd, dat er een dag 
zou komen, waarop hij in een snelle opstand de 
Duitse bezetting van het eiland zou overrompe- 
len. Het voordeel van de verrassing was aan zijn 
kant en dat zou een tegenwicht vormen voor zijn 
numerieke minderheid. Op dat ogenblik zouden 
Piet en Jacob, bijgestaan door de medewerkers, 
die zij om zich heen zouden verzamelen, alle tele- 
foonverbindingen doorsnijden en de wegen naar 
Schouwen afzetten. Zo was het veldtochtsplan 
van Sjoeran. 
Het liep anders. 
Het verzet op het eiland was niet begonnen bij 
Piet en Jacob. De inundaties mochten de LO zo 
goed als uitgeschakeld hebben, wat spionnage 
betrof bleef er werk genoeg aan de winkel. De 
Duitsers hadden in de duinen geweldige verster- 
kingen aangelegd en zwaar geschut opgesteld. 
De inlichtingen, die daarover verstrekt konden 
worden, zouden van groot belang kunnen zijn 

voor de geallieerde oorlogvoering. Misschien heb- 
ben contacten op het vaste land in die richting 
geleid, misschien ook is één van de eerste vor- 
men van verzet op het eiland bewaard gebleven: 
in ieder geval werkten deze mannen onder de 
verzamelnaam OD ©n dit is zo gebleven tot de 
bevrijding. 

(wordt vervolgd) 
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ERESCHULD en DANKBAARHEID 

Toen na de capitulatie al spoedig de Nederlandse 
krijgsmacht hier te lande door de bezetter werd 

gedemobiliseerd, werden daardoor ook de geestelijke 
verzorgers daarvan op non-activiteit gesteld. Er waren 
toen geen gezonde militairen meer om voor te zorgen, 
maar wel lagen onze gewonde mannen verspreid in 
allerlei ziekeninrichtingen en wij hebben ons toen aan 
deze gegeven. Ieder deed dat echter op eigen gelegen- 
heid; er bestond geen enkel verband meer. 
Zo sprak op de Kerstsamenkomst 1940 in het militair 
hospitaal te Utrecht de res. veldprediker Ds Ring- 
nalda, toen wonende te Drachten, wiens woord per 
radio uitgezonden werd. Als antwoord daarop kwam 
een stroom van giften bij hem binnen. Voor de be- 
steding hiervan wilde hij alléén niet de verantwoorde- 
lijkheid dragen. Na overleg met de Leger- en Vloot- 
predikant in Algemene Dienst werd daarom in begin 
1941 het Comité „Ereschuld en Dankbaarheid" opge- 
richt; het bestond aanvankelijk uit enige geestelijke 
verzorgers der landmacht, echter met het uitgesproken 
doel om dit later uit te breiden. In die tijd was het 
toch geraden om het aantal leden zeer beperkt te 
houden, daar dit werk, noch de bezetters, noch hun 
medewerkers welgevallig was. 

♦ 
Zo begon dit Comité zijn werk als voortzetting van 

hetgeen tot op dat ogenblik was gedaan door ver- 
schillende individuele verzorgers. Het was vrij gemak- 
kelijk om contact te krijgen met de invaliden, daar 
deze toen nog vrijwel allen verpleegd werden in rijks- 
of particuliere ziekeninrichtingen. Moeilijker was het 
om de weduwen der gesneuvelden op te sporen; bij 
officiële instanties konden de namen van deze natuur- 
lijk niet worden opgevraagd; publieke bekendmaking 
van de oprichting van ons Comité was ook buitenge- 
sloten, omdat dit met zelfmoord gelijk zou staan. Op 
allerlei manieren trachtten wij dan ook deze slacht- 
offers te vinden: doch velen, vooral in de buiten- 
provincies, bleven ons onbekend en dus van onze zorg 
verstoken. 
Hoewel ons uitgesproken doel was om te zorgen voor 
de militaire oorlogsslachtoffers, hebben wij in die jaren 
ook verschillende illegale werkers geholpen, die bij ons 
aanklopten, omdat voor deze toen nog geen steun- 
organisatie bestond. In die tijd namen wij het echter 
met de begrenzing van ons arbeidsterrein niet" al te 
nauw, maar meenden allen te moeten helpen, die leden 
tengevolge van hun verzet tegen de tirannie van de 
bezetter, al bleef het hoofddoel; de zorg voor de 
militaire slachtoffers, voor wie ons in mobilisatie- en 
oorlogsdagen de geestelijke verzorging toevertrouwd 
was geweest. 
Natuurlijk kon en mocht voor dit werk niet publiek 
financiële steun gevraagd worden, maar moest dit 
alles in het geheim geschieden. Toch heeft het ons in 
die tijd nooit aan financiën ontbroken, dank zij de hulp 
en de steun, welke ons uit allerlei kringen van ons 
volk geboden werd in groter en kleiner bijdragen, in 
geld en in natura. Wij denken hierbij nog met grote 
dankbaarheid en bijzondere waardering terug aan de 
geregelde hulp van het personeel van verschillende 
publieke instanties en particuliere bedrijven. 

♦ 
Bij onze arbeid in de hospitalen en ziekeninrichtin- 

gen kwamen wij in aanraking met velen, die zich 
ook het lot der verpleegden aantrokken. Van een 
nauwe samenwerking kon echter weinig komen in die 
tijd, daar er groot verschil bestond in doel en werk- 
wijze. De meesten of bijna allen, die zich bezig hielden 
met deze arbeid, stelden zich allereerst ten doel om 
onze mannen ontspanning te bezorgen dogj- uitgaans- 
avonden te organiseren, gezellige samenkomsten te 
beleggen, bizondere maaltijden aan te bieden e.d. Hoe- 
wel wij onze mannen dit alles van harte gunden, 
meenden wij, dat dit toch niet het hoofddoel mocht 
zijn en dat hiervoor niet de bijdragen van ons volk 
besteed mochten worden. Behalve de leniging van de 
nood in de gezinnen moest het streven er allereerst 
op gericht zijn om onze mannen straks weer een 
plaats in de maatschappij te doen innemen. Zij 
moesten weer aan arbeid gewend worden. 
Wij trachtten hun deze te verschaffen door gratis 
materiaal beschikbaar te stellen, dat door particulieren 
zeer moeilijk of in het geheel niet te krijgen was. De 
artikelen, welke zij hiervan maakten, werden door 
ons Comité tegen contante betaling overgenomen, 
voor zover zij zelf daarvoor geen liefhebbers konden 
vinden. Dit had een dubbele invloed ten goede: het 
deprimerende gevoel, dat zij niets meer konden, werd 
hierdoor weggenomen, terwijl zij bovendien op deze 
wijze nog wat konden verdienen voor hun gezinnen, 
waarin dit zeer welkom was bij de niet te ruime in- 
komsten. 
Bovendien werden de gezinnen gesteund met perio- 
dieke of incidentele giften in geld of in natura. Voor 
dit laatste werkte vooral ons textiel-comité in Gouda, 
dat in het bizonder vele weduwen en hare gezinnen 
verzorgde van het nodige, toen dit nergens meer te 

Gaarne voldoe ik aan het verzoek van de Redactie 
van „De Zwerver" om de lezers een en ander mee 
te delen omtrent de vereniging „Ereschuld en dank- 
baarheid" en haar werk ten behoeve van de mili- 
taire oorlogsslachtoffers en de nagelaten betrek- 
kingen der gesneuvelden. 

krijgen was. Toen hier echter de voorraden uitgeput 
waren, heeft Twenthe ons geregeld aan heel veel 
textiel geholpen, dat voor dit doel aan de vijand ont- 
trokken werd. Toen later de voedselschaarste vooral 
in het Westen toenam en de nood op dit gebied zelfs 
zeer nijpend werd, hebben verschillende boeren in de 
Haarlemmermeer ons trouw geholpen door onze pa- 
tiënten geheel gratis elke week een ouderwetse brood- 
maaltijd (met nog al eens wat meer ook) aan te bie- 
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GROEP A 

UITSLAG 

PRIJSVRAAG 

Eindelijk... éindelijk kunnen wij de uitslag 
mededelen van de prijsvraag, die in het 
extra nummer van De Zwerver, bij gelegen- 
heid van het regeringsjubileum van H.M. 
Koningin Wilhelmina werd afgedrukt. Mis- 
schien zijn er jongens en meisjes, die al 
vergeten waren, dat ze aan die prijsvraag 
hadden meegedaan. Als ze nu tot de prijs- 
winnaars behoren, dan is het een extra 
verrassing! Of zaten alle deelnemers aan 
de prijsvraag wekelijks met verlangen uit 
te zien naar De Zwerver in de hoop, dat 
eindelijk de uitslag bekend zou worden 
gemaakt ? 
Ja, het heeft wèl lang geduurd. Maar het 
was ook een heel werk om al die brieven 
te lezen ^en uit te zoeken. 

Groep A. was bestemd 
voor de jongere kinderen. 
Van een aantal zwarte 
snippers moesten ze een 

letter zien te maken. De meeste inzenders 
hadden er de juist letter van gemaakt, 
doch er waren er ook, die er blijkbaar 
veel moeite mee gehad hadden en een 
dndere letter in elkaar gepast hadden, 
maar je kon met één oogopslag zien, dat 
die niet goed was. 
De letter, die bedoeld was in de prijsvraag, 
was een W. Het was de W. van Wilhel- 
mina, Die ons zo lang heeft mogen regeren 
in blijde en droeve dagen. 
En nu de prijswinnaars in deze groep: 
le. prijs: Riet Kappers, IWilhelminalaan 
33, Ermelo; 
2e. prijs: Rina Uittien, Meidoornstraat 12, 
Den Haag; 
3e. prijs: de broertjes Theo en Piet Op- 
dam, Leidseweg 672, Voorschoten. 
Jullie hebt deze week de prijzen toegezon- 
den gekregen. 

Groep B. was bestemd 
voor ouderen. Vooral in 
deze groep waren veel 
deelnemers, daarom zijn 

hier vier prijswinnaars voor. 
De stad, waar de parachutist neerkwam, 
was Arnhem. „Het plaatje stond op zijn 
kop in de Jonge Zwerver", schreef iemand. 
Ja, dat was ook zo. Maar als het gewóón 
gestaan had, was het ook veel te gemak- 
kelijk geweest! Een jongen schreef; — „Ik 
heb me naar moeten zoeken, maar ten- 
slotte vond ik de stad toch..." 
De prijswinnaars zijn: 
le. prijs: Jan van der Veer, Herdenschap 
25, Workum (Fr.). 
2e. prijs: Ewald Bouma, Rozenstraat 2, 
Baarn; 
3e. prijs: H. I.amcrs, Eikenlaan 5, Wage- 
ningen; 
4e. prijs: Rina Vriend, Breedstraat 38, 
Enkhuizen. 
Ook aan jullie is Intussen de prijs toe- 
gezonden. We hopen, dat je er veel plezier 
van zult hebben. 
En nu zullen we maar zeggen: Tot een 
volgende keer! 

RED. 

GROEP B 

den, waarvoor zij zich grote offers getroostten en mede 
vele gevaren moesten trotseren bij vervoer: zij hebben 
dit echter tot het laatste toe trouw volgehouden. 

Ofschoon er geen geregelde samenwerking bestond 
tussen de organisaties die reeds lang vóór 1940 

werkten op dit terrein, n.1. het Fonds 1815 voor oud- 
militairen en de Kon. Nat. Vereniging tot steun aan 
miliciens (Stamil) werd toch in incidentele gevallen 
telkens contact gezocht en samengewerkt ter leniging 
van de nood onzer slachtoffers. Wij bleven echter allen 
afzonderlijk bestaan om toch een of meer organisa- 
ties over te houden voor dit werk, als de bezetter het 
bij zijn willekeur in het hoofd mocht krijgen om een of 
meer organisaties op te heffen en de kas in beslag 
te nemen. Ook de betrokken afdelingen van het Com- 
missariaat voor de belangen van de v.m. Nederlandse 
weermacht boden ons telkens hulp en met deze was 
de samenwerking zeer nauw. 

* 
Zo bleef ons werk doorgaan tot de bevrijding, die 

een gans andere toestand in het leven riep. Wij 
waren toen reeds bezig om een landelijke organisatie 
in het leven te roepen, daar het werk te veel werd 
voor de Secretaris, die dit tijdens de bezetting vrijwel 
alleen deed. Wij wilden toen aanstonds een openlijk 
beroep doen op ons volk, doch door de gang der 
bevrijding was de Stichting 1940-1945 ons in deze 
vóór. Iets kennende van de grote nood onder de 
verzetsslachtoffers meenden wij deze nationale inza- 
meling niet te moeten doorkruisen en stelden wij dus 
onze collecte uit tot het Kerstfeest. Toen kwam echter 
de noodkreet van „Nederland helpt Indië!" en weer 
meenden wij ook hier niet als concurrent te mogen 
optreden. Het volgende voorjaar werd, omtrent de 
collecte, met de Stichting 1940-1945 overeengekomen, 
dat onze Vereniging een beroep zou doen op de ker- 
ken, terwijl het buitenkerkelijk terrein ter bewerking 
werd gelaten aan deze Stichting: omtrent de arbeids- 
terreinen werd overeengekomen, dat wij alleen de 
militaire oorlogsslachtoffers zouden verzorgen, ter- 
wijl de Stichting 1940-1945 die van het illegaal ver- 
zet voor haar rekening nam. 

* 
nr* oen na de bevrijding alle organisaties, die werken 

op dit terrein, hun werkzaamheden weer ten volle 
konden hervatten, deed zich de dringende behoefte 
gevoelen aan een juiste afbakening der terreinen van 
arbeid en een nauwe samenwerking tussen deze. Dank 
zij de goede geest, door welke deze organisaties alle 
bezield waren, waarvan de oudste reeds bijna \l/2 
eeuw bestaat, werd niet allereerst gevraagd naar 
uitbreiding en versterking van eigen invloed of 
reclame voor eigen naam en organisatie, maar naar 
hetgeen bevorderlijk kon zijn ter bereiking van het 
gemeenschappelijk doel: leniging van de nood der 
militaire oorlogsslachtoffers. Dit eist een nauwe 
samenwerking en dus kwam deze ook tot stand tus- 
sen Fonds 1815, Stamil, Karei Doorman-fonds, Prins 
Bernhard Stichting en Eereschuld en Dankbaarheid. 
Zulks mede op aandrang der Regering, waarvan wij 
steeds de meest mogelijke hulp en medewerking 
ondervinden. 

Zo staan wij thans als één man naast elkaar, 
samenwerkend om het gemeenschappelijke doel 

te bereiken. Gemeenschappelijk doen deze organisaties 
dan ook een beroep op het Nederlandse volk om dit 
werk te steunen en mede te helpen om de ereschuld 
te betalen, die ons volk heeft tegenover degenen, die 
hun gezondheid en validiteit, ja zelfs hun leven als 
hoogste offer gebracht hebben bij de verdediging van 
de vrijheid en onafhankelijkheid van ons land en volk, 
om op deze wijze onze dankbaarheid te bewijzen 
voor hun offers. 
Zij hebben hun plicht tot de hoogste prijs volbracht. 
Dank zij hun wanhopig maar taai verzet tegen de 
overmachtige aanvaller, zij het slechts gedurende enige 
dagen, hebben zij aan H.M. de Koningin en Haar 
Huis de gelegenheid gegeven te ontkomen aan de 
moordende hand van de gewetenloze vijand en de 
Regering in staat gesteld om uit te wijken naar de 
vreemde om daar Haar bestuur voort te zetten over 
de niet bezette delen van het Koninkrijk. Zo hebben 
zij gelegd het fundament van het illegale verzet tegen 
de bezetter waaraan velen hunner ook daadwerkelijk 
meegedaan hebben. 
Hun aantal wordt thans nog bijna dagelijks vermeer- 
derd met degenen, die geroepen zijn om in de over- 
zeese gebiedsdelen orde en recht te herstellen en de 
oude welvaart terug te brengen en van wie ook velen 
de zwaarste offers gebracht hebben en brengen. 
Zij allen hebben recht op de dankbaarheid van het 
Nederlandse volk, waarop wij dan ook een ernstig 
beroep doen tot leniging van hun nood en tot hulp 
in hun moeilijkheden op allerlei terrein. 

P. B. 
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Hun toortsen zullen eeuwig branden; 
de vlam huns levens stak ze aan: 

Licht, laaiend uit geheven handen 
die 't hoogste hebben afgestaan. 

Zij zullen ons de richting wijzen, 
bezield de wegen doen begaan; 

herboren zal ons volk herrijzen, 
door hen geadeld voortbestaan! 

V. 

Dirk Willem van 
Ouwerkerk 

geboren 17 Mei 1917 te Rotter- 
dam, bedrijfsleider, wonende te 

Breda. 

irk Willem van Ouwerkerk 
L-l (Hans). Trouw aan het 
Vaderland was iets vanzelf- 
sprekend in den huize Ouwer- 
kerk. 
Vader van Ouwerkerk was één 
der eersten geweest na de capi- 
tulatie, die getracht had de Neder- 
landers uit de schuilkelders van 
doffe onderworpenheid te halen. 
De Nederlandse Unie vond in 
hem direct een harde werker. 
Vandaar, dat toen er gijzelaars 
opgehaald werden Dick's Vader 
daar natuurlijk ook bij was. Meen 
nu niet, dat het verzet in den 
huize Ouwerkerk gesmoord was. 
Dick werkte door. Eerst alleen, 
later met een vriend. Zo zelfs, 
dat ze het met zijn tweeën lang 
niet aan konden. 
Het contact met de LO. kwam. 
En Dick, die nu Hans heette, 
werkte mee met al zijn jeugdig 
enthousiasme. 
Zijn werk als bedrijfsleider bij de 
N.V. „Het Klaverblad" te Leur 
liet hem niet zo veel vrije tijd. 
Maar als er voor de LO. wat te 
doen was, dan ging dat voor. 
Op 18 Juli 1944 nam hij vacantie. 
Maar de Dinsdagmiddag-verga- 
dering van de LO. in het accoun- 
tantskantoor van zijn Vader kon 
niet worden verzuimd. Links en 
rechts werden de Ausweise, 
bonkaarten en persoonsbewijzen 
uitgegeven. 
„René, hier is het persoonsbewijs 
voor die jongen van de geheime 
zendinstallatie die bij X. zit." 
„O, geef het mij maar," zegt 
Hans, „ik heb toch vacantie en 
ga morgen juist die kant uit met 
mijn meisje." 
's Woensdagsmorgens fietsten ze 
samen naar het bedoelde adres. 
Maar toen ze er kwamen had de 
S.D. er zich geïnstalleerd en 
beiden werden gearresteerd. Zijn 
verloofde wist te ontkomen en 
kon Vader van Ouwerkerk op 
het kantoor waarschuwen. Even 
later kwam men er al om huis- 
zoeking te doen. Op Hans zijn 
kamer werden genoeg dingen 
gevonden om de SD. te overtui- 
gen, dat ze een goede vangst 
hadden gedaan. Hans werd ver- 
voerd naar Den Bosch. Verschil- 
lende malen werd hij verhoord, 
maar geen woord kwam er uit 
hem. Éénmaal kreeg zijn Vader 
nog een briefje: Ze hoefden zich 
over hem niet ongerust te maken. 
Hij had de vaste rots gevonden. 
„Ik lees veel in mijn Bijbeltje en 
daaruit put ik veel troost". 
Op 11 Augustus werd hij in 
Vught gefusilleerd, waarna zijn 
stoffelijk overschot ' gecremeerd 
werd. 
Zijn naam staat op het monument, 
opgericht voor de gevallenen in 
Vught. Maar de wetenschap, dat 
zijn naam is geschreven in het 
Boek des Levens is de grote 
troost voor die hem liefhadden.- 

Frcderik Wiebe Heslinga 
geboren te Arum (Pr.), 25 Sept. 1920 

bedrijfs-assistent in de landbouw, wonende te Breda. 

Nico Smit was ondergedoken in Breda en werkte clandestien op het 
evangelisatiebureau „Het Zuiden". 

Maar dit bevredigde hem niet! Hij wilde meer! Hij wist dat er veel werk 
was in het verzet! Hij kreeg contact met de LO. in Breda. Nico werd 
koerier. Hij haalde er ook zijn verloofde Inge bij. Ook zij moest werken. 
Zo gingen zij vaak samen op reis! 
Maar Nico wilde nog meer. Hij ging mee met de KP. en hielp bij het 
verbranden van alle stro-opslagplaatsen en fabrieken van de Duitsers 
op 21 Mei 1944. En zo verrichtte hij nog veel meer verzetswerk. 
Éénmaal werdén zij door de CCD. gearresteerd met 3000 bonkaarten, 
maar door flink optreden en onverwachte hulp kwamen zij er door en 
namen de bonkaarten, bestemd voor Ambrosius in Nijmegen, mee. 
Dat was de vuurproef, maar op 18 Augustus 1944 werden Nico en Inge 
opnieuw gearresteerd, maar nu door de SD. in de electrische trein tussen 
Geldermalsen en Utrecht. 
Zij hadden bezwarende stukken bij zich. 
Via Arnhem (Huis van Bewaring) en Vught werden zij naar Duitsland 
gebracht. Nico naar Oraniënburg — Inge naar Dachau. 
Inge is, zij het ernstig ziek, teruggekeerd uit de hel van Dachau en 
na ruim twee jaar liggen is zij nu als sociaal werkster der Stichting 
'40-'45 aan het werk. 
Nico is op 25 December 1944 op de eerste Kerstdag, toen de Engelen 
het „Vrede op Aarde" zongen, in Oraniënburg overleden. Eerst einde 
1945 kwam dit overlijdensbericht. 
Hij heeft zijn offer gebracht. 
Inge heeft haar verloofde in een gesprek tijdens hun gezamenlijk ver- 
zetswerk wel eens gevraagd: „Nico, heb jij ook je leven over voor je 
Vaderland? Wij zijn nog jong en willen toch straks gaarne 
trouwen. Het gevaar dreigt iedere dag". Nico antwoordde na enige 
aarzeling: „Ja, ook mijn leven, Inge, als het moet!" 
In Arnhem hebben zij samen in de cel Inge's verjaardag gevierd — 
samen gebéden en een zilveren vulpotloodje, waarin een briefje was 
gestopt, door bemiddeling van de dominee naar Breda gestuurd; „Wees niet 
bang — wij zeggen niets — hebben een „leeg" adres genoemd!" 
God heeft Nico's leven genomen, zoals Hij ontelbaar velen tot Zich 
geroepen heeft. 
Nico streed als de anderen en evengoed als hij had het een ander kun- 
nen zijn wiens leven genomen werd. 
God weet dat zij vochten zonder angst en met de wetenschap, dat 
iedere dag de laatste kon zijn. 
Nooit zullen we elkaar op aarde wederzien, maar telkenmale staan we 
stil en gedenken onze vrienden. 
Vaak zien we met weemoed op het werk terug. 
Die band verbindt ons — de band van gezamenlijke strijd tegen de 
onderdrukkers. Het leven is overstelpend druk en de doden kunnen zo 
licht vergeten worden. 
Maar al spreken wij er niet dagelijks over, hun namen en htm werken 
staan diep in ons hart geschreven. 
En in de grootste ogenblikken van ons leven staan zij als bezielende 
getuigen voor onze geest. 
Zo zal het blijven! COR — Breda. 

A a*n Inge. 

Stond jij ooit als ik aan het venster 
En staarde je in den nacht 
Met angst of hij terug zou komen 
En hoop dat het was volbracht? 

Was je óók zo trots op ons werken 
En viel het gevaar je licht 
Omdat je zijn vrouw wou wezen 
En je het zag als je plicht? 

DE WIND Breda. 

Mijn taak is klein gebleven — 
Jou werd groot leed gedaan; 
En mijn man bleef behouden 
Jouw liefste is heengegaan .... 

Sta je ooit als ik aan het venster 
En vraag wat het leven je bracht? 
Tracht Koerierster naar God te blijven — 
Gaf Hij ons niet kruis EN kracht? 

JANE. 

Pieter Bogaard 
geboren 9 April 1902 te Alphen 
aan de Rijn — Expediteur, wo- 

nende te Breda. 

T)iet Bogaard had niet veel ge- 
luk gehad op zijn levenspad. 

Bij alles wat hij ook begon ach- 
tervolgde hem de pech. Hij was 
héél vaak ook niet gelukkig in 
zijn beslissingen. Hij werd lid der 
NSB. 
Tegenover hem woonde de 
districtsleider der LO. 
Piet's broer was daar al vaker 
geweest om hulp voor onderdui- 
kers en sprak ook eens over zijn 
„foute" broer. Een pleidooi, om 
hem op de goede weg te brengen! 
Bij het eerste gesprek bleek al, 
dat Piet hunkerde naar het an- 
dere  het Vaderland onder 
Oranje! 
Hij vertelde van zijn mislukkin- 
gen. Piet ging aan het werk  
alleen  want de LO.-leider 
wilde eerst wel eens zien wat 
Piet presteren kon  en of hij 
het vertrouwen wel waard was. 
En Piet won het vertrouwen! 
Hij werkte als geen ander, alsof 
hem nog steeds achtervolgde de 
grove fout van het NSB.-lid- 
maatschap. 
Op 10 Maart 1944 moest Piet 
onderduiken, want op een adres 
dat de SD. bezette, kwam een 
onderduiker, die Piet's adres ver- 
raadde. 
Hij trok naar Den Haag en 
werkte verder... onvermoeid... 
Hij vertelde eens: „Dit is de kans 
goed te maken, alles wat ik mis- 
dreef — al kost het mij mijn leven 
— ik ben dankbaar dat ik dit doen 
mag." 
Bij zijn arbeid om de stakende 
spoorwegarbeiders te helpen, 
werd hij op 29 September 1944 
gearresteerd en zonder proces op 
7 October 1944 te Rijswijk dood- 
geschoten op de spoorrails waar 
een KP. een aanslag had ge- 
pleegd. 
Zijn weduwe met haar drie kin- 
deren bleven achter. 
Op het kerkhof te Rijswijk ligt 
hij begraven met enkele anderen 
die gelijkertijd werden gefusil- 
leerd en een eenvoudige steen 
verkondigt wie zij waren. 
God besliste over Piet Bogaard! 
Piet had het beloofd ' al moet 
ik het met de dood bekopen  
Ik zal het! Want ik moet! 
Wat dunkt U!? 
Een mens had twee zonen, en 
gaande tot de eerste zeide hij: 
„Zoon ga heen en werk heden 
in mijn wijngaard" en hij ant- 
woordde en zei; „Ik ga Heer" — 
maar hij ging niet. 
En desgelijks tot de tweede en 
deze zeide: „Neen, ik wil niet" — 
maar berouw krijgende ging hij 
toch! 
Wie van hen heeft de wil des 
Vaders gedaan?" 

COR — Breda. 
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Het beste caileau voor StJcolaas 

Pri]s geb. i 4.50 

tn 

todrer- 

staan 

Een voorloper van het gedenk- 
boek der LO. en LKP. 

De vraag naar dit boek Is nog 
zo groot, dat thans een derde 
druk is verschenen, waarbij 
als voornaamste bijzonderheid 
valt op te merken, dat de ex- 
ceptioneel lage verkoopsprijs 

' kan worden gehandhaafd. 

HEI BESTE fERZETSBOEII 

met schetsen van 
FRITS DE ZWERVER, 
ANNE DE VRIES, 
JAN H. DE GROOT, e.a. 

In de erkende boekhandel verkrijgbaar en bij de 
N.V. GEBR. ZOMER 4 KEUNIG s UITGEVERS MIJ., WAGENINGEN 

Een fraai 

St. Nicolaasgeschenk ... 

De NIWIN-XALENDER 1949 
met 12 foto's van het leven van onze 
militairen in Indonesië . . . . f 1.25 
waarvan f 0.25 voor het Nlwlnwerk. 

De INSULINDE-KALENDER 1949 
met 12 fraaie foto's van landschap en 
volksleven in Indonesië. . . . f 2.95 

Bf| Uw boekhandel verkrijgbaar. 

N.V. UITGEVERIJ W. van HOEVE, 's-Gravenhage 

Opzienbarende | 

onthullingen m 

Himmler, de meest sinistere 
figuur onder de Nazi-groot- 
heden, wiens macht die van 
Hitier dikwijls overscha- 
duwde, beschreven door 
zijn masseur, de Fin, Felix 
Kersten, die een ongeloof- 
lijke suggestie op Himmler 
uitoefende en „Himmler's 
Biechtvader" werd ge- 
noemd. Kersten was de 
man, voor wie niets geheim 
kón blijven. Veel gebeurte- 
nissen uit de afgelopen oor- 
log komen door dit boek in 
een geheel ander licht te 
staan. Met zeer belangrijke 
en nooit eerder gepubliceer- 
de documenten. Geb. / 5.90. 
2. Ik verkoos de Vrijheid, 
een der belangrijkste en 

meest opzienbarende boe- 
ken, die na de oorlog zijn 
verschenen. Victor Krav- 

chenko scheurt met dit boek het IJzeren Gordijn 
genadeloos open I 464 pag. Geb. slechts / 4.95. 3. Het Dagboek van 
Joseph Goebbels. Van 
de Nazi-kopstukken 
was Goebbels de leu- 
genachtigste  en de 
eerlijkste. Hiervoor is 
slechts één verklaring: 
zijn cynische haat te- 
gen de andere minder 
intelligente kopstuk- 
ken. Goebbels toont 
in dit boek bij al zijn 
bezetenheid één ding: 
een feilloos geheugen, en daaraan danken wij dit belang- 
rijke en actuele boek! 528 blz. Geïll. met zeer interess. 
en unieke foto's. Geb. in geheel linnen band / 9.50 - Ook 
leverbaar: 4. Goebbels de Man achter Hitier, het geheime 
dagboek van Dr. Rudolf Semmler, lopend tot aan de val 
van Berlhn. 259 Blz. Geb. / 5.50. 
Bestel direct, de voorraad is niet groot meer! 
Betaling desgewenst met ƒ 2.50 of méér per- maand 
Franco ^opzending. - Verzoeke bij bestelling te vermelden 
Adv. 473 Boekhandel H. NELISSEN Prinsengracht 627 L 
Amsterdam-C. Postrekening 60092 L Telefoon 31791. 

R.K. kinderloos echtpaar, mid- 
denstand, in het Z. des lands, 
vraagt pl.m. 3-jarige R.K. ouder- 
loze baby, liefst jonaen van een 
gesn. oud illegaal oi overl. In- 
diéganger, voor verdere opvoe- 
ding. Van voorgenoemd kind 
moet geheel afstand c.edaan 
worden. Het wordt als eigen 
opgenomen. Brieven te richten 
aan: Oostsingel 8, Venray. 

Wie kan OUD-KP-er. G.G., met 
klein gezin, helpen aan een be- 
trekking al» Bedrijfslefdel 
op Landbouwbedrijt of iets der- 
gelijks. Theoretisch en practisch 
volledig bekend met ra ionele 
bedrijfsvoering. Br. ond. no. 1143 
a. h. bureau v. d. blad. 

Tablet of Cachet 
Neem die welke U 't makkelijkst 
inneemt: Sanapirin (tablet) of Mijn- 
hardtjes (cachet), bij Kou, Griep, 
Rheumatische pijnen. Hoofdpijn, 
Kiespijn, Zenuwpijnen. Verkrijg- 
baar in prijzen van 30—75 cent. 
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Wie tijd oi geld aan de 
Stichting besteedt. 

Voorkomt veel zorg en 
heelt veel leed. N 

STICHTING 1940-19411 

Giro 194045 
Bankiers: HOPE&.C0., A dam 

keest- en 

| nieuw]AARSQRoeten 

van en aan onze familie of onze 
vrienden uit de illegaliteit, hier 
•n overzee! 

Gedurende de komende feestdagen rondom Kerstmis en Oud- en 
Nieuwjaar, gaan onze gedachten uit naar tamilieleden, Trienden 
en kennissen, aan wie wij - mede door onze samenwerking In de 
illegaliteit • ondanks misschien de grote afstand, toch geestelijk 
zo nauw verbonden zijn. 

Onder ons volk bestaat de goede traditie, elkaar ter gelegenheid 
van de jaarwisseling de beste wensen aan te bieden. 
De Zwerver wil hieraan dit jaar gaarne zijn medewerking verlenen. 

in het keRstnummeR 

Zoals de lezer weet, zwerit ons blad we- 
kelijks onvermoeid de wereld rond en het 
is hem daarom mogelijk al deze groeten 
en wensen persoonlijk over te brengen. 

1 Slechts f 2.50 
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i 
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Voorbeelden: 

Fam. Zandstza, Assen aan fam. Go- 
vers, Hilversum. Goede leestdagen 
en voorspoedig Nieuwjaar. 
„Kleine Jan" Alkmaar aan zijn koe- 
rierster Hiil te A'dam. Weet je nog 
van Kerst '43 ? Mijn beste wensen. 
Red „Be Zwerver", te A'dam aan Ds- 
Frits Slomp te Bandoeng. Veel heil 
en zegen in 1948. 
Harmien, Amersfoort aan „Zwarte 
Wim", Zeist. A merry Christmas and 
a happy Newyear 

U kunt ons tevens het adres opgeven van de familieieden 01 | 
| vrienden tot wie Uw groeten zijn gericht Voor zover zl) niet op | 
| ons blad zouden zijn geabonneerd, wordt hen een exemplaai = 
S gratis toegezonden. 
S | 
1 Om teleurstellingen te voorkomen, vragen we onze lezers," de teks f 
= vóór 18 December a.s. aan ons bureau in te zenden en de kosten 1 
3 ad. f 2.50 voor die datum over te boeken, per postwissel ol op ons | 
5 gironummer 109588 oi eventueel door het zenden van postzegels. 3 

Daar doe ik aan meel 1 

|de zwerver! 

| PR. HENDRIKKADE 152 — AMSTERDAM-C. — TELEFOON 41063 | 

ïïiiiiiimtiiiimiiiiiiiimimiiiiiminHiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiKtiiiiiiiiiiimiiiiiiminiiiiiiiimiiiiiiiiiimmimiimmiiiiin 

Geeft „De Zwerver' aan één van Uw kennissen ter Inzage en 
laat hem (haar) onderstaande bon ingevuld zenden aan de 
administratie van „De Zwerver", Prins Hendrikkade 152, Amster- 
dam. Degenen, die een proefnummer ontvingen kunnen deze 
bon voor zichzelf benutten. 

Naam 

A.dres 

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

agang abonnement.. 
* Abonnementsgeld wordt per giro , postwissel - of bij aan- 
bieding van een postkwitantie betaald. 

Gironummer 109588 t.n.T. LO-LKP-Stichtin c 
* (Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 

BON * r De Zwerver in de Tropen 
Ik wil meehelpen om dit Ideaal te verwezenlijken 
en verzoek U daarom een 

* ZeepOSt/LuchtpOSt-abonnemern voor 

(Zeepost l 1.50 - luchtpost f 4.5Ö per kwartaal.) 
* Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel of bij aanbiedinr 

van een postkwitantie betaald. 
Oe kwitantie moet worden aangeboden aan 

*) Doorhalen wat niet verlangd wordt. 
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