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Wie houdt het brandje in Ber- 
lijn gaande? Rusland? Amerika? 
Maar zie dan toe, wat er ge- 

beurt, dan weet ge zelf het antwoord. 
Wenst Amerika de Russen uit Berlijn 
te drijven of omgekeerd? Wenst 
Amerika Berlijn van voedsel te voor- 
zien, of Rusland? Belemmert Amerika 
de Russen in hun sector, of omgekeerd? 
Molesteert Amerika de gemeenteraad 
van Berlijn, of Rusland? Arresteert en 
verdonkeremaant Amerika Berlljnse 
burgers, bf Rusland? De dingen zijn 
eenvoudig voor wie oorzaak en gevolg 
weet te onderscheiden. In het gehele 
proces is Rusland steeds weer de oor- 
zaak en zijn de maatregelen der demo- 
cratische staten het gevolg daarvan. 
Maar wat bezielt de Russen dan in 
Berlijn? Eén van de kenmerken, die het 
communisme met wijlen het nationaal- 
socialisme gemeen heeft, is de voort- 
durende staat van onrust waarin het 
verkeert. Waartoe, waarom? 
ïn de eerste plaats is stilstand voor de 
moderne totalitaire ideologie achteruit- 
gang. Zo ook voor het Rusland van 
Stalin. Want stilstand verslapt. In een 
staat met vrije mensen geeft verslapping 
Van het bewind der overheid geen 
destructie, want de vrije onderdanen 
vinden zelf hun weg wel. Niet 
aldus in de dwangstaat. Daar im- 
mers geeft een verslapping van het 
bewind enerzijds direct ontbinding van 
het dwangbuis, waarin de burgers 
gekneld zijn, en zodoende ontbinding van 
de staatsorganisatie. Daartoe werkt 
anderzijds nog mede de nooit te stil- 
len drang naar vrijheid bij hen, die op 
onnatuurlijke wijze van hun vrijheid be- 
roofd zijn. Iedere kans grijpt de mens 
aan om onnatuurlijke bindingen aan de 
staat te verbreken. En verslapping van 
het bewind is zo'n kans. 
Zodoende moet de communist het regiem 
in- actie houden om het staande te hou- 
den. En deze actie moet altijd successen 
opleveren en sensatie geven om de stem 
der vrijheid in het volk de mond te 
snoeren en te overschreeuwen. 
In de tweede plaats schuilt de genoemde 
onrust in het feit, dat het bestaan van 
vrijheid elders immer een gevaar is voor 
dwangstaat. Er bestaat een innerlijke 
wet voor het totalitaire regiem om, een- 
maal de voet op de verkeerde weg ge- 
zet, de weg teneinde toe af te lopen. 
En op die weg vallen stuk voor stuk de 
stellingen der vrijheid en de staten, 
waarin de vrijheid een zetel heeft. Dat 
dit een klemmend vraagstuk is voor de 
Russen met betrekking tot Berlijn is 
duidelijk. Als Stalin liefdevol ieder 
symptoom van vrijheid verre wil hou- 
den van zijn onderzaten, dan moet het 
vrije Berlijn binnen in zijn kasteel hem 
wel zeer hinderen. 
In de derde plaats — en dat is slechts 
een andere zijde van het vorige punt — 
bestaat op de weg van de machtsbe- 
geerte geen rust. De mens, die in op- 
stand is tegen God, die zich in macht 
aan Hem gelijk waant, graait om zich 
heen naar alles, wat zijn macht kan ver- 
groten. 
Over het proces van deze machtswellust 
gaf onlangs Prof. Anema een treffende 
analyse. Eerst streeft men naar macht 
om een bepaald doel te bereiken. Zo 

BERLIJN 

Op de grote politieke scheidslijn in de wereld laait nu eens hier dan daar hef 
vuur op. Het bedenkelijke daarvan is, dat sinds de bevrijding steeds meer vuur- 
haarden ontstaan. In Berlijn is wel het felste brandje. Dat komt onder meer, 
omdat het eigenlijk niet op de grenslijn, maar erachter in het door Rusland 
beheerste gebied ligt; een eiland van vrijheid in het paradijs op bevel en bij 
decreet. 
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deed Bismarck, die eenheid in het Duitse 
rijk wilde brengen. Toen hij zover was, 
in 1870, heeft hij de moed getoond, een 
einde te kunnen maken. De ijzeren kan- 
selier heeft zijn machtbelust volk tot 
stilstand gedwongen. Niet aldus Wil- 
helm de tweede. Hij verkeerde in zijn 
geest in het volgende stadium. HIJ had 
geen doel, hem vervulde de begeerte 
naar macht zonder meer. Bij hem begon 
het spel om de macht, dat uitliep op de 
tragedie van 1914. Met Hitier kwam 
Duitsland in de derde faza van het 
proces van machtswellust. Ook bij hem, 
macht om de macht, maar nu in de vorm 
van m achtso uermoed, de zinneloze zelf- 
overschatting, de nihilistische razernij 
tot het einde, de chaos, het niets. 
Als men de ideeën van Marx vergelijkt 
met de praktijk van het communisme 
thans, dan is het duidelijk, dat het com- 
munisme is voortgeschreden van het 
machtsstreven met een doel naar het 
thema van de macht om de macht: Van 
de strijd van het proletariaat om de heil- 
staat, naar de strijd van het pariij- 
„proletariaat" om de macht. En ook 
deze strijd manifesteert zich in de on- 
rust van het communisme, de zucht om 
macht te winnen over mensen en landen, 
die nog niet gekneveld zijn. Het inge- 
sloten Berlijn is voor Stalin een opge- 
legde kans, een weerloze prooi. 

"NTatuurlijk openbaart zich de onrust 
der communisten (met betrekking 

tot ieder blijk van vrijheid en met het 
doel, macht te vergroten) overal waar 
zij zijn. Het spel wordt over de gehele 
wereld gespeeld. Het is, dat zij terloops 
opgemerkt, een meedogenloos spel, mee- 
dogenloos tegenover de tegenstander, 
meedogenloos tegenover de communist, 
die zijn opdrachten krijgt. Want mis- 
lukt de opdracht, dan verdwijnt de op- 
drachtgever (Moskou) van het toneel 
en laat zijn verslagen schapen zonder 
herder en met de volle verantwoordelijk- 
heid voor het gebeurde. Maar Berlijn 
is voor dit spel een symbool. Daar tim- 
mert Stalin aan de weg. Hij kan niet 
anders, in Berlijn moet hij afstand doen 
van de voordelen, die het spel met de 
geheime draden naar Moskou biedt. Wij 
kunnen daar zijn opzet doorzien, zijn 
taktiek aanschouwen. Elders kunnen we 
slechts vermoeden, dat communistische 
massabewegingen altijd georganiseerd 
zijn, in Berlijn is daaraan geen twijfel. 
Men moet drie eigenschappen van dit 
spel in Berlijn in het oog houden. Het 
is een leerschool in de communistische 
praktijk voor ons; het is een laboratorium 
in de strijd om de macht voor de Rus- 

sen; het ia een ernstig gevaar voor de 
vrede. Een leerschool, omdat de Russen 
in Berlijn een openbare les geven: een 
laboratorium, omdat de Russen er 
experimenteren op de tegenstander: een 
gevaar voor de vrede, omdat de Rus- 
sen niet terug kunnen, nooit terug kun- 
nen. 
Als openbare les demonstreert Berlijn, 
wat er van een mens terecht komt, die 
God verlaten heeft en in die dwaling 
tot de consequentie voortgaat, dat hij 
tot elke prijs macht wil verwerven. Een 
brutaal spel. Men volgt hem ademloos. 
Op geen enkel moment, in geen enkel 
vraagstuk geneert zich de communis- 
tische geweldenaar voor zijn daden, 
voor het volslagen gebrek aan moraal 
van zijn overleggingen. Catch as catch 
can. Voedsel voor Berlijners? Afgesne- 
den. Een luchtcorridor? Hinderen, er 
doorheen vliegen, beschieten. Dan 
poogt hij de Berlijners te kopen met 
voedsel. Gelukt het hem niet, dan valt 
hij rustig in het andere uiterste van het 
uithongeringssysteem. Terreur in de 
stad: kidnappen van politieke tegen- 
standers in andere zones; de wettige ge- 
meenteraad molesteren en het werken 
onmogelijk maken: de wettige politie- 
commissaris op eigen houtje afzetten en 
een ander benoemen: de politie poli- 
tiek zuiveren: politieke tegenstanders 
arresteren en deporteren. Ziedaar enige 
van de grote acties, waarin geen enkele 
lijn van recht of moraal te bespeuren 
is, maar alles bepaald is door het ge- 
zichtspunt van de machtsstrijd. 
Berlijn is voor Stalin een laboratorium. 
Daar experimenteert hij op de tegen- 
stander met wcerstandsproeven. Hij tast 
er de kracht van de vrije staten af. Wee 
de Berlijners, als ergens het front der 
vrijheid voos blijkt. Dan zet de beer 
zijn klauw erin en scheurt het front open. 
Dan is Berlijn verloren. Maar ook dat 
is nog slechts spel, proefneming. Stalin 
wil voor zijn machtsstrijd om de hege- 
monie over de wereld weten, hoe sterk 
de zenuwen van de tegenstander zijn en 
daartoe neemt hij proeven in Berlijn. 
Daarom ook, wee ons, als de zenuwen 
te zwak blijken, de uitvlucht van het 
compromis gezocht wordt Want ieder 
compromis is voor de revolutionnair en 
dictator uit principe inleiding tot een 
volgend en gunstiger compromis, inlei- 
ding tot nieuwe proeven op de stelling 
van de tegenstander. Geen compromis 
van een communist is oprecht gempend. 
Oprecht is slechts, dat hij de vernieti- 
ging van de tegenstander en de macht 
voor zichzelf zoekt. 
Maar al is Berlijn een laboratorium, 
een object van proefnemingen, 't is 
toch ook een ernstig gevaar voor de 

vrede. Als het proefkonijn in een labo- 
ratorium lastig en onbruikbaar wordt, 
neemt men een ander. Niet aldus Stalin. 
Hij kan niet verliezen, hij moet altijd 
vooruit Dat is de z.g. „eer" van 
het communisme. Nederlagen be- 
staan niet. Het moet veld winnen 
in de harten van eenvoudige mensen door 
successen. Zo moet alles een succes 
worden. Zo moet Berlijn een succes 
worden. Stalin kan niet rusten op dit 
punt, voordat Amerika, Engeland en 
Frankrijk uit Berlijn verdwenen zijn. 
Hier grijp ik terug op de schets over 
het proces van de machtsstrijd. Het 
thema van de macht om een doel, wordt 
het thema van de macht om de macht 
en dit dwingt op de duur tot de machts- 
overmoed, tot de machtsrazernij, de 
totale vernietigingsoorlog. Rusland 
staat voor de poort daarvan, omdat het 
nooit terug kan en de weerstand van 
de tegenstander het communisme tot 
de vertwijfelde strijd dwingt. Dit 
is het gevaar in onze situatie, 
het gevaar van Berlijn in het 
bijzonder. Tot nu toe handelde Stalin 
geslepen en met overleg. Maar hij 
loopt gevaar de controle te verliezen 
op het moment, dat hij niet verder 
kan en toch verder moet. 

Een tragische situatie voor de wereld. 
Een enorme verantwoordelijkheid 

voor de vrije staten, voor Amerika in 
het bijzonder. 
Tot nu toe hebben deze staten begre- 
pen, dat wijken niets helpt Men moet 
bewondering hebben voor de wijze, 
waarop vooral Amerika in de benarde 
positie, waarin de geallieerden in Ber- 
lijn verkeerden, onwrikbaar blijft Dat 
is de enige mogelijkheid, een spoor 
van een kans om de vrede te 
bewaren: het kanon op de plaats, 
waar men geen stap terug wil. 
Een spoor van een kans, want de wet 
van de machtsstrijd laat zich niet terzijde 
stellga. 
Dit alles klinkt U wellicht te hard, te 
onverbiddelijk in de oren. En ge ziet 
op het openhartig pleidooi van Bevin 
en op het hartstochtelijk beroep van 
Spaak op de Russen. Zeker, dit beroep 
mag tot de laatste dag niet achterwege 
blijven en het is zelfs zo, dat men nooit 
in volstrekte zin de hoop op mag 
geven, dat de machthebbers in het Oos- 
ten zich bekeren van hun verschrikke- 
lijke weg. Maar men moet deze kans 
in de goede verhouding zien tot dat, 
wat vereist is voor het recht en de 
veiligheid van de vrije staten. Wat 
deze kans waard is, leert men uit de 
onmiddellijke reactie van Tass en van 
„De Waarheid" c.s. op de eerlijke en 
vredelievende redevoeringen, die hier- 
boven aangehaald werden. 
Eerste vereiste blijft, de onwrikbaar- 
heid der vrije staten aan de grens bij 
het Ijzeren gordijn. Deze els staat niet 
in de weg aan, maar is Juist de nood- 
zakelijke voorwaarde voor de verwer- 
kelijking van een omkering in de ge- 
dachtenwereld der Oosterse dictatoren. 
Die onwrikbaarheid is ook nodig voor 
de geknechte volken in het Oosten, op- 
dal ze door de vastberadenheid van 
het Westen en de aarzeling van Stalin 
moed mogen vatten om het gehate juk 
af te werpen. 
De kans op vrede schuilt in de stand- 
vastigheid der vrije volken en hun 
overheden. H. v. R. 



Poos en Slagter 

Het proces tegen Poos en Slagter nadert 
ztjn einde. Bekwame politiemannen voor 

de oorlog, indrukwekkende schurken in de 
oorlog. • Slachtoffers aan de lopende band. 
Ook dit proces heeft weer enkele raadsels 
onopgelost gelaten. 
Ik kan mr( voorstellen, dat de president niet 
van plan was het Englandsplel nu eens uit 
de mist te halen, maar ik zou er bezwaar 
tegen hebben, indien men het bi) de beschul- 
diging liet, die in de rechtzaak door onze 
vroegere vijanden aan het adres van de heer 
Goedhart, de oud-illegale werker Pieter 't 
Hoen, gericht werd. Het kan wel zijn, dat 
de rechtbank er formeel niets mee te maken 
heeft, maar het is daarom nog niet recht- 
vaardig deze smet te laten rusten. 
Men kan zich bijna nooit van zo'n smet be- 
vrjjden door zelf een verklaring af te geven. 
Het is niet billijk het daarbij te laten. Bar- 
tels moet waar maken, wat hij beweerde en 
anders alles terugnemen. 

* * * 
Twee politiemannen hebben in bezettings- 

tijd via de Duitse Politie de weg gevon- 
den om hun zucht naar eer en positie te 
bevredigen. Maar 't was een weg, geplaveid 
met misdaden en gemarkeerd door doden uit 
het verzet. Poos was in zijn werk een vrien- 
delijk mens. Slagter een bruut. 
In het verzet heb ik zelf ook wel eens ge- 
meend, dat dit verschil uitmaakte, maar dat 
was voorbarig. Let maar op hun houding in 
de rechtzaal. Ook bij Poos was daar geen 
spoor van berouw; ook hij zoekt zich met 
leugens te redden. Poos had het nodig om in 
zijn werk enige sympathie van zijn gevange- 
nen te krijgen, Slagter niet. Dat was 't ver- 
schil. 
Poos was niet flink genoeg om de uitwerking 
van zijn euveldaden van het gezicht van zijn 
gevangenen af te lezen. Daar kon hij niet 
tegen. 
De weg naar de promotie moest langs vrien- 
delijke gezichten gaan, en wat er verder met 
zijn slachtoffers gebeurde, was zijn zorg niet. 
Misschien kon hij anders niet slapen.. 
De Nazi's in dit werk speelden allen mee 
zonder de volle verantwoordelijkheid voor hun 
daad te willen dragen. Dat is het kenmerk 
van de laffe mens, en het was mogelijk door 
de dictatuur, die van onopvallende, karak- - 
terloze mensen schurken maakt, omdat de 
dictatuur de verantwoordelijkheid wil over- 
nemen. 
En als ze bovendien sentimenteel waren, ^en 
gevoelig hart hadden, zoals Poos, dan kon- 
den ze voor hun deel in het misdrijf nog niet 
de schaduw van die verantwoordelijkheid 
verdragen op de gezichten van hun slacht- 
offers. Daar kon men zich in vergissen, zoals 
we ons wel meer vergissen in vriendelijkheid, 
maar de uitkomst bewijst, dat Poos met zijn 
vriendelijkheid niet minder schuldig is dan 
de hardhandige Slagter; alleen maar wat 
laffer. 

H. v. R. 

Edelachtbaar. 

„'t Liket net bést foar Warkum, hjoed komme de 
Russen", werd ons in het busje, dat de reizigers voor 
Workum van het station naar de Markt brengt, mee' 
gedeeld. 
Deze mededeling was kennelijk een woordenspel met 
de naam van burgemeester Russchen. 
Het leek er trouwens meer op. dat het Workum goed 
naar de zin ging, want de vlaggen wapperden er 
vrolijk, hel afstekend tegen een grijze lucht. 

(Uit; Fries Dagblad.) 

Midden in 't wijde Friese land op de grens van de 
gemeente Workum staat de auto met het comité 

van ontvangst, wachtend op de nieuwe burgemeester, 
die ginds uit de verte moest komen. 
'n Aantal andere wagens met lieden, iets minder 
officieel gekleed, stelt zich er achter op en 't hele ge- 
zelschap wacht. 
't Comité van ontvangst wacht op de nieuwe burge- 
meester en wij wachten op Peter. We voelen ons 
superieur. Voor ons Immers is het een weten, voor 
anderen nog maar een vraag, hoe hij zijn zal. 
Als de bekende Peugeot zich door de laatste bocht 
werkt en stopt bij de officiële auto, wordt de nieuwe 
burgemeester met zijn vrouw verwelkomd, waarna de 
stoet zich in beweging zet. 
Bij de ingang van 't stadje staat de rijvereniging en 
met dit escorte gaat 't naar het gemeentehuis. 
In een officiële raadszitting wordt door de loco-burge- 
meester de benoeming voorgelezen van de Heer J. Rus- 
schen tot burgemeester van Workum. Hierna volgen 
de installatie en de toespraken van de verschillende 
raadsleden en wethouders. 
't Officiële gedeelte is hiermede afgelopen. We steken 
'n sigaar op, drinken 'n borrel en gaan wat gemak- 
kelijker zitten, want nu immers is het onze beurt om 
onze mening te zeggen. 
De gezellige raadszaal ziet blauw van de rook en 't 
is slechts met veel moeite dat we elkaar nog kunnen 
onderscheiden. 
Hier en daar staat in de blauwe mist 'n spreker op, 
die woorden spreekt van welkom. 
Allen wensen 't beste voor Peter en z'n gezin en voor 
de gemeente Workum. 
De sprekers uit de illegaliteit belichten de figuur van 
de nieuwe burgervader en we zien hem weer voor 
ons, zoals hij was in die jaren, die — hoe lang ook 
weer — achter ons liggen. 
Uit hun woorden spreekt de zekerheid, die de andere 
sprekers nog niet hebben en 'n gevoel van weemoed 
overvalt ons als Peter in zijn dankwoord namen noemt 
van kerels, die hij hier zo graag zou hebben gezien. 
De plechtigheid neemt een einde en een ieder is in de 
gelegenheid om de nieuwe burgervader de hand te 
drukken. 
Wij wachten tot het laatst en alleen met Peter en 
zijn gezin en de wethouders bomen we nog even na. 
We stoten de glazen nog eens tegen elkaar en als bij 
het scheiden van de markt één van de wethouders 
ons zegt: „Dat komt hier in Workum wel goed met 
jullie Peter", weten we dat de zaak goed zit. 

„JOOP." 
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wij weten niet öoor welke zwante nachten 
öit lanó en volk zal moeten qaan 
en welke vueemóe nietsontziende machten 
het naac öe vRrjheiö zullen staan. 

ook met hoelanq het noq kan dunen 
eeR vuur en zwaaRd tezamen zullen qaan 
en ween in VRoeqe moRqenunen, 
qRijnzend aan onze qnenzen zullen staan. 

wo weten niet wanneeR opnieuw het loden 
oveR steden en donpen zal qaan? - 
het haRt, dat veRdeR Reikt dan deze toden, 
zoekt niet de weq tussen weten en waan. 

wo weten 't met, doch één dmq toch wel zekeR, 
o voRstin van dit geschonden land» 
bo 't dRinken van een nieuwe lodenseekeR 
Bloft ons haRt aan qod en u venpand. 

haRm. de jonq. 

Saoic: ■xx: 

JU uvmf, 

de meteid 

tand 

Proces tegen Poos en Slagter; President; U geen 
contact met elkaar? In de Cellenbarakken niet? Als 
ik me niet vergis bent u daar lid geweest van de- 
zelfde zangvereniging. De Cellenbarakken zijn net 
een zeef. Een dameskrans is er niets bij. 

Nwe. Haagse Courant. 
We zijn van nature een beetje nieuwsgierig en heb- 
ben na veel moeite inzage gekregen van de bundel, 
waaruit de heren van de zangvereniging zongen. Een 
paar nummertjes willen we U wel noemen. Erg in 
trek was het: ,.Wien Neerlands bloed door d* aderen 
vloeit . Ook het „Houzee, houzee, hou moedig zee" 
was zeer populair. Met veel gevoel werd ook altijd 
gezongen; „Eén alleen is maar verdrietig", maar 
groot was het enthousiasme als werd aangeheven 
het: „Wie met ons wil naar buiten gaan". 

* 
"De tronen en kronen zijn schaars geworden in 
Nederland". „ 

NCRV-Omroepgids. 
Maar daarom niet getreurd, gij lieden, die een troon 
of een kroon begeert We sukkelen nu nog met 
materiaalschaarste. Daar komen we, dank zij het 
Marshall-plan wel doorheen. Straks kan ieder weer 
op z'n eigen troontje zetelen en een goed-passend 
kroontje uitzoeken. 

♦ 
Parijs, 1 Oef. Marcel Cer dan, de wereldkampioen 
middengewicht, heeft bij zijn terugkeer in Parijs 
een ontvangst gehad, zoals slechts zij. die de 
terugkeer van Panny Blankers—Koen-meegemaakt 
hebben, zich kunnen voorstellen. De brede lach van 
de kampioen verdween toen duizenden enthousiaste 
mannen en vrouwen om de nationale held heen- 
drongen om hem de hand te schudden. Na twee 
uur handdrukken bloedde zijn hand flink. 

Alg. Dagblad. 
Ah, wat was het er heet toegegaan in dat gevecht 
om de wereldtitel. Met een roffel van slagen had 
Marcel zijn tegenstander door de ring en in de touwen 
gedreven. Met een linkse directe had hij zijn tegen- 
stander gevloerd, maar hij was weer op de been 
gekomen, tot een opstoot hem voorgoed deed neer- 
gaan. Z'n bloed had de ring gekleurd. 
Als wereldtitelhouder was Marcel uit de ring geko- 
men en hij had zich de handen gewreven, omdat hij 
er zo goed doorgekomen was. En nu staat hij daar, 
diezelfde Marcel Cerdan met een hand, waar het bloed 
uitloopt vanwege het enthousiasme van zijn bewon- 
deraars: t Kan vreemd lopen met wereldkampioenen. 

* 
Almelo. Vrijdagmorgen geraakte een grote aan- 
hangwagen van de firma Rozenmen en Bijier te 
Almelo in het Almelo-Vriezenveenkanaal. De wa- 
gen was geheel geladen met suiker, rijst, alsmede 
flessen wijn, bier e.d. Van de lading ging alle rijst 
en suiker verloren. De schade van de suiker en 
rijst wordt geraamd op f 500.000. 

De Oostelijke bladen. 
We hebben Bartjens erbij gehaald en hem de reken- 
som voorgelegd. Ziet hier zijn conclusie: Laten we 
aannemen, dat de rijst en de suiker dooreen genomen 
ƒ 1.— per KG kosten, dan zou er 500.000 KG van op 
de wagen geweest zijn: of wel 500 ton. Hebt U wel 
eens een 10 tons trailer gezien? Da's al een heel ding. 
Deze was vijftig keer zo groot. 'Wc vroegen Bart- 
jens nog hoe die fout ontstaan kon zijn. Hij vond 
dat nogal voor de hand liggen. Vanwege de wijn 
en het bier, die — het wordt uitdrukkelijk gezegd — 
niet verloren gingen. 

Een vertegenwoordiger van Haile Selassie, keizer 
van Abessynië, heeft te Adelaide (Australië) 
10.000 paarden voor de som van 1 millioen gulden 
gekocht. De paarden, die begin November ver- 
scheept worden, zijn vooral voor de cavallerie 
bestemd. De Nederlander. 

Een verstandig man, die Negus. Een nieuwe wereld- 
oorlog zal slechts met paarden gewonnen kunnen 
worden. In de laatste oorlog was net al zo, dat men 
geen gas durfde gebruiken, omdat men bang was, 
dat de tegenpartij nog beter met gas overweg kon. 
In een nieuwe oorlog zal men ook geen atoombom- 
men durven gebruiken om dezelfde redenen. En dan 
kan het gebeuren, dat de ruiterij weer de beslissing 
zal moeten brengen. 
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Door Li. A. Woliing 

Bij Scheltens en Giltay in Amsterdam is een boek verschenen over het 
leven van veldmaarschalk Montgomery. die zojuist benoemd is tot per- 
manent militair voorzitter van het comité van opperbevelhebbers van de 
Westerse Unie. Het boek is geschreven door zijn „lijfjournalist" Alan 
Moorehaed en draagt als titel: Pionier der Vrijheid. Het is verlucht met 
mooie en interessante foto's uit het leven van Montgomery en zijn familie. 

Om vele redenen is het de moeite waard een 
beschouwing- te wijden aan het bovengenoem- 

de boek. Alan Moorehaed, om met hem te begin- 
nen, is een bevoorrecht schrijver, die zichzelf bltJft 
ondanks bewondering voor Monty. Hjj ia in staat 
achter de dingen van iedere dag te zien. Hfl 
verzwijgt voor de lezers niet, dat Montgomery 
eigenwijs, onheus, zeer eergevoelig, stug en zelf- 
ingenomen is. Maar dwars door al dit subjectieve 
heen weet hij ons Montgomery te laten zien als 
een mens, die weet dat het in het leven gaat om 
grote objectieve waarden, als geloof In God, vader- 
landsliefde, trouw, gehoorzaamheid, recht, een- 
voud en waarheid. 
Montgomery leeft nog en hij kan „vallen", gelijk 
ieder mens. Daarom past ons in het bijzonder 
een grote gereserveerdheid en zullen we niet moe- 
ten vervallen in mensverheerlijking. Maar niette- 
min kan dit boek aan de stijlloze wereld van van- 
daag een grote dienst bewijzen. 

„In de lijn der geslachten". 
Ondanks het Individualisme en de ongebonden- 

heid van deze tjjd zien we hoe de generaal 
en veldmaarschalk voortkomt uit een traditierijk 
geslacht en opgroeit in een christelijk gezin. De 
rijke betekenis van deze beide milieu's wordt 
duidelijk naar voren gebracht. Dit boek is een 
betere propaganda voor de betekenis van het ge- 
zin dan tien leuzen. Op overtuigende Wijze wordt 
de waarde van een christelijke opvoeding in het 
licht gesteld. Montgomery is aan die opvoeding 
trouw gebleven. Daardoor was hij een lichtend 
licht en een zoutend zout. Dat blijkt uit zijn leven. 
Het mammonisme, met zijn gebondenheid aan 
geld en goed, veracht hij. Door zijn heldhaftig 
gedrag in de eerste wereldoorlog en zijn terug- 
keer na een zware verwonding, bewees hij te 
weten, wat het brengen van een offer Is. 
Vooral ook de toespraken en dagorders van 
Montgomery leggen getuigenis af vart^zijn geloof. 
Leest slechts: 
„Zulke mannen moeten vertrouwen in God heb- 
ben  en er moet wederzijds vertrouwen zijn 
tussen de commandant en de troepen; alles wat 
men onderneemt om dit vertrouwen te bevorde- 
ren zal een hoge rente opleveren." Vóór de veld- 
slag bij Alamein klonk het in zijn dagorder: 
„Laat ons gezamenlijk bidden dat „de Heer, ge- 
weldig in de strijd", ons tot de overwinning zal 
leiden." 

De generaal. 
Als militair legde Montgomery er steeds de na- 

druk op In de soldaat vooral ook de mens te 
zien. 
Typisch komt dit tot uiting in zijn Kerstbood- 
schap 1943 aan het 8e leger, als hij eenvoudig- 
weg de brief citeert, die hij van een meisje uit 
Yorkshire ontving, dat een jongen in het 8e 
leger had. 
Zijn persoon en karakter worden vooral geken- 
merkt door zijn initiatiefrijke en volhardende 
strfld tegen sleur en tradities zonder zin. Mont- 

STICHTING '40-'45 

Medewerkersbijeenkomst 
in Znid-Holland Noord. 

Op Zaterdag 9 October a.s. n.m. om 3.15 zal 
in het gebouw „Stads Doelen", Verwersdijk te 
Delft, een bijeenkomst worden gehouden van mede- 
werkers van de Stichting 1940-1945. 
De Heer ]. Smallenbroek, voorzitter van het 
Hoofdbestuur der Stichting 1940-1945, zal spre- 
ken, terwijl film, declamatie en muziek het pro- 
gramma verder zullen vullen. 
Laat iedere oud-verzetsman in dit deel van de 
provincie Zuid Holland van de gelegenheid ge- 
bruik maken om in een gezellig samenzijn zijn 
vrienden uit het verzet weer eens te ontmoeten. 
Ook de dames van de medewerkers zijn daar van 
harte welkom. 
Over gezamenlijks reisgelegenheid kunnen de 
plaatselijke besturen nadere inlichtingen ver- 
strekken. 

gomery was toen, wat in een leger heet; min- 
dere. En waarachtig geen ja-broer. Deze „luxe" 
kon hij zich permitteren, omdat hij de dienst 
kende en ervan hield. 
De generaal was streng voor zichzelf, maar voor 
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Veldmaarschalk Montgomery 

zijn soldaten niet strenger dan met het oog op 
het militaire doel nodig was. 
Hij had, gelijk Mozes, Cromwell en Napoleon, die 
hjj bewonderde, een uiterst vertrouwen in zichzelf 
en wist anderen dat vertrouwen ook In te boeze- 
men. Zijn tactische en strategische opvattingen 
waren even logisch als eenvoudig. 
Dit is altijd de kracht geweest van grote aan- 
voerders. 

De les voor Nederlana. 
Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat het 

mogelijk is ook in deze moderne tijd christe- 
Igk gehalte aan een leger te geven. Hier moet 
men niet mystiek en perfectionitisch over denken, 
want de woestijnratten van het 8e leger waren 
vast geen heilige boontjes. Hierbij moet men 
meer letten op het geheel, op de doelstellingen 
en op de leiding. Een leger vertegenwoordigt 
een volk. En zoals God de volken in hun geheel 
aanziet, evengoed als de enkele mens in al zijn 
uitingen, zo moeten we dit ook in verband bren- 
gen met het leger van een volk. 
Nu is het merkwaardige in Nederland, dat de 
vloot zich veel meer moeite geeft om aan ver- 
schillende zaken een christelijk karakter te geven 
dan het leger. We denken aan het gebed, dat 
voor de zeemacht is ingesteld bij de tewaterlating 
van een schip, bij de herdenking van de doden 
en bf) de beëdiging van officieren. Verder is weer 
begonnen met de zinvolle oud-Hollandse traditie 
te herstellen, dat op de oorlogsschepen een 
scheepsbijbel aanwezig is. 
Wjj zijn van mening, dat men al deze dingen niet 
zonder meer bij wflze van bevel in kan voeren. De 
Verhoudingen en de situatie moeten pr rfjp voor 
zijn. Maar na het gericht Gods, dat inzonderheid 

over het leger is gegaan in Mei* 1940, is dat toch 
wel één van de belangrijkste argumenten om 
niet te aarzelen. 
De geestelijke verzorgers van ons leger en de 
Generale Staf zullen zich met klem af moeten 
vragen, welke mogelijkheden hier liggen. En niet 
minder zij het de regering en volksvertegen- 
woordiging gezegd, op dit gebied niet te talmen. 
Toen in Mei '40 de oorlog losbrandde, kwam er 
door radio en alles een vloed van „christelijkheid" 
over ons, zfj het vaak al te zoetelijk. En het is 
goed God aan te roepen in de nood. We keuren 
dat handelen in Mei '40 allerminst af. Alléén het 
is beter als overheid, volk en leger God te zoeken 
te allen tjjde. Daaraan kan reeds nu — in vredes- 
tijd — uiting worden gegeven. 
Ook in de morele strengheid van Montgomery 
ligt een heenwijzing, dat wü het Wj een leger niet 
alléén moeten zoeken in uiterlijke correctheid en 
militaire vormen. 

De toekomst. 

Thans is de ongeveer 60-jarige Bemard Law 
Montgomery belast met de leiding van de 

Staf van de gecombineerde West-Europese 
legers. Dat is een ontzaggelijke verantwoordelijk- 
heid in het huidige tijdsgewricht van de wereld 
en in het bijzonder, omdat Engeland in West- 
Europa ligt. 
Vooral in de eerste, maar ook in de tweede 
wereldoorlog bleek, dat samenwerking vaak 
strandt op persoonlijke rivaliteit van leidende 
figuren. Met zelfverloochening heeft Montgomery 
samengewerkt met de Amerikanen en alle andere 
geallieerden. Het is goed zich aan het verleden 
te spiegelen. Ook voor de West-Europese Unie. 
Het is nodig, dat West-Europa in militair op- 
zicht een eenheid vormt. Daarvoor zijn bepaalde 
positieve geestelijke factoren nodig. Er is ook 
een instinctieve eenheid mogelijk, die Ingegeven 
wordt door angst en zo de mensen samendrijft. 
Maar daar moeten we van af. Dit boek van Alan 
Moorehaed geeft er goede perspectieven voor. 
En Montgomery is een figuur, die in staat is 
Duitsland een positieve rol te laten spelen. 
Op de „Officers'-Christan-Union"-conferentie te 
Zuylen, georganiseerd door de Nederlandse Chris- 
ten Officieren Kring, sprak de Duitse generaal 
Graf Hans Konitz op zodanige wijze, dat aan- 
genomen mag worden, dat er ook bij onze vroege- 
re onderdrukkers mensen zijn, die van goede 
wil zijn en die we niet mogen afstoten. 
Zo is er temidden van alle sombere gebeurte- 
nissen licht. Let daar vooral op. Stimuleert het 
en blijft tegelijk realistisch. De persoon van 
Montgomery was tot nu toe een lichtend licht. 
Het boek over hem een bijdrage tot méér dan 
men op het eerste gezicht zou denken. 
Neemt en leest! 
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| Moord 

= „Moord", zei een gerepatrieerde militair spon- = 
=■ taan toen we hem vroegen, hoe hij het had ge- = 
= vonden gedurende zijn diensttijd in de tropen = 
5 elke week De Zwerver te hebben ontvangen. = 
E Voor wie het niet weten, zij gezegd, dat de = 
= uitdrukking „moord" in soldatenjargon de Ü 
= overtreffende trap vormt voor fijn, schitterend, § 
E prachtig enz. = 
= Als De Zwerver met zoveel enthousiasme in = 
= Indië wordt ontvangen, is het dan eigenlijk niet = 
| heel jammer, dat er op de 100.000 militairen = 
= daar slechts enkelen zijn, die we ons blad we- 5 
= kelijks kunnen toezenden? 
= Dit is een misstand, die zo gauw mogelijk uit = 
E de weg moet worden geruimd. U kunt ons = 
= daarbij helpen door de bon, voorkomende op = 
= pag. 8, vandaag nog in te vullen, en aan ons = 
S op te zenden. 
§ De Jongens in Indië zullen het „moord" ï 
= vinden. 
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De bonnenkraak bij Drukkerij 

Hoitsema te Groningen 6 

/^vom Peter, de man van het illegale CDK, heeft 
v^het bij Dr. Spelberg op de Stichting Zuidlaren 
best naar z'n zin. Z'n vrouw en dochter zitten in 
Glimmen. Dat is niet zo heel ver weg en mevr. 
Spelberg zorgt op onovertroffen wgze, dat Oom 
Peter op tijd z'n natje en droogje krijgt. Oom Pe- 
ter heeft de sleutel van de garage in z'n zak. De 
bonnen van de tweede periode liggen keurig ge- 
•orteerd klaar. De koeriersters uit alle delen van 
bet land zullen ze dezer dagen komen halen. 
Maar op een middag schrikt Oom Peter. Er rijden 
politiemannen op het terrein van de Stichting. 
Die horen er niet, vindt hij. En hg verdwflnt uit 
de voorkamer. Maar als hg in de keuken komt, 
ziet hg buiten ook al grauwe Duitse uniformen. 
Dat is niet pluis. Oom Peter heeft al eens kennis 
gemaakt met heren, die van hetzelfde laken een 
pak droegen en hg stelt geen prgs op een hernieu- 
wing van deze kennismaking. Dr. Spelberg neemt 
hem mee tot achter in de tuin. Daar staat, achter 
een heg een prachtige den. Dat is een schitterend 
plekje. Dr. Spelberg heeft er eens gezeten, toen er 
een razzia op de Stichting was en niemand heeft 
hem daar gestoord. Als Oom Peter hier wacht 
tot Dr. Spelberg eens poolshoogte genomen heeft. 
Al spoedig bigkt, dat er niets is om zich ongerust 
over te maken. De politiemannen zgn met een 
delinquent (geen politieke), die op de Stichting 
verpleegd wordt, voor onderzoek naar Groningen 
geweest en de Duitsers lopen er toevallig rond, 
zonder kwade bedoelingen. 
Maar als Dr. Spelberg terugkeert heeft Oom 
Peter het mooie plekje onder de den al verlaten. 
Hg loopt op de weg naar Glimmen. En 's avonds 
laat hg de sleutel van de garage terugbrengen. 
Hg vindt wel een ander kosthuis. 

* * 
* 

\7rgdag 2 Juni 1944. — Vanmorgen zijn overal 
v in het land koeriersters voor dag en dauw op- 

gestaan om naar Groningen te reizen. Zo is het in 
Rotterdam, in Amsterdam, in Utrecht, in Fries- 
land. 
Clara en Ida uit Rotterdam zqn om vier uur al 
uit de veren, want ze moeten een uur lopen naar 
het Maasstation, vanwaar om 6 uur de eerste trein 
naar Utrecht gaat. Ze hebben tweedeklas-retour- 
kaartjes naar Utrecht. In Utrecht zullen ze Willy, 
Joke en Henk vinden, met retourkaartjes naar 
Groningen. 

Koeriersters komen en gaan 

•hjt noorden 

naar een stevige maaltgd en hopen, dat het 
adres op de Petrus Campenssingel, waar ze zich 
met een pasje moeten melden, hen gastvrij zal 
opnemen. Maar dat is mis, helemaal mis. Ze 
moeten door» naar Zuidlaren. Als ze hard lopen 
kunnen ze nog de bus van 1 uur halen. De stem- 
ming ten opzichte van de Groningers is niet be- 
paald gunstig. Moeten ze zich met een lege maag 
nu ook nog van het kastje naar de muur laten 
sturen? Maar als ze het bgitje er nu bg neer- 
leggen zullen de kaarten diezelfde dag niet meer 
op de plaats van bestemming komen. Er zgn er 
nog bij van de lopende periode. Daarvan had men 
er bg vergissing meer gekraakt dan voor Am- 
sterdam nodig waren. De eerste helft van die 
kaarten zou de volgende dag verlopen en die 
moeten 's Zaterdags nog uitgezet worden. Dus 
op een holletje naar de bus. Die is natuurhjk 
ook propvol. Wat was er nu niet vol in die da- 
gen? Clara heeft een SD-ausweis. Dat duwt ze 
met een triomfanteigk gezicht de chauffeur onder 
de neus. Hg moet er maar andere passagiers uit- 
zetten, maar Clara en haar gezelschap moeten 
mee. De chauffeur is een flinke vent. Hg vraagt 
of hij dan ook de Ausweise van de andere leden 
van het gezelschap mag zien. Maar die hebben 
er geen. 't Spqt de chauffeur erg. De juffrouw 
kan mee, als ze dat wil, maar de anderen niet. 
Clara moet haar rol nu wel verder spelen. Ze 
steekt haar spitse kin vooruit en eist inzage 
van de papieren van de chauffeur, noteert zgn 
gegevens en die van de bus, reikt ze hem woe- 
dend weer aan, maakt een dreigend gebaar met 
haar vinger en profeteert: „Sie werden noch 
von mir horen." 
Daarop wacht de chauffeur nog altgd. Misschien 
dat hij er door dit verhaal voor 't eerst iets meer 
van hoort. 
Het gezelschap blijft achter, onder de spottende 
blikken van het publiek. Ze neuzen in hun spoor- 
boekje en komen tot de ontdekking, dat de 
trein van half twee in Vries-Zuidlaren stopt. Ze 
slaan wat proviand in en dan haastje-rep-je naar 
de trein. 
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i reis vlot edhter niet te best, want de geallieer- 
Se bommenwerpers rekenen nu eenmaal niet met 
koeriersters, die bonkaarten moeten halen. Ze heb- 
ben des nachts een aanval op het station Amers- 
foort uitgevoerd en de electrische tussen Utrecht 
en Amersfoort la uitgevallen. Als eindeigk de 
eerste stoomtrein naar het Noorden vertrekt is 
deze eivol. Het lukt slechts ten koste van veel 
éUebogenwerk en de nodige boze blikken een 
plaats te bemachtigen. En dan hangen ze tot 
tien minuten over half een in de broeierige warme 
trein, die naar het Noorden rolt, zich angstig 
afvragend of sein Lodewgk (luchtgevaar) nu ook 
nog roet in het eten zal gooien. Ze smachten 

Op het station Vries bemerken ze, dat het nog 
een lange weg is naar de Stichting. Dat is niet 
zo leuk als het regent en waait en de grote, lege 
koffers telkens tegen je benen bonzen. Dan 
horen ze het gesputter van een gasgenerator 
achter zich en zien een melktankauto aankomen. 
Henk smgt z'n koffers aan de kant, graait in 
z'n zakken en geeft dan, midden op de weg 
staand, een keurige solo-dans ten beste, de beide 
handen boven het hoofd, in de ene een pakje 
sigaretten, in de andere een pakje shag. Dat 
helpt beter dan een SD-Ausweis. De auto stopt, 
maar de chauffeur verklaart, dat de cabine al 
vol zit. Of ze dan niet op de tankwagen mogen? 
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Dat moeten ze zelf weten, maar het zal niet 
meevallen om zich daarop in evenwicht te hou- 
den. Ze zullen het er toch maar op wagen. En 
het lukt om zich op het smalle 'randje, geleund 
tegen de ovale tankwand, staande te houden. 
Voor de Stichting stappen ze af om een familie- 
lid te bezoeken. 
De chauffeur kgkt verheugd naar z'n rokerg en 
trekt voor zichzelf de conclusie, dat er wel iets 
waars schuilt in het gezegde, dat er meer gek- 
ken bulten het gesticht rondlopen, dan erin. 
Maar op deze dag was dat toch werkeigk niet 
het geval, 't Was een compleet gekkenhuis dit 
keer. De meegebrachte koffers zgn niet vol- 
doende om alles te bevatten. Er moeten er nog 
een paar geleend worden bg de geesteigke ver- 
zorger. (Hg heeft ze helaas nog nooit terugge- 
zien.) En nog is de beschikbare ruimte onvol- 
doende. Om beurten trekken de dames zich dis- 
creet terug, om even later aanmerkelijk in om- 
vang toegenomen, terug te keren. 
Het wordt een complete wedstrgd wie de meeste 
kaarten bg zich kan steken. Joke brengt het tot 
500. Willy en Ida slaan haar met stukken. Ze 
weten er elk 800 weg te moffelen. Met spanning 
wacht men op het resultaat van de magere 
Clara. Haar lichamelijke conditie geeft haar 
natuurigk een behoorigke voorsprong. Maar er 
gaat een gejuich op, als bigkt, dat ze het tot 
1400 heeft kunnen brengen. In zulk gezelschap 
telt een man als Henk niet meer mee. Hg moet 
zich met een schamele 200 tevreden stellen. 
De terugweg naar het station onder deze om- 
standigheden lopend af te leggen is een onmoge- 
igkheid. Er zgn echter wel fietsen en bereid- 
willige helpers. Zo komt de tweede zending bon- 
kaarten voor het Westen op het station Vries- 
Zuidlaren aan. De koffers worden bevracht en 
zullen met dezelfde trein meegaan. Maar de 
trein is weer propvol en ze kunnen nu werkeigk 
niet meer staan, die lange reis. Ze kruipen maar 
In een eerste-klas coupé en nemen een bgslag- 
biljet. Ze zgn er gezellig „onder ons". Clara valt 
in de kussens en zegt: „O, jongens, geef me 
gauw eèn jineutje; ik smacht er naar." 
Ze hebben opdracht op elk station uit te kgken 
of er geen Landwacht in de treinen komt. En 
dat doen ze plichtsgetrouw, ook al is de trein 
een boemel, die overal stopt. 
Willy heeft haar ouders, die in Zwolle een co- 
mestibleswinkel hebben, vertelt, dat ze die avond 
met een trein uit het Noorden zullen komen. En 
die goeie moeke staat op het perron en verwent 
haar dochter en vriendinnen met alle mogeUjke 
lekkemgen. 
De grote vraag is nu, of ze in Utrecht de aanslui- 
ting naar Rotterdam nog zullen halen. Ze hebben 
nog drie minuten, schalt de stationsomroep in 
Utrecht. Ieder duwt en holt om van het eerste 
naar het derde perron te komen. Maar Clara en 
Ida moeten eerst nog haar koffers uit de goe- 
derenwagen sleuren. Ze wachten maar niet tot 
ze geholpen worden, grgpen de handvaten, stop- 
pen de ladlngmeester de vrachtbrief in de hand 
en bannen zich een weg door de reizigersstroom. 
De zware koffers trekken haar armen bgna uit 
het lid. Haar polsgewrichten doen pgn en kramp 
trekt door de vingers. Maar ze kunnen niet eens 
even verwisselen, want ze hebben in iedere hand 
een koffer. En tgd mogen ze ook niet verspelen. 
Nu nog de tunnel onder door. Trap af, trap op. 
De bonnenvracht onder haar mantels bobbelt 
bg iedere stap, als een log harnas. De koffers 
voor zich uit door de smalle deuren van de 
electrische naar binnen te schuiven, gaat bqna 
boven haar krachten. Mopperend maken de pas- 
sagiers ruimte, dan buitelen ze er zelf overheen. 
De trein rgdt. En schommelt. De passagiers 
schommelen mee en nu en dan kraakt er iets 
alsof er iemand kranten onder z'n jas verstopt 
heeft. Ze zqn bek-af de koeriersters en kruipen 
zo dicht mogeigk tegen elkander, opdat een 
ander niet tegen het bonkaartenpantser zal sto- 
ten. Maar ze zgn toch gelukkig, dat ze het nog 
net gehaald hebben. 
Maar nu de laatste tram nog in Rotterdam. 
Half elf komen ze aan. De laatste wagen van 
ign vier staat voor. En om elf uur is het sper- 
tgd. Iedereen holt om nog op tijd te komen, 
maar Clara en Ida moeten moeizaam zeulend 
met de koffers achteraan komen. 
En dan staat daar, waar ze de hele dag angst- 
vallig naar uitgekeken hebben; de Landwacht. 
Ze hebben opdracht bg contróle de koffers maar 
in de steek te laten, maar ze willen niet, dat al 



ONJUIST 

De Stichting Landelijke Propaganda-Commissie 
van het voormalig verzet in Nederland — een or- 
gaan van de GOIWN in Hersteld Verband — is 
met een film de boer op en verzoekt daarbij B. 
en W. in de verschillende gemeenten om vrijstel- 
ling van de vermakelijkheidsbelasting. 
Zij grondt dit verzoek op het doel, de moeilijk- 
heden en de noden der voormalige verzetsmensen 
te delgen, en te voorzien in de materiële, geeste- 
lijke en andere behoeften, ten slotte voor het 
maken van propaganda daarvoor. 
Slechts twee opmerkingen; 
Daar de GOIWN in Hersteld Verband een groep 
is, die zich van de GOIWN afsplitste, omdat zij 
de herbun deling der oud-verzetters als hoofddoel 
wilde bepleiten, en genoemde Stichting daarvoor 
in touw is, achten we de grond, waarop om vrij- 
stelling gevraagd wordt, onjuist. Men moet haar 
vragen t.b.v. de herbundeling en niet t.b.v. de 
noden der oud-illegale werkers. 
In de tweede plaats is het de Stichting 1940-1945, 
die, qua erkenning ónder ons en qua practijk, uit- 
sluitend in aanmerking komt om op genoemde 
gronden 't een of ander te vragen. Geen ander 
orgaan kan zich op die gronden beroepen, omdat 
geen ander orgaan daadwerkelijk iets van bete- 
kenis op dit gebied doet. 
Om deze redenen vinden wij de methode van 
deze Propaganda-Stichting op z'n zachtst uitge- 
drukt, onjuist. 

H. v. R. 

(vervolg van pag. 4) 
die moeite en dat gezwoeg van deze dag voor 
niets is geweest. 25e zullen hoog spel spelen. 
Clara grijpt opnieuw haar SD-Ausweis, maar 
aangezien ze geen hand vrij heeft, neemt ze deze 
tussen de tanden. Ze wringen zich tussen de 
mensenstroom, bonken met de koffers tegen 
scheenbenen en kuiten. — Daar is de kerel in het 
gehate zwarte pak. Hij zegt iets. Ze verstaan 
niet eens wat. Het smalle, bleke gezicht van 
Clara met de fanatieke ogen keert zich naar de 
man. Ze kan de mond nauwelijks openen van- 

Sociale problemen bij de verzorging van de slacktetfers van bet verzet 

Meer dan 3 jaar geleden capituleerden de Duitse 
machthebbers, nadat zij bijna 5 jaar lang ons land in 
hun macht gehad hadden en ons volkomen hadden 
onderdrukt. 
Op materieel gebied zijn 
de gevolgen van deze 5 
jaren bezetting nog steeds 
I   merkbaar. Diepe 

-g 1 wonden zijn gesla- 
* gen, maar al gaat 
  het velen lang niet 
vlug genoeg, aan het her- 
stel hiervan wordt met 
veel inspanning gewerkt 
en met trots wijzen wij op 
de tot nu toe op dit ter- 
rein behaalde resultaten. 
Wanneer wij met natio- 
nale trots spreken over 
onze herstelde wegen, her- 
bouwde bruggen en het 
weer bijna normaal func- 
tionnerende vervoersappa- 
raat, denken wij dan ook 
wel eens aan de diepe 
wonden, die de Duitse 
bezetter in vele gezinnen geslagen heeft? Een bekend 
Hollands spreekwoord zegt, dat de tijd alle wonden 
heelt. Is dit ook van toepassing op de wonden en 
verliezen in de gezinnen van onze gevallen vrienden? 
Ik vrees van niet. De ervaring leert, dat, wat ook 
hersteld wordt, het verlies van een vader, moeder, 
vrouw of kind nimmer hersteld kan worden. 
Dezer dagen ontmoette ik een weduwe, die haar man 
in bezettingstijd verloren heeft. Hij werd door de 

De heer A. J. Tennissen, Directeur van 
'40-45 te Amsterdam, hebben we bereid ge- 
vonden enige vervolgartikelen te schrijven over 
het verzorgingsprobleem in de Stichting '40-45. 
Het zal onze lezers welkom zijn, zich over 
dit onderwerp door een deskundige van 
'40-45 te laten voorlichten. 

contróle en de spertjjd in het vooruitzicht. De 
machteloze haat van het publiek brandt als een 
smeulend vuur om hen heen, maar ze voelen de 
weerstand verslappen. Doorbijten nu. — Een laat- 
ste, dreigend: „Na?" en het is beslist. Vier pas- 
sagiers moeten er uit om plaats te maken voor 
de „dames". De conducteur verontschuldigt zich. 
Hg kan het ook niet helpen. 
De SD heeft weer een slechte beurt gemaakt van- 
daag. 
Maar de jongens krijgen de volgende dag hun 

-; ' 

De inrijpoort van 
de Stichting 
..Dennenoord" 
te Zuidlaren. 

wege het SD-papier, dat ze tussen de tanden 
klemt. Vertwijfeld sist ze: „Slcherheitsdlenst, 
weg, los mensch, sofort". De kerel doet een pas 
achteruit of hij een verschijning uit een andere 
wereld ziet. De beide meisjes reppen zich ver- 
der. Ze durven niet omkijken, vrezen, dat ze zul- 
len worden teruggeroepen. Er gebeurt niets. 
Ze hebben bij de contróle niet eens kaartjes af- 
gegeven. De kluwen voor de wachtende tram- 
wagen slokt hen op. Tevergeefs. De wagen is 
vol. Maar ze moeten mee. 
Ze dringen door tot voor de ingang en nog een- 
maal moet de SD-Ausweis z'n dienst doen. — 
„Sicherheltsdienst, wir müssen mitfahren." — 
„U ziet toch zeker wel, dat de wagen vol is. Er 
kan geen kip meer bij." — „Gar nichts mit zu 
schaffen. Darm schmeissen Sie die Leute 'raus; 
wir fahren mit." — De conducteur pruttelt tegen. 
— „Was? Sie wissen nicht was gehörsamen 
heisst? Schnell, oder Sie werden eingesperrt." 
Blikken vol haat worden op de beide vrouwen 
geworpen. Natuurlijk, zware koffers met gestolen 
goed sjouwen ze mee, die hyena's. Bah. — 
Zullen ze hun rol kunnen volhouden? Het spel 
uitspelen? — Natuurlijk. Het is geen rol meer. 
— Er wordt gemompeld. Een woedende blik ia 
voldoende om het te doen verstommen. Ze voelen 
de macht, die dat stomme papiertje hun geeft. 
Ze acteren niet meer. Ze zijn hunnen; botte, brute 
hunnen, bezeten van machtswellust. — Wèt bon- 
kaarten, wèt onderduikers? Ze weten er niets 
meer van. Een ding is er maar, waaraan ze den- 
ken, dat is: die tram mag niet wegrijden en ons 
hier laten staan met de Landwacht daar bij de 

bonkaart. Nog juist op tijd. Misschien is er ook 
wel een Wj voor de zoon van de conducteur en 
heeft hg schamper gezegd: „Dat moesten die 
Duitse grieten van gisteravond eens weten." 
Op 13 Juni komt Clara werkelijk bij de SD. Niet 
in dienst, maar in Schutzhaft. Ze loopt in de val 
bij de Persoonsbewijs-sectie (PBS) in Amster- 
dam. En in de cel bedenkt ze met schrik, dat in 
haar visleren portemonnaie-portefeuille nog de 
spoorkaartjes zitten: R'dam-Utrecht, ITtrecht- 
Groningen en het toeslagbiljet voor vijf personen 
van Zuidlaren naar Rotterdam. Vermoedelijk 
heeft één van de Moffen er z'n Gretchen gelukkig 
mee gemaakt, want bij haar verhoren komen 
de kaartjes nooit op de proppen. Ze is de dief 
dankbaar tot de huidige dag. , 

Wordt vervolgd.) 

X 

/ 

Duitsers gefusilleerd en liet zijn vrouw alleen achter 
als moeder van 2 flinke, gezonde kinderen. Deze 
vrouw komt dit verlies niet meer te boven. Zij spant 

zich in om tegelijk een 
vader en moeder voor haar 
beide kinderen te zijn; 
slaagt naar haar eigen 
mening slechts gebrekkig 
en worstelt met vele pro- 
blemen. Zij is niet opge- 
wassen tegen de moeilijk- 
heden, die de opvoeding 
van haar kinderen met zich 
medebrengt. Voor zij met 
mij over deze problemen 
sprak, had deze vrouw met 
haar predikant gesproken, 
die haar de raad gaf veel 
te bidden. Inderdaad, een 
uitstekend advies. Maar 
is dit advies alleen vol- 
doende? Wat is er gemak- 
kelijker, dan tegen een 
vrouw te zeggen, die in 
grote moeilijkheden ver- 

keert: „Bid maar veel"? Wanneer de geestelijke lei- 
ders van ons volk en de vrienden -van de gevallenen 
niet naast deze gezinnen gaan staan, ze geregeld be- 
zoeken, helpen in woord en daad; dan is ieder advies, 
zelfs het beste advies, dat een mens, ook als geeste- 
lijke, geven kan, goedkoop en koud. 
Ik wil trachten in dit en de hierna volgende artike- 
len U enige problemen te schetsen, waarvoor men 
geplaatst kan worden en ook ongetwijfeld geplaatst 
zal worden, indien men in of buiten de Stichting 
1940-1945 zich geroepen voelt sociaal, d.w.z. hel- 
pend werk te verrichten in de gezinnen, waar na d« 
bevrijding tengevolge van verzetswerk een ledige 
plaats opengebleven is. 
Ik geloof, dat er voor de oud-verzetsstrijders geen 
belangrijker en moeilijker taak denkbaar is, dan het 
bedrijven van deze sociale hulp. Hetgeen ik ga 
schrijven zijn losweg enige voorbeelden uit de prac- 
tijk, voor betrokkenen zelf onherkenbaar weergegeven, 
voorzien van een korte inleiding. Wanneer deze po- 
ging tot gevolg heeft, dat er, rondom hetgeen ik 
naar voren wil brengen, een opbouwende discussie 
ontstaat, een bezinning komt op de taak, die voor 
ons allen is weggelegd, heb ik mijn doel bereikt. 
De lezer vergete vooral niet, dat ik, hoewel ik d« 
problemen zo rlgemeen mogelijk zal trachten te stel- 
len, het meeste te maken heb met de problemen, zo- 
als deze zich voordoen in de grote stad. Ook op dit 
sociale terrein is er ongetwijfeld een sterk verschil 
tussen stad en platteland. 
Ik moet beginnen, met allen, die sociaal werk ver- 
richten binnen de Stichting 1940-1945, een illusie te 
ontnemen en wel deze, dat de Stichting 1940-1945 
iets nieuws zou zijn op het gebied van maatschap- 
pelijke zorg. Bij de voorbereiding voor dit artikel ben 
ik te weten gekomen, dat omstreeks het jaar 550 vóór 
Christus, ten tijde van de grote wijsgeer Solon, door 
de rijke koning Croeses voorzieningen zijn getroffen 
voor de verzorging van weduwen en wezen van ge- 
vallen krijgslieden en spionnen. Wie van U dan ook 
de gedachte gehad heeft als medewerker, bestuurs- 
lid of functionaris van de Stichting 1940-1945 iets 
nieuws te verrichten, zal onder deze gedachte voor 
goed een streep dienen te zetten. Hiermede is meteen 
aangetoond, dat het treffen van sociale voorzienin- 
gen niet van vandaag of gisteren is. Ook in het Oude 
Testament lezen wij van een sociale wetgeving voor 
het oude Joodse volk. 
Lange tijd heeft echter de ontwikkeling van de 
sociale gedachte stil gestaan. De verzorging van alles, 
wat lichamelijk en maatschappelijk minder sterk was 
of gebrekkig, is eeuwen lang naar de achtergrond 
verschoven geweest. 
Eerst, en dan bepalen wij ons tot ons land, in de 
19de eeuw, nam de gedachte aan een ambtelijke ver- 
zorging van armen en armlastigen vastere vormen 
aan. In 1854 kwam in Nederland de armenwet tot 
stand en werden scherpe lijnen getrokken tussen de 
kerkelijke en burgerlijke armenzorg. Verschillende 
politieke partijen brachten sociale vraagstukken naar 
voren in hun programma's. Men ging studie maken 
van de schrijnende maatschappelijke nood. Hierdoor 
groeide enerzijds een steeds scherper onderkennen 
van de oorzaken, zowel sociaal als individueel, terwijl 
anderzijds een groter differentiatie tot stand kwam In 
de wijze, waarop de hulp werd verleend. 
Een grote verscheidenheid ontstond in vormen van 
maatschappelijk werk. Voor oude vormen kwamen 
nieuwe in de plaats, nieuwe vormen ontstonden ter 
individuele beteugeling van maatschappelijk kwaad, 
dat men in vroegere eeuwen, deels uit onmacht, of 
onwil, deels uit onbekendheid met zijn oorzaken, maar 
had laten doorwoekeren. (wordt vervolgd) 

„De Zwerver" heeft zijn 
advertentieprijzen 

aanzienlijk verlaagd. 
Vraagt prijsopgaven II 



Een halve Eeuw 

** NEDERLANDSE VROUW 

Voor wie een bezoek heeft gebracht aan de 
tentoonstelling „De Nederlandse Vrouw van 
1898—1948", gehouden in de Houtrusthallen 

te Den Haag, bljjven slechts twee mogelijkheden 
open: of hij zal voor de duur van zijn verdere 
leven verstokt anti-feminist zijn — of hij zal zich, 
diep onder de indruk van het waargenomene, 
voor diezelfde duur een hardnekkig voorstander 
yoor de rechten van de vrouw betonen. 
Éen tussenweg is o.l. niet meer mogelijk, want 
wat hier in honderd en zes uitstekende verzorgde 
afdelingen over de Nederlandse vrouw wordt 
verteld is zo indringend, dat men er alleen nog 
«en ja of een neen op kan zeggen. Dat de ja- 
zeggers echter verre in de meerderheid zullen 
Zijn, daaraan behoeft geen moment te worden 
getwijfeld. 
Geen man, wandelend door de Houtrusthallen, zal 
ejh kunnen onttrekken aan een gevoel van grote 

wondering voor alles, wat de Nederlandse 
vrouw gedurende een tijdvak van vijftig jaren 
zo „maar" stllweg in het belang van ons volk 
beeft verricht. 
piet is wel eens goed voor die mannen, die de 
vrouw slechts als „hulpe" (hulpje) naast zich 
t hetzelfde niveau verdragen; voor die enorm 

wichtig en drukdoende Adammen, die, zoals 
schrijfster Ina van der Beugel in de stand: 

n vrouw over mannen, opmerkte, op een wijze 
^hallo" roepen, als ze door hun vrouw in het 
Werk worden opgebeld, als waarop een struik- 
sover: „hands up" zegt; scheppen geld uitgeven 
Voor hobbles, in de heilige overtuiging dat dit 
geld beslist nooit weg is; een gehechtheid aan 
«en of ander onvertoonbaar kledingstuk aan de 
dag leggen, die op zijn zachtst uitgedrukt lich- 
telijk dwaas aandoet; het eten bi) een gastvrouw 
altijd lekkerder vinden omdat het daar zo heel 
anders dan thuis smaakt; het is, schreven wij, 
wel eens goed, dat die mannen met al hun gekke 
eigenaardigheden en dikdoenerijtjes in de af- 
deling „De vrouw in het gezin" kunnen verne- 
men, dat de werkweek van een huisvrouw met 
«en gezin van drie kleine kinderen zonder hulp 
honderd uren beloopt, d.w.z. 14 uur per dag 
(de Zondag meegerekend): van 7 uur 's mor- 
gens tot 9 uur 's avonds. 
Het is voor een hoop eigengereide mannen, die 
bij voorkeur: „kindje" tegen hun vrouw zeggen 
(ook al steekt zij verstandelijk en lichamelijk 
«jen kop boven hen uit), wel eens goed om te 
saen welk een belangrijke plaats de Nederlandse 
Vrouw reeds heeft weten te veroveren (want zij 
heeft er voor moeten vechten) op alle terreinen 
van het maatschappelijke leven. 
Doch vooral (en dit zat ons bij de aanvang 
van dit artikel al in de pen), het is wel eens 
goed voor sommige dappere en strijdlustige oud- 

legale werkers, die, wanneer ze het al niet 
ronduit zeggen, toch overtuigd zijn van hun gro- 
tere belangrijkheid in het verzet, om enkele 
ogenblikken te vertoeven in" de afdeling „De 
vrouw in de oorlog", welke afdeling geheel is 
jewijd aan „haar die niets  en toch alles 

iTant zeker, het is verheugend waar te nemen, 
welke geweldige resultaten de vrouw in haar 
strijd voor de emancipatie heeft weten te berei- 
ken; het is niet minder belangwekkend te kun- 
nen lezen, welke Idealen vele vrouwen in onze 
mannen-maatschappij denken nog te moeten ver- 
Wezenlijken (al waren wij het hartelijk eens met 
de vraag van een in onze nabijheid staande, 
werkelijk niet „doetjes-achtig" uitziende, dame, 
toen zij opmerkte: „Is het nou wel zo nodig en 
gewenst, dat de vrouw zo'n ruime plaats in het 
maatschappelijke leven gaat innemen?"), maar 
bet moet ons van het hart, dat ons de vrouw het 
liefst is, zoals zij werd getypeerd in de afdeling: 
oorlog. 
De vrouw moge nog zulke belangrijke diensten 
kunnen vervullen op het gebied der wetenschap, 
van de kunst, van de staat enz., nergens toch is 

meer op haar plaats dan in het gezin als de 
aer zorgzame en met volle overgave dienen- 

Se moeder. Velen zullen haar gaarne volkomen 
gelijkwaardige mogelijkheden gunnen op alle ter- 
reinen van het leven, doch nimmer te ontkennen 
valt, dat haar eerste taak is: de verzorging van 
het gezin, haar eigen gezin het eerst, daarna 
dat van anderen, hetzij door wetenschappelijke 
hetzij door maatschappelijke arbeid. 
Hoe zij die taak heeft vervuld, daarvan getuigt 
zeer in het bijzonder de afdeling: De vrouw in 
de oorlog. Op suggestieve wijze is uitgebeeld hoe 
enorm veel de Nederlandse vrouw in het buiten- 
land op haar wijze heeft bijgedragen tot de alge- 
mene oorlogsinspanning. Rodekruis-werk, well- 
fare, de veelomvattende arbeid der Marva's enz., 
enz., te veel om zelfs maar te releveren. 

Met bijzondere Interesse hebben wij stilgestaan 
bij „De vrouw in de illegaliteit", gesymboli- 

seerd door het monument, dat indertijd door Ger- 

rit Jan van der Veen, de verzetsman, die in 1944 
werd gefusilleerd, Is ontworpen ter nagedachtenis 
van de bekende feministe, Wilhelmina Drucker. 
„Vrouwen, houdt de fakkels brandende", is de 
leus, waarmee zij de bezoeker als het ware tege- 
moet treedt. 
In de illegaliteit hebben de vrouwen de fakkels 
brandende gehouden, zoals in een opeenvolging 
van diorama's is uitgebeeld. Jammer is, dat men, 
door ruimtegebrek gedwongen, allerlei illegale 
werkzaamheden heeft laten verrichten in één 
enkele kamer, hetgeen aandoet als het lezen van 
een kort verzetsverhaal, waarin de schrjjver bin- 
nen een uur tijds laat gebeuren waarvoor een 
flinke knokploeg een jaar nodig zou hebben gehad. 
En als we hierbij nog een opmerking mogen ma- 
ken, 'zouden we willen schrijven, dat aan het werk 
van de koerierster wel wat te weinig aandacht 
is besteed. Naast de ontzaglijke zorgen van de 
vrouw in het goed Nederlandse gezin had men 
hier het zeer belangrijke werk van de koerierster 
meer centraal kunnen stellen. „Ik mis mijn bon- 
kaartencorsetje", merkte een oud-koerierster sne- 
dig op en het was niet het enige wat zü op deze 
tentoonstelling met betrekking tot het koerier- 
sterswerk miste. 
Wü zijn echter gaarne bereid eigenlijk deze geringe 
tekortkomingen te vergeten voor de waarlijk fijnge- 
voelde wijze, waarop de tentoonstellingscommissie 
bi) het einde van deze stand iedere bezoeker in 
de gelegenheid stelde om hulde te brengen aan 
allen, die zowel in ons land als in de overzeese ge- 
biedsdelen, hun leven voor de vrijheid van ons 
koninkrijk hebben gegeven. Enige vrouwen boden 
iedere bezoeker een bloem aan met het verzoek 
deze eigenhandig te bevestigen op een bloembed, 
welke in de vorm van een krans of bloemkussen 
telkens naar verschillende bekende gedachtenis- 
plaatsen in den lande werd opgezonden. 
Zelfs werden, dank zij de hartelijke medewerking 
van de Javase Bank, twee maal kransen van 
strobloemen per KLM naar Indië vervoerd om 
hen te eren, die daar in concentratiekampen of 
b(j gevechten zijn omgekomen. Eenzelfde eerbe- 
toon zal op 9 October a.s. nog worden gebracht 
aan allen, die op zee omkwamen. Zowel in de 
Europese als in de Indische wateren zal de „Wil- 
lem Ruys" op die datum een bloemenkrans neer- 
laten. H.M. Koningin Juliana — toen nog Prinses 
Juliana — die de tentoonstelling opende, genoot 
als eerste de eer een tuiltje bloemen op het bloem- 
bed te mogen bevestigen. Na Haar volgden velen, 
zoals wel zeer duidelijk tot uiting komt uit de 
bedragen, die tegelijkertijd werden geofferd ten 
bate van het Karei Doorman-fonds, het fonds 
1815 voor oud-militairen, het Prinses Margriet- 
fonds, de Stichting Pelita en de Stichting 1940-45. 
Twee dagen voor het einde der tentoonstelling 
was f27.282.52 ingezameld, welk bedrag ponds- 
ponds-gewijze over de genoemde stichtingen zal 
worden verdeeld. Daar de bloemen gratis door 
de Aalsmeerse bloemenveiling ter beschikking 
werden gesteld zal zo goed als het gehele bedrag 
binnenkort kunnen worden afgedragen. 

A fgezien van de financiële baten dezer actie 
kan de morele waarde van deze telkens terug- 

kerende eenvoudige maar ontroerende plechtig- 

HERDENKING OP DE CAVBERG 
Zuid-Limburg eert de gevallen strijders 

van het voormalig verzet. 
VALKENBURG, ZONDAG 3 October. 

\7an Zuid-Limburg, België en Duitsland zijn ze 
* gekomen  de vrouwen en mannen van het 

voormalig verzet. 
De natuur werkt mede om op deze dag de plechtig- 
heden alle luister bij te zetten. 
Nadat allen een Plechtige Hoogmis bij de Lourdes- 
grot hebben bijgewoond, vindt een stille opgang 
plaats naar het gedenkteken op de Cauberg, naar de 
plaats weer twee jonge vrienden hun leven gaven. 
De Marche Funèbre is verklonken en de voormalige 
KP.-leider-Zuid houdt een treffende inleiding. Hij 
vertrouwt namens de KP. het monument toe aan de 
gemeente Valkenburg, opdat in een lengte van dagen 
hier een monument mag staan, dat getuigenis geeft 
van de vrijheidszin van het voorgeslacht. 
Door het dochtertje van een der gefusilleerden wordt 
een eenvoudige, naar een ontwerp van Charles Eljck 
gebeitelde, steen onthuld. 

„In onze vrienden J. Coenen en J. Prancotte die 
5 September 1944 op deze plaats gelusilleerd 
werden eren wij allen die vielen in het verzet." 

Het staat er zo eenvoudig, maar welk een tragiek is 
er achter deze woorden verborgen. 
Fons Janssen declameert het gedicht „Vergeten Hel- 
den" en  de natuur strooit haar eerste herfstbla- 
deren op de voor ons zo geheiligde plaats. 
Kapelaan Frank herdenkt dan in een gloedvolle rede 
deze, zijn naaste medewerkers, en allen die vielen 
voor rechtvaardigheid en naastenliefde, voor God, 
Vorstin en Vaderland. 
Dan is het stil  
Guill. Bensen houdt het doden-appèl. 
Het is een lange lijst van mannen en vrouwen die 
wederom in onze herinnering worden opgeroepen. 
Hun stemmen antwoorden niet, maar wij weten hen 
allen in ons midden. 
Zichtbaar ontroerd spreekt dan de Commissaris der 
Koningin in Limburg, zelf een der vooraanstaande 
figuren van het voormalig Nederlands Verzet, een 
herdenkingswoord. 
De burgemeester van Valkenburg spreekt het slot- 
woord en geeft namens de gemeente de verzekering, 
dat dit monument, dat aan de zorgen van zijn gemeen- 
te werd toevertrouwd, in een lengte Van dagen ge- 
tuigenis zal geven van opofferingsgezindheid en 
naastenliefde. 
Na de Brabangonne en het Wilhelmus wordt deze 
indrukwekkende plechtigheid gesloten. 

heid moeilijk te hoog worden aangeslagen. Een 
kleine 200.000 bezoekers werden nog eenmaal 
stuk voor stuk geplaatst voor de afgrijselijke 
verschrikkingen van de oorlog om daarna als een 
vanzelfsprekendheid hun dank te betuigen aan 
allen, die hun leven offerden voor de goede zaak. 
Wij zouden nog veel meer willen vertellen over 
deze grootse manifestatie van het kunnen en 
willen der Nederlandse vrouw, doch de toegemeten 
ruimte laat het niet toe. 
Laten wij eindigen met de door H.M. Koningin 
Juliana bi) het begin dezer tentoonstelling ge- 
uite wens, waarin zij zegt: 
„Moge het overzicht, dat deze tentoonstelling 
geeft, voeren tot verder groeien van het zich- 
zelf verstaan, en leiden tot harmonischer be- 
grip tussen 't mannelijk en 't vrouwelijk deel 
onzer samenleving." TOON. 

Een-exclusieve opname 
voor „De Zwerver". 

H. M. de Koningin 
opende de tentoonstel- 
ling. De hoge gast werd 
o. m. rondgeleid door 
„Tante Wien". 
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Johannes H. A. G. Gort 
Geboren 28 Juli 1894 te Groningen. 

Gefusilleerd 22 Augustus 1944 te Vught. 

Gort, lange tijd misschien wel de populairste 
verkeersagent uit de stad Groningen, had een 

grenzeloze afkeer van het Nazidom en deszelfs 
aanhangers. Zo het ten aanzien van iemand in de 
lijn der verwachtingen lag, dat hij zijn plaats in 
de verzetsgelederen zou innemen, dan was het 
wel ten aanzien van Gort. 
Het werk, dat hij verrichtte bestond in het plaat- 
sen van onderduikers en het verzorgen van hen, 
hetgeen hij op voortreffelijke wijze deed. Verder 
was hij zeer bekwaam in het zoeken van contac- 
ten, die de illegaliteit konden voorzien van de 
nodige gelden. Nooit was iets hem te veel en wat 
van hem werd gevraagd, gebeurde prompt. Hij 
was het ook, die de KP hielp aan een Engels 
machinegeweer, dat onder de ogen van een Duit- 
ser uit een neergekomen vliegtuig was gehaald. 
Heel zijn houding was die van de echte verzets- 
man. 
Zijn superieuren, voorzover lid van de NSB, wei- 
gerde hij beslist te groeten ondanks de uitdruk- 
kelijke orders daaromtrent. Evenmin wenste hij 
zulks te doen voor Duitsers. Als hij het verkeer 
stond te regelen en hij zag een „hoge" Duitser 
aankomen, wist hij het zo aan te leggen, dat hij 
met de rug naar hem toe stond als de man het 
kruispunt passeerde. Velen hebben zich dikwijls 
afgevraagd of deze volkomen begrijpelijke, doch 
gevaarlijke houding hem niet in moeilijkheden zou 
brengen, maar het was tenslotte niet deze hou- 
ding, die hem zijn vrijheid deed verliezen, het 
was het laffe verraad, dat hem in handen van de 
SD speelde. Hij was de eerste, die door het ver- 
raad van Van der Woude werd gearresteerd. 
Door een aantal illegale werkers was een af- 
spraak gemaakt om in zijn woning een bespreking 
te beleggen over de uitwisseling van voor de 
bevrijders waardevolle gegevens. Dit feit was de 
SD ter kennis gebracht, terwijl ook de persoon 
bekend was, die de bespreking zou leiden. Niets 
vermoedende ging deze persoon naar de woning 
van Gort, waar hem werd medegedeeld, dat de 
bespreking door omstandigheden was verplaatst 
naar het huis van Steen in de Reigerstraat De 
SD, die hem had gevolgd, ging hem ook naar de 
Reigerstraat na, terwijl een inmiddels gewaar- 
schuwde andere groep van de SD, Gort in zijn 
woning arresteerde. Hij werd overgebracht naar 
het Huis van Bewaring te Groningen. 
Taai en zoals een goed Katholiek betaamd, heeft 
hij gezwegen. Via Amersfoort is hij overgebracht 
naar het kamp Vught, alwaar hij op 22 Augus- 
tus 1944 is gefusilleerd. 
Sterke God zijn nabestaanden en geve Hij hun 
de moed het voor hen zo zware verlies met ere 
te dragen. 

A. Steen 
Geboren 16 Januari 1896 te Assen, 
Gefusilleerd 22 Aug. 1944 ie Vught. 

Steen, die gedurende vele jaren zijn werk- 
zaamheden in de politiedienst had gevon- 

den, kende de misdaad en hij wist er tegen te 
strijden. Toen hij kennis maakte met de bar- 
baarse methoden van de bezetter en dagelijks 
voor ogen zag gebeuren wat vroeger zonder 
meer strafwaardig was, begreep hij, dat deze 
huichelachtige misdadigheid erger was dan 
welk misdrijf ook, voorkomende in het Wet- 
boek van strafrecht. Bestrijding van dit 
kwaad kon niet wachten op de bevelen van 
(soms) mee-collaborerende superieuren, hier 
mocht slechts worden geluisterd naar één 
stem; die van het geweten. En die stem sprak 
voor Steen zeer duidelijke taal. Die stem was 
het, die hem altijd weer de weg wees, die 
hem moed in sprak als die weg zeer steil 
werd, die hem de waarde van eigen leven 
gering deed achten waar het ging om grotere 
belangen dan van hem en zijn gezin. 
Toch betekende zijn gezin heel veel voor 
hem. Zijn vrouw en dochter, die van al zijn 
illegale werkzaamheden op de hoogte waren, 
hielden hem daarvan niet terug. Integendeel, 
ondanks de dagelijks loerende gevaren, steun- 
den ze hem, hielpen ze hem, deden alles wat 
de plicht in die dagen oplegde. Zijn huis kreeg 
bekendheid, onderduikers vroegen er onder- 
dak, KP-ers maakten er een vergaderadres 
van en hoeveel ook Werd gevraagd, wat bin- 
nen de mogelijkheden lag, werd mild en met 
liefde verstrekt. 
Voor een beraamde overval op het Huis van 
Bewaring verschafte hij de situatie-tekening. 
Hij was het ook, die de KP-ers huisvesting 
verschafte na het neerschieten van de zo 
beruchte en gevaarlijke SD-trawant, Keyer. 
Het heeft weinig zin alle door hem verrichte 
daden te memoreren. Het is volkomen onbe- 
langrijk hoeveel iemand heeft gedaan in het 
verzet, belangrijk is slechts, dat de stem van 
het geweten heeft gesproken en dat men daar- 
naar heeft geluisterd. Niet wat iemand heeft 
gedaan, maar dat het is gedaan, is waardevol. 
Steen, zijn vrouw en zijn dochter Ans, alle 
drie zijn het slachtoffer geworden van het 
verraad van Van der Woude. Op 1 Juni 1944 
werden zij tezamen met een (gewapende) 
onderduiker en een koerierster gearresteerd. 
Zij werden gezonden in een richting van- 
waar slechts weinigen terugkeerden. Steen 
kwam via Amersfoort in Vught en werd op 
22 Augustus 1944 gefusilleerd. Zijn vrouw en 
dochter gingen via Vught naar Duitsland, 
waar zij zijn bezweken onder de ellenden der 
concentratiekampen. 

Aukc Hendrik Dijkstra 
Geboren 27 December 1908 te Groningen. 
Gefusilleerd 22 Augustus 1944 te Vught. 

A uke Dijkstra, in de illegaliteit beter bekend als 
•''■„de dikke", nam al spoedig na de bezetting deel 
aan de ondergrondse strijd voor de vrijheid van het 
land. Of eigenlijk: voor de vrijheid van het geweten, 
want Auke was een Christen en de vrijheid om God 
te dienen in overeenstemming met eigen inzicht 
woog hem zeer zwaar. 
Zoals zo dikwijls gebeurde, begon hij zijn illegale 
werkzaamheden met het verspreiden van verboden 
lectuur, een courant, een oproep, een vlugschrift. 
Zelf ving hij het clandestien beluisterde radionieuws 
op ter verspreiding onder allen, die het maar wilden 
horen. Natuurlijk kwam hij langs deze weg in aan- 
raking met allerlei figuren uit de grote verzets- 
wereld met het gevolg, dat hij al heel gauw in het 
onderduikerswerk werd betrokken. Men kon hem 
daar goed gebruiken, want niet alleen was het zijn 
karakter en zijn bereidwilligheid tot elke hulp, die 
hem waardering verschaften, maar van heel veel be- 
lang waren de diensten, welke hij als distributie- 
ambtenaar aan de onderduikers-verzorgingsorganisatie 
kon bewijzen door het langs administratieve weg vrij 
maken van bonkaarten. Door zijn bemoeiingen be- 
spaarde hij de knokploegen veel gevaarlijke kar- 
weitjes, hoewel hij zodoende de risico op eigen 
schouders laadde. Het verzetswerk was hem echter 
in de loop van de tijd lief geworden en niets was 
er wat hem er nog van weerhouden kon. Al zijn vrije 
tijd gaf hij er aan en een beroep op hem werd nim- 
mer tevergeefs gedaan. De KP was bij hem als kind 
in huis en op zijn adviezen werd immer veel prijs 
gesteld. Moest de KP inlichtingen hebben voor een 
kraak op een distributiekantoor, Auke zorgde ervoor 
en alles was steeds tot in de finesses uitgewerkt 
Uren hebben de KP-ers in zijn gezelschap doorge- 
bracht en zelfs KP-ers uit andere provincies wisten 
hem te vinden, zoals b.v. „Zwarte Kees" (Ruizen- 
daal) uit Aalten. 
Door het vuige verraad van de student Van der 
Woude kwam een einde aan zijn illegale loopbaan. 
In de avond van de le Juni 1944 bezette de SD 
de woning van Auke, die zelf niet thuis was, doch 
bezig met verzetswerk. Doordat helaas niemand had 
bemerkt, dat de woning van Auke was bezet, liep 
deze in de late avond, niets vermoedende, in de 
handen van de SD. Na een kort afscheid van zijn 
trouwe echtgenote en kinderen werd hij weggeleid. 
Het was voor hem het laatste afscheid want na 
overgebracht te zijn naar het huis van Bewaring te 
Groningen, werd hij naar Amersfoort overgebracht 
Omstreeks 20 Augustus werd hij op transport ge- 
steld naar Vught en aldaar op 22 Augustus gefusil- 
leerd. 
Aan rijn vurig verlangen: Nederland bevrijd te zien 
van de onderdrukkers van zijn geloof, was een 
einde gekomen, doch op een zo geheel andere wijze 
als hij had gehoopt. 
Zijn ziel ruste in vrede. K. 09. 

een 

1 Wat valse klanken perst hij uit zijn vedel 
Die zuiv're tonen gaf in vrijer tijden. 
Deez' mens, die voor een ideaal kon strijden 
Verlaagt zich bij de Mof tof gunstgebedel. 

'Hier ziet men klaar wat of de eerzucht doet. 
Wanneer zij opgetoomd in een gemoed 
Gaat woeden als een storm woedt op de zee. 

'En Neerland walgt van deden zo onedel. 
En kan dien aanblik amper langer lijden. 
Een sikkel! om dat page-haar te scheiden. 
Een hamer! voor een klopje op die schedel. 

* Zo wordt een man, die zonder een'gen breidel 
Zijn eigen macht zoekt, strebsam is en ijdel. 
Verrader van een volk en een idee. 

(Uit: CLIMAX). 



AUSTRALIË, 

Toekomstigs emigranten kunnen thans zelf 
uitmaken o[ zij iets gevoelen voor emigratie 
naar Australië, Zij doen echter goed daarbij 
niet te vergeten welke houding Australië nog 
voor korf innam ten aanzien van Nederlandse 
schepen, die in Australische havens niet ge- 
lost en geladen konden worden. Het doet dan 
ook wel enigszins wonderlijk aan, dat Austra- 
lië thans met name voor oud-illegale werkers 
en oud-militairen uit ons land een zo tege- 
moetkomende houding aanneemt. 

'"P ot de krachtigst gevleugelde woorden van 
J- onze tfld ia zeker het woord emigratie gaan 

behoren. Tijdens gesprekken in treinen, restau- 
rants, aan de koffietafels, byna altijd is er dit 
onderwerp wat dra boven de hoofden rondflad- 
dert. Betrekkelijk gering is echter het aantal, dat 
kans ziet deze „verleidelijke vogel" in de macht 
te krggen teneinde zich er door naar het land 
der materiële beloften te laten brengen. Gebrek 
aan voldoende gelden voor de overtocht speelt 
hierbij dikwijls een niet onbelangrijke rol. 
Blijkbaar heeft de Australische regering zulks 
ook ingezien, getuige een pas ontworpen en op 
10 October a.3. in werking tredende regeling, 
waarbij aan ex-illegale werkers (actief aan 
het verzet deel genomen hebbende) en oud-milli- 
talren (die of in Ned. dienst of bfl de Koopvaar- 
dij waren gedurende de periode van 3 Sept. 1939 
tot 15 Augustus 1945) geldelijke steun wordt 
verleend als een tegemoetkoming in de hoge 
passagekosten. 
Australië heeft met een groot tekort aan ge- 
schoolde arbeidskrachten te kampen. Met name 
landbouwers, veeboeren, bouwvakarbeiders zijn 
In dit enorm uitgestrekte land zeer welkom. He- 
laas worden de mogelijkheden voor toelating 
ernstig beknot door de ook in Australië heersen- 
de schaarste aan woonruimte. Hoewel alles 
wordt gedaan hierin verbetering te brengen (o.m. 
door het inrichten van woon-kampen ter over- 
brugging van de eerste huisvestingsmoeilijk- 
heden) zal de huizennood nog wel enige tijd van 
sterk remmende Invloed op de emigrantenstroom 
blijven. 

Cond tuut &e£o$te ? 

Tot nu toe werd dan ook alleen een z.g. „landing 
permit" afgegeven als kon worden aangetoond 
(b.v. door een brief van een Australisch familie- 
lid), dat iemand in Australië zich zowel voor een 
woning als voor de overbrugging van een finan- 
cieel vacuum garant stelde. De eis t.a.v. de 
woonruimte is nog steeds van kracht (ter vol- 
doening waaraan de Stichting Landverhuizing 
Nederland, Lange Voorhout 20, Den Haag, zo 
nodig medewerking verleent) doch t.a.v. de finan- 
ciële voorwaarde heeft men thans een zeer tege- 
moetkomende houding aangenomen, hetgeen moge 
blijken uit het ontworpen z.g. "assisted passages 
scheme". Hierbij is bepaald, dat aan de reeds 
hierboven genoemde illegale werkers en mili- 
tairen de nodige bevoegdheid zal worden ver- 
leend tot binnenkomst in Australië en dat zij na 
binnenkomst in Australië een zeker bedrag zul- 
len ontvangen ter tegemoetkoming in hun pas- 
sagekosten en die van hun familieleden. 
Dit bedrag zal zijn, voor personen boven 19 jaar: 
40% van de passagekosten of £ 30 sterling; 
voor personen van 14 tot 19 jaar: 45% of 
£ 32.10.0 sterling; 
voor personen beneden 14 jaar; 50%- van de pas- 
sagekosten en zelfs 100% voor elk kind beneden 
12 jaar van een (voorheen) Australische vader 
of moeder. 
De normale passagekosten dient men te schat- 
ten op plm. ƒ 1300.— per persoon. 
Het ligt in de bedoeling om op 15 December a.s. 
„deVolendam naar Australië te laten vertrekken. 
Tot nu toe hebben plm. 800 emigranten passage 
op dit schip geboekt, zodat er nog plm. 600 ge- 
gadigden kunnen worden geplaatst. 

Toewei het zeer verheugend is, dat deze gun- 
stige regeling speciaal in het leven is geroe- 

pen ten behoeve van oud-illegalen en ex-militairen 
terwijl ons ook berichten bereikten, die van een 
zekere goodwill dezer categorieën bij de Austra- 
liërs gewaagden (er werden o.m. een aantal studie- 
beurzen ter beschikking van reeds in Australië 
vertoevende Nederlandse oud-illegale werkers 
gesteld) willen wij hieraan nog toevoegen dat 
ons van bevoegde zijde werd medegedeeld, dat 
emigratie naar Australië nog altijd een vrjj ris- 

kante onderneming blijft. Er bevinden zich daar 
b.v. geen vertegenwoordigingen van de grota 
emigratie-organisaties hier te lande, zoals wel 
In Canada het geval is, waar deze Nederlandse 
contactpunten zich belasten met de zorg voor 
het welzijn der pas-aangekomen emigranten. 
Van welk een enorme steun een dergelijke zorg 
kan zjjn zal een ieder begrijpen evenals een ieder 
direct zal inzien wat al moeilijkheden het ont- 
breken van die steun in een wild-vreemd land 
kan opleveren. 
Overigens; werk is er in overvloed en ook de 
sociale voorzieningen (bij ziekte, invaliditeit, 
werkloosheid enz.) mogen goed worden genoemd. 
In hoeverre men daar als vreemdeling van zal 
kunnen profiteren is van hieruit moeilijk te be-i 
oordelen. Zij, die omtrent de mogelijkheden van 
emigratie naar Australië onder vigueur van het 
"assisted passage scheme" meer willen weten, 
gelieven zich — uitsluitend schriftelijk — te wen- 
den tot de Australische Legatie te Den Haag, 
Lange Voorhout 18. waarna uitgebreide Inlich- 
tingen omtrent voorwaarden voor de aanvragers 
verstrekt zullen worden. 

TOON. 

GEDENKPLAAT 
„Veel is er in de oorlogsjaren gedroomd en 
verwacht van de toekomst. Voor velen Is de 
werkelijkheid na de bevrijding een teleurstel- 
ling geworden. Ik vertrouw, dat gij sterk zult 
zijn en veel zult verwezenlijken van wat toen 
als toekomstdromen in ons allen leefde en thans 
nog leeft. 
Aan de vooravond van mijn troonsafstand bind 
ik U dit op het hart." 
(Woorden, uitgesproken door H.M. Koningin 
WUhelmina op 31 Aug. 1948). 

Dit is de tekst van een bij de uitgeverij F. W. 
de Koning te Laren (N.H.) verschenen ge- 
denkplaat, herinnerend aan de troonsafstand 
van H.M. Koningin Wilhelmina op 4 Sep- 
tember 1948. 
De plaat maakt — niet in het laatst door de 
door de tekenaar P. Gregoire vervaardigde 
tekening, die op treffende wijze de zin van de 
koninklijke woorden vertolkt — een zeer ver- 
zorgde indruk, terwijl een gedeelte van de 
opbrengst zal worden afgestaan aan de 
Stichting 1940-1945. De prijs bedraagt ƒ2.50. 

AD V E RTENTIE - RUBRIEK 

De K.L.M. vraagt voor 
het vliegveld Schiphol 

bankwerkers • fijnbankwerkers 
koperbankwerkers 

gereedschapmakers • gereedschap- 
slijpers 

Instrumentmakers • instrumenten- 
draaiers • electrotechnlsch-lnstru- 
mentmakers 

draaiers • fraisers • slijpers 

plaatwerkers • ail round lasser 

vliegtuigmonteurs • vliegtuigmotor- 
monteurs • (automonteurs) 

radiomonteurs • radiotechnici 

Schriftelijke sollicitaties aan Personeelszaken 
Schiphol, Barak 121. Na oproep worden reis- 
kosten vergoed. 

Bestaan er la 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 demoblllseerende militairen. 

Ingevolge papleitoewlliing 
B.P.P. no. 6398, verschljat dese 
uitgave wekelijks en Is de 
omvang van du nummer 8 
pagina's, pag. tonn. 19 z 40. 

ionge immi mem, 
25 iaar, oud-mil. en B.S -er, opl. 
MüLO, Land- en Tuinb. school, 
typen? ruime pract. en adm. er- 
varing, prima referenties, zoekt 
passende betrekking in het bos- 
land- of tulnbouwbedrlj'. 
(Portie, tuinman, boswachter ot 
i acht opziener, bedrijfsleider, ver- 
tegenw.. o.i.d.). Brieven worden 
gaarne ingewacht onder no. 1082 
aan het bureau van dit blad 

Wegens bijzondere omstan- 
digheden is het gewenst, dat 
de 1 7-jarige zoon van een 
in Duitsland omgekomen 
LO. man, van werkgever 
verandert. Hij zoekt een 
plaats als 

KWEKER 
in 'n Ned. Hervormd gezin. 
WIE KM DEZE JONGE KEREl HELPEN? 
Br. aan Stichting 1940-'45 
Broekschew. 12, Eindhoven 
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STEMPEL F/VBRl EK 
VAN DER BRlo 

WESTZÜDE 202-ZAA*DAM 
TELEF. 4128 POSTR. 217102 
In een dag gereed. 

Alles op het gebied, van stem- 
pels, cliché's en naamplaten. 

Houtwarenfabr. P. FLENS, C.V. 

OOSTZAAN 
K.antoor en fabriek,    
Noordelnde C 12 ■ Telefoo; T 
Speciaal adres voordraai en fraiswerk. 

W6fk m Flens ^ervaarc^9ers van Huish. artikelen. .... n Speelgoederen en Techn. Houtwaren. 
l!J0 Heef wens Massa Houtwaren. - Vraagt offerte. 
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1 OLIEHANDEL VAN POLANEN 5 
RIJNSBURG • tel. K 1718-2405 | 

| Zojuiit oon^eJiamen uit Amz'ühx | 
Ü 

1 Quart busjes guaranteed 100 o/o Pure i 

Parafine Base Motor Oil 1 * 

1 Billijke 
1 prijs 

in dozen van 24 stuks verpakt in U.S.A. = 
S s vloeibaarheid 20-30-40-50. 

IflIMtllltltllHlimillllllllllllllllKllllllllllllllllllllllllllllltllltfilllllllllllllllllllllllllllllllllll 

VISCONSERVENFABRIEK 

VICO 

IJMUIDEN - TEL. 5374 

Af- 

levert thans weer 

KIPPERED HERRING 

in olie 

in blikverpakking 

(gesterilliséerd, dus houdbaar). 

VRAAGT UW WINKELIER. 

BON*\ De Zwerver in de Tropen 

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

* Zeepost/Luchtpostab onnement voor-. 

(Zeepost f 1.50 - luchtpost f 6.75 per kwaitaal.) 
* Abonnementsgeld wordt oer giro/postwissel of bij aanbieding 

van een postkwitantle betaald. 
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Weekblad der GOIWN. 

en LO-LKP-Stichting, 

GEMEENSCHAP OUD-ILLEGALE WERKERS NEDERLAND 

IS Oct. 1948 

Toen Palestina na de eerste wereld- 
oorlog bij de vredesverdragen van 
Sèvres in 1920 en Lausanne in 

1923 onder Brits volkenbonds-raandaat 
kwam, waren de Engelsen er zich wel 
terdege van bewust, in welk wespen- 

, nest zij zich staken. De Britse belangen 
in het Midden-Oosten en de verdedi- 
ging van de Oostelijke Middellandse 
Zee waren echter van doorslaggevende 
betekenis. Toch huiverden de Britten, 
als zij dachten aan Palestina, dit Hei- 
lige Land, waar drie godsdienstige stro- 

' mingen: Christenen, Joden en Moham- 
medanen, naijverig loerden op het bezit 
der heilige plaatsen. En onwillekeurig 
herinnerden zij zich, hoe deze zelfde 
heilige plaatsen in 1853 aanleiding wer- 
den tot de driejarige, wrede Krim-oor- 
log, waarin Frankrijk en Engeland de 
partij kozen van Turkije tegen Czaar 
Nicolaas I van Rusland, de „IJzeren 
H Czaar". Dat dit land de ramp- 

zalige kiem van constante strijd 
in zich droeg, bewezen ook de 
botsingen en rivaliteiten tussen 

de Griekse en Latijnse Christenen. En 
alsof dit nog niet voldoende was om te 
bewijzen, dat Palestina een waar wes- 
pennest was, had zich vroeger reeds 
het Zionistische experiment ontwikkeld, 
dat als uiteindelijke resultante een eigen 
Joodse staat moest opleveren op basis 
van de leerstellingen der profeten. Bij 
de reeds sterke en hechte binding door 
de geheiligde, religieuze tradities, kwam 
nog het verlangen naar nationale onaf- 
hankelijkheid; het verlangen naar een 
gemeenschap, waar zij — de Joden — 
eindelijk eens niet als vreemden, maar 
als eigen mensen zouden worden be- 
schouwd. Krachtig en fel is dit Zionisme 
gegroeid. Het zegt voldoende, dat de 
Engelsen een parallel trokken tussen 
deze Zionisten en de beweging der 
Sinn Fein, de geheime organisatie der 
ten opzichte van Engeland onverzoen- 
lijke Ieren onder leiding van De Valera! 

'V oals steeds in de wereldgeschiedenis 
^-/ wordt een beweging geruggesteund 
en gestuwd door mannen van formaat, 
door persoonlijkheden. Ook de Zionis- 
tische beweging bezat haar belangrijke, 
stuwende kracht. In 1905 was in Pa- 
lestina een veelzijdig en arbeidzaam 
advocaat aangekomen. Pool van ge- 
boorte, David Ben Goerion, de tegen- 
woordige minister-president van de 
staat Israël. De wrede, onrechtvaardige 
vervolgingen der Joden, de pogroms, en 
de ghetto's, de verachte en ontweken 
Joden-kwartieren in de grote steden van 
Europa, hadden in hem de gedachte 
wakker geroepen aan een economisch 
sterke en politiek zelfstandige Joodse 
staat. Bij zijn aankomst in 1905 was 
er van het Turkse rijk en zijn despo- 
tische grootheid, nog slechts een vaag 
silhouet over. Het Congres van Berlijn 
In 1878 had het Ottomaanse rijk wel zo 
grondig gekortwiekt, dat Turkije het 
grootste gedeelte van zijn Europees ge- 
bied had verloren. Palestina, dat tot 
het Turkse rijk behoorde, was een ver- 
waarloosd vazalstaatje. Zo was de toe- 
stand toen David Ben Goerion in 1905 
arriveerde. Zijn- komst in Palestina gaf 
een krachtige stoot aan de vooruitgang 
op bijna elk gebied. Goerion en enkele 
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De redactie heeft het voorrecht de lezers een serie zeer interessante 
artikelen over Palestina te verschaffen. Palestina is een brandpunt van 
moeilijkheden in onze tijd, waarin niet alleen Joden en Arabieren, maar 
bovendien de grootmachten dezer aarde een rol spelen. Men mag wel 
aannemen, dat dit land in de toekomst in het brandpunt van de belang- 
stelling zal blijven staan. 

'intellectuelen werkten als landarbeider, 
bouwden woningen, legden bevloeiings- 
werken aan, stichtten een vakvereniging 
en gaven een krant uit. Duidelijker en 
dringender dan op deze wijze hadden 
zij de Joden niet kunnen wijzen op hun 
plicht, de wederopbouw van Palestina 
in eigen handen te nemen en te hou- 
den. En de Joden hebben dit gebaar 
begrepen. Sterker en hechter dan ooit 
raakten zij gebundeld door het natio- 
nale saamhorigheidsgevoel. 

Zo kwam het, dat tenslotte in dit 
heilige land drie sferen, deels van 

economische, deels van staatkundige 
aard elkander kruisten. Daar stonden 
de Engelsen, met hun overwegend Ara- 
bische belangen, de Arabieren, die zich 
kantten tegen een grootscheepse immi- 
gratie van Joden, en tenslotte de Joden 
zelf, die het recht opeisten voor een 
eigen, onafhankelijke staat. 
De moeilijkheden en wrijvingen spitsten 
zich zo toe, dat de Joden in 1917 de 
Britten de bekende. Balfour-verklaring 
wisten af te dwingen. In de Balfour- 
Declaration verklaarde de Engelse re- 
gering onder meer, dat zij de stichting 
van een Joods Nationaal Tehuis gun- 
stig gezind was en haar best zou doen, 
om de verwezenlijking van dit doel te 
vergemakkelijken, zonder te kort te 
doen aan de burgerlijke en religieuze 
rechten van bestaande, niet-Joodse ge- 
meenschappen. De Joden hebben inder- 
daad hun Nationaal Tehuis gekregen 
en het is prompt de zoveelste bron van 
onenigheid geworden. De meer idealis- 
tisch getinte Zionisten hoopten op 
vriendschap en goede verstandhouding 
met de Arabieren edïprobeerden good- 
will bij hen te verwerven, doch toen 
het langzamerhand duidelijk werd, dat 
de Joden met hun Nationaal Tehuis een 
Joodse staat op het oog hadden, was 
deze poging, tot mislukking gedoemd. 
De Joden beschouwden het Nationale 
Tehuis niet als een eigen huis. Daar- 
voor was het nodig, dat de bewoner 
een ieder vrij kon toelaten of de toe- 
gang kan weigeren en de beperkte im- 
migratie was daarom voor de Joden 
volkomen onaanvaardbaar. De Engelsen 
herhaalden keer op keer, dat de bepa- 
lingen van het mandaat hun de ver- 
plichting oplegden, de immigratie slechts 
toe te staan onder gunstige omstandig- 
heden en dat naar hun mening de om- 
standigheden steeds ongunstiger wer- 
den. Ook bevestigden zij, dat zij met 
Nationaal Tehuis nooit een Joodse 
staat bedoeld hadden, want het man- 
daat verbood uitdrukkelijk om iets te 
doen, wat inbreuk zou maken óp de 
bestaande rechten der plaatselijke vol- 

kengemeenschappen. Daarenboven had- 
den de verplichtingen, die zij ten op- 
zichte van de Arabieren hadden, voor- 
rang boven die ten opzichte van de 
Joden. ^ 
Hieruit blijkt duidelijk, dat de Britten 
angstvallig hun Arabische belangen vei- 
lig stelden en zij bleven dit doen tot de 
dag, waarop zij hun laatste militaire 
eenheid uit Palestina terugtrokken. 
Onomwonden kwamen de Britten voor 
deze politiek nogmaals uit op 17 Mei 
1939. Op die dag zag een zgn. Witboek 
het licht, dat de Joodse gemeenschap 
opnieuw in vuur en vlam zette. In dit 
Witboek wezen de Britten de stich- 
ting van een uitsluitend Joodse staat 
van de hand, stelden de oprichting van 
een Arabische staat in uitzicht, sneden 
practisch alle wegen tot immigratie af 
en lieten de verkoop van land aan Jo- 
den slechts toe onder uiterst bezwaren- 
de en hinderlijke condities. Zonder dra- 
len verscheurde daags daarna de 
Opperrabijn van Palestina met vertoon 
en demonstratie ten overstaan van dui- 
zenden Joden in Jerusalem een exem- 
plaar van dit Witboek. Dit was het 
ostentatief gegeven sein tot een mee- 
dogenloos verzet, doch de tweede 
wereldoorlog schortte een gewelddadige 
uitbarsting op. Bij het uitbreken van deze 
oorlog namen 30.000 Joden de wapenen 
op aan de zijde der geallieerden. Reeds 
jaren kwelde hen vooral het anti- 
semitisme der nazi's, dat van dag tot 
dag op openlijke en bedekte wijze bloed- 
dorstig massa's slachtoffers eiste en het 
was geenszins verwonderlijk, dat de 
Joden heftig begaan raakten met het 
rampzalige lot hunner broeders. Moedig 
en voortreffelijk hebben deze Joodse 
strijders de zaak der geallieerden tot 
het zegevierende einde gediend. Voor 
hen was de inzet niet alleen de vrijheid 
en de waardigheid van de menselijke 
persoon, maar daarenboven het meer 
concrete doel: bevrijding van en hulp 
aan bloedeigen broeders, die nauw met 
hen verbonden waren door de banden 
van een vroom geloof en religieuze tra- 
ditie, ook al woonden deze broeders 
niet meer in het land hunner vaderen, 
maar verspreid over een wereld, die 
hen niet of maar zeer weinig begreep. 

nraiddellijk echter na de tweede 
wereldoorlog barstte het verzet 

tegen de bepalingen van het Witboek 
van 1939 los en van toen af kwam 
Palestina wederom in het brandpunt 
van de wereldbelangstelling te staan en 
werd de vraag acuut, hoe een oplos- 
sing te vinden voor een zoveel moge- 
lijk bevredigende status van Palestina. 
Fel geselden de Joden de Britse bedoe- 

lingen. Zij beweerden, dat Engeland, 
hoewel een christelijke natie zijnde, de 
heilige plaatsen in handen gespeeld had 
der Mohammedanen en de toestand 
onhoudbaar had gemaakt. Gezien in dit 
licht valt het ook te verklaren, dat de 
bescherming der heilige plaatsen door 
een internationale commissie mislukt is. 
De Britse regering is er ter bestendiging 
van haar invloed in het Midden-Oosten 
op uit geweest, vaste voet te' krijgen 
in de Arabische landen en met haar 
hulp is de Arabische Liga opgericht, — 
een losse aaneensluiting van staten met 
zijn vorsten —, voor welke Liga Enge- 
land maar één middel tot bundeling 
kende: de strijd tegen de Joden in 
Palestina. Engeland had ook het Ara- 
bisch Legioen opgeleid en bekostigde 
dit. Aldus de Joden en zij gaan verder: 
de huidige wereldregeerders missen in 
ontstellende mate politiek inzicht in het 
beoordelen van de krachten en verlan- 
gens, die er in een volk schuilen en van 
de reacties, die de tweede wereldoorlog 
veroorzaakt heeft. Reeds 50 jaren ge- 
leden heeft zich een diepgaande veran- 
dering in de Joodse mens voltrokken, 
die tengevolge van achteruitzetting en 
vervolging-tot-de-dood naar buiten Is 
getreden en duidelijk is te onderkennen. 
Aldus de Joden. En zoals het steeds gaat 
tussen opponenten, van de andere kant 
werpen de Engelsen de schuld op de 
Joden. 

T) alestina raakte dan na de tweede 
wereldoorlog in een volgende phase 

van de smartelijke worsteling om zijn 
geboorte. De grootsheid van het drama 
kreeg een diepere, internationale ach- 
tergrond, daar tevens begon te blijken, 
welke gevaren voor de internationale 
vrede in dit kleine land waren samen- 
geperst. 
In een tartend regelmatig tempo' volgde 
een reeks onlusten en aanslagen tegen 
de Britten, en in de eerste helft van 1946 
hadden reeds meer dan 50 incidenten 
plaats gehad. Palestina werd geteisterd 
door gewelddaden van geheime Joodse 
organisaties, die op deze manier duide- 
lijk te kennen wilden geven, dat het 
hun hoge ernst was met de stichting van 
een eigen Joodse staat en dat zij bereid 
waren, ter bereiking van dit doel, hoog 
spel te spelen. Het Britse leger trad op 
om de kracht van het illegale Joodse 
leger te breken door zijn wapens in 
beslag te nemen en zijn leiders te inter- 
neren. Dit had tot gevolg, dat de 
animositeit tegen Engeland bleef groeien. 
Een der meest schokkende gebeurtenis- 
sen was de aanslag op het Koning 
David-Hotel op 23 Juli 1946, waarin 
het Britse militaire hoofdkwartier en het 
secretariaat van de (Britse) Palestijnse 
regering een onderdak hadden gevonden. 
Ongeveer 60 personen lieten hierbij het 
leven. In een perscommuniqué maakte 
de Joodse, ondergrondse organisatie 
„Irgoen Zwai Leoemi" bekend, dat zij 
verantwoordelijk was voor deze daad 
van geweld, doch dit kon niet verhin- 
deren, dat vooraanstaande persoonlijk- 
heden zowel in als buiten Palestina hun 
afkeuring over deze daad te kennen 
gaven. Attlee, de Britse minister-presi- 
dent, noemde de aanslag een afschuwe- 
lijke misdaad en verklaarde, dat Enge- 
land zich door deze daden niet zou laten 
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MIDDELMATIGHEID 

De middelmatigheid is de hoe-danig- 
heid, waarbij het mensen gegeven is 

om dagelijks aan te tonen, dat zij op 
godsdienstig, sociaal en cultureel gebied 
niet oorspronkelijk noch zelfstandig zijn. 
De enige inspanning, die zij zich schijnen 
te getroosten, is niet af te wijken van 
deze geestelijke ellemaat en zich het ge- 
voel van veiligheid te verschaffen. in de 
„stand" der middelmatigen. In levens- 
houding lijken alle middelmatigen op el- 
kander, en het het ergste is, dat zij zich 
hier wel big vinden. 
Zij denken niet, maar praten na. Zij 
hebben geen eigen oordeel, maar sluiten 
zich aan bij het oordeel van de man of 
de heer uit de straat. Zij bewonderen 
datgene, waarin anderen voorgingen. ' 
Wij staan hier voor het type, dat zich 
voedt met de gangbare mening, dat 
kleeft aan het verburgerlijkte oordeel en 
zich voegt naar de Ingekapselde gewoon- 
te. De middelmatige erkent zelfs af en 
toe een principe, dat u vervult met een 
blik van verlichting en een zucht van 
verluchting, maar in het volgen van de 
consequenties laat hij u gezwind in de 
steek. Hij vreest inspanning, vermoeid- 
heid en strijd. 
In elk tijdvak van de geschiedenis lijkt 
hij op de bekende tijdgenoot, zich-zelf en 
anderen gelijk. De wereld van de voor- 
oordelen ia hem vertrouwd en zijn ge- 
dachten en gevoelsleven draait om de 
spil van de openbare mening. Waarom 
zou hij als middelmatige niet leven bij 
de gratie van de nette sleur, de eervolle 
routine en het knik-maar-ja-systeem? 
Je herkent hem in elke stand, terwijl hij 
voeten veegt, met de hoed in de hand; 
terwijl hij minzaam converseert met zijns 
gelijken, aandachtig luistert (en beaamt) 
naar hen, die hij gevoeglijk een beetje 
met de ogen dienen moet. 
In het leven staat hij op de smalle basis, 
waarbij hij vervuld is van zich-zelf of 
boordevol aan leegheid en geniepige zelf- 
zucht. Hij is zichzelf in zijn middelmatig- 
heid genoeg. Hij heeft geen persoontjk- 
heid, geen levenssteil, geen temperament 
en geen ideaal. Godsdienstig, sociaal en 
cultureel leeft hij op de achtergrond als 

de sympathisant en hospitant, vooral als 
het geen morele noch financiële offers 
kost. Het sociale onrecht gaat aan zijn 
hart en deur voorbij. Sociale problemen 
lost hij in een handomdraai op voor zich- 
zelf, maar niet voor anderen, die in hun 
bestaan bedreigd zijn. Sociale noden lenigt 
hij met het goedgeefse dubbeltje en een 
massa critiek op het inderdaad grote aan- 
tal collectes. 
Zijn culturele belangstelling uit zich stunts- 
gewijze. Hij doet een schouwburgje aan 
en pikt een concert van een kwartje, juist 
omdat hij geen arbeider is en aast op een 
goedkoop-uit-zijn. Een loopje naar een ten- 
toonstelling werkt zeer digestief, maar dit 
wil hij in het kader van de publieke be- 
langstelling en representatie niet weten. 
Een toneelstuk, een schilderg en muzikale 
compositie bewondert hij op advies of 
op superieur bevel. U kent hem aanstonds 
door zijn bewondering voor het detail of 
het fragment, waaraan hij zich moet vast 
grijpen, omdat het geheel hem ten enen- 
male ontgaat. Staat zijn artistiek repro- 
ductie en critisch vermogen onder nul of 
daaromtrent, in verburgerlijkte conser- 
vatie is echter zijn woord, zijn intonatie 
en zijn mimiek, het gamma van een opper- 
vlakkigheid, waarnaar veel-kleingelovigen 
luisteren en deskundigen beduveld worden. 
AI is de middelmatige geen pantoffelheld, 
u kunt hem naar de werkelijkheid en met 
enige fantasie stofferen naar zijn levens- 
wijze. In het verenigingsleven valt hij niet 
op en hij houdt zich angstvallig verwijderd 
van alle acties, die enige tijd en moeite 
vergen. Met burgerlijke voldaanheid kan 
hij iedere avond zijn jasje en broek uit- 
trekken om in een weggooiërtje te krui- 
pen. Met pijp en krant zoekt hg zijn ge- 
makkelijke stoel pp en na het nodige com- 
mentaar op het nieuws, dat zgn vrouw al 
van té voren kan voorspellen, komt het 
goedkope romannetje ter vulling en slui- 
ting van de steeds eendere dagtaak. Wel 
te ruste middelmatige  
Middelmatigbeid is levenslauwheid, die uit- 
gespuwd moet worden volgens een woord 
wijs en hard, dat zij liever niet overwegen. 

„JAN PATRIOT". 

WER|iDI 

EISENDE DUITSERS. 
Vertegenwoordigers van uit Nederland uitgewezen 
Duitsers hebken op een vergadering in Munster ge- 
pleit voor oprichting van een „Notgemeinschaft", een 
hulporganisatie voor de uit het Westen uitgewezenen, 
zoals er een bestaat voor de uit het Oosten uitge- 
wezenen. 
Zij willen op gelijke voet worden behandeld als de 
laatsten en eisen, dat alle door de Nederlandse rege- 
ring in beslag genomen papieren en documenten van 
de uit het Westen uitgewezenen worden terugge- 
geven. 
— Kwestie van herstelbetalingen. 

OPTIMISME. 
Een der commissies van de Algemene Vergadering 
der Verenigde Naties heelt een pensioenregeling van 
personeel in diénst van de V.N. aangenomen en de 
pensioengerechtigde leeftijd op zestig jaar gesteld. 
— Oud personeel of dwaas optimisme. 

POLITIE EN BURGERIJ. 
In het nummer van 29 September 1948 van „De 
Christelijke Politie-ambtenaar" wordt terecht gecon- 
stateerd, dat het ideaal „de politie de vriend der 
burgerij" na dé bevrijding verder verwijderd was 
dan voor de oorlog. De oorzaken daarvan, aldus 
het blad, liggen voor de hand; „Helaas is het zo, 
dat een klein gedeelte onzer collega's tijdens de 
bezetting blijk gaf van met de vijand te heulen, het- 
geen een klein gedeelte der burgerij aanleiding gaf 
tot het trekken van de conclusie, dat het met de 
betrouwbaarheid der pqgfie maar zo-zo gesteld 
was." 
— Een groot gedeelte . der politieambtenaren is in' 

de oorlog dusdanig tekort geschoten, dat het 
grootste gedeelte der burgerij terecht tot de con- 
clusie was gekomen, dat het met de politieke 
betrouwbaarheid der politie maar zo-zo gesteld 
was. 
Overigens heeft de politie door haar plichtsbe- 
trachting bij gelegenheid van het gouden jubileum 
inderdaad vertrouwen herwonnen. 

intimideren en zou blijven zoeken n'aat 
een rechtvaardige oplossing van het 
Ealestijns probleem. 

'e strijd ging verder. De Joden ont- 
voerden Britse officieren en de Britten 
namen hun toevlucht tot massa-arresta- 
ties en maakten grote hoeveelheden 
wapens buit. Intussen konden de Britten 
uit al deze onlusten de verontrustende 
conclusie trekken, dat de Haganah, de 
illegale, bewapende Joodse organisatie, 
onder politieke contróle stond van leden 
van het Joodse agentschap en dat er 
bij verschillende onlusten een samen- 
werking bestond tussen de „Irgoen" en 
„Stern-groep" enerzijds en de „Haga- 
nah" anderzijds. Een clandestiene zen- 
der „de stem der verzetsbeweging" bleek 
te functionneren onder algemene leiding 
van het Joodse agentschap. 
Einde October 1946 werd het station 
van Jerusalem opgeblazen en in een 
ruïne veranderd. Middelwijl was het 
Britse leger op pl.m. 100.000 man ge- 
bracht door overplaatsing van gedeel- 
ten van de eerste Britse pantserdivisie, 
die in Venezia Guilia gelegerd was, 
paar Palestina. Duidde dit op een ver- 
scherping van het conflict, aan de andere 
kant waren er tekenen, die wezen op 
goede wil. Acht Joodse leiders werden 
op vrije voeten gesteld, toen de Zionis- 
tische Raad op 29 October 1946 zijn 
afkeuring had uitgesproken over de 
activiteit der ondergrondse bewegingen. 
Rond die tijd werd ook in geheel Pales- 
tina de avondklok afgeschaft. 
C poedig echter bleek alle hoop en 
^ verwachting op toenadering ijdel, 
daar wederom een reeks acties tegen de 
Britten volgde. Aan deze onrust was 
het feit niet vreemd, dat Dov Gruner, 
een Joods leider, in Januari 1947 door 
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een Brits militair gerechtshof ter dood 
werd veroordeeld en enkele maanden 
later met drie andere Joodse verzets- 
lieden in de gevangenis te Acre werd 
opgehangen. Prompt werden als repre- 
saille twee Britse sergeants, die door de 
„Irgoen" gevangen gehouden werden, 
door de Joden opgehangen. 
Zo volgde gewelddaad op gewelddaad 
en terwijl de Verenigde Naties discus- 
sieerden over de uitzending van een 
commissie van onderzoek, pleegde de 
„Irgoen" een geslaagde overval op de 
gevangenis te Acre, zodat een groot 
aantal Joodse en Arabische gevangenen 
kon ontsnappen. En de Stemgroep, de 
meest extreme der ondergrondse orga- 
nisaties, zond in Italië geposte brieven 
met een explosief poeder aan Britse 
staatslieden als Sir Stafford Cripps, 
Strachey, Greenwoód, Sir Edward 
Speers en Anthony Eden. Oplettende 
waakzaamheid deed het plan echter 
mislukken. 
Op 5 Augustus 1947 wérd het depar- 
tement van Arbeid in Jerusalem door een 
tijdbom met de grond gelijk gemaakt, 
nadat nog geen etmaal tevoren een 
arsenaal van de Joodse verzetsbeweging 
door de Britten was vernietigd. De 
Britse politie verrichtte een aantal poli- 
tieke arrestaties en de Hoge Commis- 
saris voor Palestina, Sir Alan Cunhing- 
ham stelde de Joodse jeugdbeweging 
buiten de wet. Burgemeesters en tien- 
tallen andere invloedrijke Joodse per- 
soonlijkheden werden in arrest gesteld en 
de gehele reactie der Britten droeg het 
karakter van een massa-arrestatie. 
Desondanks werd korte tijd later het 

politie-bureau te Haïfa opgeblazen, 
waarbij verscheidene doden en gewon- 
den vielen. 
t_I et onvermijdelijke gebeurde, Euge- 
^ land maakte bekend, dat het zich 
gjng terugtrekken uit Palestina. De 
wereld zag hierin een openlijk toegeven 
van het falen der Britse politiek, om 
een middenweg te vinden tussen de 
Joodse en Arabische eisen, een weige- 
ring om nog langer alléén de verant- 
woordelijke en financieel kostbare taak 
in Palestina te dragen, een poging om 
de animositeit tegen Engeland zowel 
van Joden als Atabieren te verminde- 
ren en om de beschuldiging. te ontze- 
nuwen, dat de Britse politiek slechts was 
gericht op olie en militaire bases. 
In September kondigde de minister van 
Koloniën, Creech Jones, aan, dat Enge- 
land niet bereid was, een bepaalde poli- 
tiek in Palestina met wapengeweld door 
te voeren; dat zijn politiek uitging van 
de veronderstelling, dat het zijn man- 
daat moest neerleggen en dat de Britse 
regering plannen zou opstellen voor het 
spoedig terugtrekken van haar troepen 
en bestuursapparaat. In November 
daaraanvolgend was de evacuatie van 
troepen en legervoorraden uit Palestina 
reeds begónnen. 15 Mei 1948 werd 
vastgesteld als de dag, waarop het 
Britse mandaat zou eindigen en — alle 
pogingen van regeringen en Verenigde 
Naties ten spijt, om deze datum op te 
schuiven — hield de Britse regering 
voet bij stuk, legde op 14 Mei 1948 te 
middernacht haar mandaat neer en trok 
dë rèsterende Britse troepen op Haïfa 
terug om hen vandaar zo spoedig moge- 

lijk weg te voeren. Toen de Algemene 
Vergadering der Verenigde Volken op 
29 November 1947 het verdelingsplan 
voor Palestina goedkeurde, werd daar- 
mee de periode van frequente onlusten 
en aanslagen tegen de Engelsen afge- 
sloten en begon een nieuw tijdperk: dat 
van de burgerloorlog tussen Joden en 
Arabieren in Palestina. Die, eerste 
periode had echter niet alleen in het 
heilige land, maar ook in Groot-Brit- 
tannië diepe sporen nagelaten. Daar 
waren velen tenslotte een weinig anti- 
semitisch geworden en hoogst prikkel- 
baar. Zelfs Bcvin, die in het Lager Huis 
Truman verweet, dat deze de overeen- 
stemming tussen Arabieren en Joden 
verhinderd had door zijn eis, dat 100.000 
Joden in Palestina zouden worden toe- 
gelaten. In een ogenblik van verbit- 
tering ging Bevin zelfs zover, te be- 
weren, dat Truman deze eis gesteld had 
met het oog op de a.s. Amerikaanse 
verkiezingen. 
Nog een andere figuur uitte in het 
Britse parlement zijn misnoegen over de 
gang van zaken in Palestina. Het was 
Churchill, die met luide stem en met de 
vuist op tafel slaande, aan de minister 
van Koloniën vroeg, hoelang „die ge- 
mene oorlog" in Palestina nog moest 
duren, voordat er een beslissing werd 
genomen. „Buiten de persoonlijke offers", 
aldus letterlijk Churchill, „kost Palestina 
ons 30 a 40 milliocn pond sterling per 
jaar, terwijl 100.000 Engelse soldaten 
van huis zijn." 
Zo reëel als Churchill's woorden waren, 
zo ongelukkig en misleidend waren dl« 
van Bevin en het is mede aan zijn on- 
doordachte uitlating te danken, dat da 
warmte der Anglo-Amerikaanse ver- 
houdingen in de Palestijnse kwestla 
aanmerkelijk bekoelde. 



★ NATURALISATIEBELEID 

In de Eerste Kamer der Staten Generaal heeft 
op 21 September 1948 een gedachfenwisseling 
plaats gehad over de naturalisatie van Duit- 
sers. Aanleiding tot deze gedachtenwisseling 
is de voordracht geweest tot naturalisatie van 
een mijnwerkersgezin, waarvan de vader en 
de oudste zoon zich gedurende de bezetting 
zeer goed hebben gedragen, maar waar- 
van de tweede zoon in Duitse militaire dienst 
is geweest. 
Wij achten de in deze gedachtenwisseling ge- 
bezigde argumenten van dusdanig belang, dat 
wij ze in hoofdzaak hier achter weergeven. 

De argumenten van de luinister van Justitie 
om ook deze tweede zoon in de naturalisatie 

te begrijpen waren de volgende; 
Het eerste argument was, dat de aanvrage da- 
teerde van 1938, en wanneer dus de afwikkeling 
sneller had kunnen geschieden of was geschied, 
dan zou dit misschien bij het uitbreken van de 
oorlog in zijn geheel een Nederlands gezin zijn 
geweest. Het tweede argument was, dat de een- 
heid van het gezin wat betreft de nationaliteit, 
indien het enigszins mogelijk was, niet verbroken 
diende te worden. 
Het derde argument betrof de gunstige inlich- 
tingen, die over het gezin en over de bewuste 
jonge man waren verkregen. 
De heer Donkersloot stelt hier tegenover, dat het 
argument van de gezinseenheid in dit geval niet 
de doorslag mag geven, omdat er een groter be- 
zwaar tegenover staat: Naar mijn oordeel — 
aldus de heer Donkersloot — is het zo, dat zjj, 
die in Duitse dienst tegen de geallieerden hebben 
gestreden, niet thans genaturaliseerd mogen 
worden, ook niet wanneer komt vast te staan, 
dat het gedwongen is geweest en met tegenzin 
is geschied. Ik zou het alleen kunnen voorstellen, 
wanneer van die dienst gebruik was gemaakt om 
de geallieerden te steunen. Maar mij dunkt, dat 
een dezulke thans niet genaturaliseerd kan wor- 
den, zolang er nog velen zjjn, die wachten en een 
positieve houding voor de Nederlandse zaak heb- 
ben aangenomen gedurende de oorlog en de be- 
zetting, en zolang er zeer velen wachten, die als 
slachtoffer -an het politieke schrikbewind en 

DE RESTERENDE 

TWEE PROCENT 

Naar aanleiding van de door het Tweede-Kamer- 
lid, de heer Burger gestelde vragen, heeft de 

Minister van Justitie enkele bijzonderheden medege- 
deeld, betreffende de stand van de Bijzondere Rechts- 
pleging. 
Uit deze mededeling blijkt, dat per 1 September j.1. 
nog 2337 politieke delinquenten niet berecht zijn; dat 
komt neer op twee procent van het aantal, dat on- 
middellijk na de bevrijding in de bewaringskampen 
werd ondergebracht. De minister wees op de grote 
omvang van het probleem; politieke delinquenten, 
en was van mening, dat een getal van ruim twee 
duizend — als dit kan worden uitgedrukt in een der- 
gelijk laag percentage — geen verwondering behoeft 
te wekken. Het spreekt vanzelf, dat bij een normale 
procesgang een dergelijk cijfer niet zou mogen voor- 
komen, maar hoe betreurenswaardig en strijdig met de 
daaromtrent geldende begrippen het bestaan van een 
dergelijk restant ook zijn, onder de gegeven omstan- 
digheden ziet de minister hierin geen schending van 
de rechtszekerheid. Het tempo, waarin de verschil- 
lende zaken worden afgehandeld, is zodanig, dat een 
verdere verhoging onmogelijk is gebleken: de minister 
heeft er echter wel bij de procureurs-fiscaal op aan- 
gedrongen, om te onderzoeken, in hoeverre de afdoe- 
ning van de alsnog te behandelen zaken te vereen- 
voudigen zou zijn. 
Van de gelegenheid om een verzoek -om invrijheid- 
stelling bij het Bijzonder Gerechtshof in te dienen, een 
gelegenheid, die de politieke delinquenten bij de wet 
van 27 Juni 1927 geboden wordt, hebben vrijwel zon- 
der uitzondering allen, die in bewaring werden ge- 
steld, gebruik gemaakt. Dit houdt dus in, dat er nu 
bijna niemand meer is, over wiens inbewaringstelling 
de onafhankelijke rechter niet heeft geoordeeld. 
Twee procent resteert dus nog. Wij hopen van gan- 
ser harte, dat het verzoek, dat de minister aan de 
procureurs-fiscaal richtte, een zodanige uitwerking 
zal hebben, dat ook deze laatste twee procent spoe- 
dig zal zijn berecht. Twee procent is niet veel. Maar 
het oude spreekwoord, dat de laatste loodjes het 
zwaarst wegen, is nog steeds van kracht. 
Hebben de Bijzondere Rechtspleging aan het eind van 
haar waarlijk niet geringe en gemakkelijke taak de 
kracht, om ook deze laatste loodjes in zo kort moge- 
lijke tijd te verwerken! 

de rassenwaan uit Duitsland na 1933 naar ons 
land zijn gevlucnt en in Nederland goede leden 
van de samenleving zijn geworden. 
De Duitsers zijn zo slecht geweest voor ons land, 
dat een Duitser wel zeer goed moet zijn geweest 
en een positief bestrijder van het regime van 
Hitier, willen wij er prijs op stellen, hem als Ne- 
derlander te aanvaarden. Hiervoor moet een posi- 
tieve maatstaf worden aangelegd en alleen, wan- 
neer positieve gegevens van overtuigende kracht 
aanwezig zijn, kunnen wij, die, geloof ik, zeer 
zuinig met de toekenning van Nederlandse natio- 
naliteit dienen te zijn, daaraan te gemoet komen. 
Wij kunnen wat ruimer, wat royaler te werk 
gaan, dunkt mij, met de verblijfsvergunning, die 
nog maar iets negatiefs is, terwijl de toeken- 
ning van het Nederlanderschap een positieve in- 
houd heeft en positieve waardering uitdrukt. Ik 
acht het niet verantwoord, dat iemand, die in 
dienst van de vijand heeft gestreden, reeds thans 
het Nederlanderschap zou krijgen op grond van 
bepaalde persoonlijke gunstige antecedenten, 
zolang anderen, wier houding uitstekend en bui- 
ten alle twijfel is geweest, nog dienen te wach- 
ten. 
De Minister van Justitie blijkt in hoofdzaak te 
kunnen instemmen met het door de heer Don- 
kersloot aangevoerde: Ik ben het met hem eens — 
aldus de Minister —- dat zeker de Duitsers geen 
voorrang behoren te hebben bg de naturalisatie, 
en ik ben het ook met hem eens, dat daarvoor 
zeker niet bij voorrang in aanmerking komen 
Duitsers, die, zij het ook gedwongen, in Duitse 
krijgsdienst zijn geweest en daarvan wellicht 
minder goede invloed hebben ondervonden; ik 
ben het ook .volkomen met hem eens, dat wij in 
het algemeen voorrang moeten verlenen aan hen, 
die zich verdienstelijk hebben gemaakt in het 
verzet, die gestreden hebben in onze'legers, die 
om redenen van ras vele moeilijkheden hebben 
ondervonden. Er is ook meermalen in de Kamer 
meegedeeld, dat de Regering bij haar naturali- 
satiebeleid de gedragslijn volgt, dat inderdaad 
die mensen voorgaan. 
Wij zijn het dus, zoals ik heb gezegd, maar zeer 
weinig oneens en het is een afwegen van allerlei 
omstandigheden van het bijzondere geval, dat 
ons van mening doet verschillen. Wanneer het 
hier betrof een afzonderlijk naturalisatiegeval 
van een Duitser, die, zij het gedwongen, in Duit- 
se krijgsdienst is gegaan, zou ik het met de ge- 
achte afgevaardigde volkomen eens zijn, dat die 
man nu nog niet voor naturalisatie in aanmer- 
king zou komen. Ons verschil ligt hierin, dat wij 
niet dezelfde kracht toekennen aan het tweede 
ar^hment. De geachte afgevaardigde heeft de 
drie argumenten, die in de Memorie van Ant- 
woord naar voren zijn gebracht, opgenoemd, dus 
in de eerste plaats, dat het betrof een aanvrage, 
die dateerde van het jaar 1938 en die niet meer 
nodig zou zijn geweest, als destijds spoedig de 
naturalisatie zou zijn gevolgd, in de tweede plaats 
het gezinsverband en in de derde plaats de gun- 
stige inlichtingen omtrent de betrokkene. Waar 
wij hier te maken hebben met een lid van een 
gezin van goede Nederlandse gezindheid, waar- 
van het hoofd zich op verschillend gebied ver- 
dienstelijk heeft gemaakt, door deel te nemen 
aan het verzet, door op eigen kosten een zoon te 
laten onderduiken, die anders in Duitse dienst 
had moeten gaan, en die heeft geholpen bi) het 
doen onderduiken van Joden en de kosten daar- 
van uit eigen zak heeft betaald, daar geloof ik, 
nu het bovendien niet betreft een afzonderlijke 
naturalisatie, maar een aanhangsel, omdat de be- 
trokkene minderjarig was bij het indienen van 
het aanvankelijke verzoek en Inmiddels meerder- 
jarig is geworden, dat wij bg een dergelijke aan- 
vrage wel enige invloed mogen toekennen aan 
de omstandigheid, dat het toch wel wenselijk is, 
dat, wanneer vader en moeder en twee kinderen 
allen het Nederlanderschap verkrijgen, in dit 
uitzonderingsgeval betrokkene er van mag mede- 
proflteren, zodat, wanneer het overige deel van 
het gezin Nederlander wordt, ook hij zich als 
Nederlander in dat Nederlandse gezin kan gevoe- 
len. Ik geef toe: dat zijn iet of wat gevoelsargu- 
menten, waaraan de een wat meer, de ander wat 
minder gewicht zal kunnen hechten, maar ik 
geloof, dat de omstandigheid, dat de Regering 
gemeend heeft in dit geval deze man te mogen 
laten mede-profiteren van de naturalisatie  
De heer Donkersloot: Als Nederlander met de 
hakken over de sloot, Excellentie! 
De heer Wijers, Minister van Justitie; Met de 
hakken over de sloot, maar het is de vraag of de 
argumenten om hem met de hakken over de sloot 
te brengen voldoende zijn. Blijkbaar verschilt de 
geachte afgevaardigde daaromtrent met mg van 
mening. Ik blgf er echter van overtuigd, dat er- 
voldoende reden is in dit geval niet af te wijken 
van de gevolgde gedragslijn, maar een uitzonde- 
ring te maken om hem te laten medeprofiteren. 
Het wetsontwerp wordt met 27 tegen 16 stemmen 
aangenomen. 

MISPLAATSTE AHGST... 

W/c zullen er weer spoedig inzitten", zegt mijn 
* * buurman. En daarmede bedoelt hij: in een nieuwe 

oorlog. De kansen op een eventuële overwinning of 
nederlaag worden dan maar direct besproken en in ge- 
dachten definitief vastgelegd. 
Zo, en niet anders, denken de mensen op het ogenblik 
over de toekomst. De angst, die door het land gaat is 
zenuwslopend. Er is een groep mensen, die een vlucht 
naar het buitenland waagt om zich te ontdoen van die 
angst.... 
Vanwaar die angst, die m.i. toch misplaatst, is? 
Laten we- even teruggrijpen naar de oorlogsjaren, die 
nog vers in ons geheugen liggen. Toen ook was er een 
angst, ook weer een bepaald soort mensen. Angst voor 
de dreiging onder te gaan in de verstikkende greep van 
een sadistische bezetter, die het karakter van ons volk 
miskende. 
Men kan het Nederlandse volk in de jaren 1940-'45 in 
drie groepen verdelen: 
le de groep, die zich niet druk maakte om de verloren 

vrijheid: hun grootste angst was, dat er niet genoeg 
meer te eten zou zijn; 

2e de groep, die om er voor zichzelf het beste van te 
maken, twee heren diende, n.1. de Mammon en het 
vaderland, waarbij de dienst aan het vaderland na- 
tuurlijk in de verdrukking moest komen. Zij wilden 
zich „dekken" voor de toekomst, hoe die ook mocht 
uitvallen. Tenslotte verrieden zij het vaderland, ter- 
wille van de Mammon; 

3e de idealisten, die zich verzetten tegen het onrecht en 
streden voor terugkeer van het recht. 

Deze laatste groep, dit restant van een angstig volk, 
bleef zichzelf;- moet zichzelf blijven. Zij zijn nog idealis- 
ten, nog strijders voor het recht, ook al beweren sommige 
lieden, dat het illegaal werken een grote stommiteit was 
en men nu — na de oorlog — wel kan zien wie er met 
de baantjes zijn gaan strijken. 
Het trooste ons, dat deze defaitisten nooit behoorden en 
ook nooit zullen gaan behoren tot de Idealisten, die, blind 
voor de uitkomst, streden voor recht en gerechtigheid. 
Deze defaitisten leven in voortdurende angst, die hen 
zal verstikken als ze zich blijven vernederen. 
Tot de idealisten, die gevochten hebben en nog vechten, 
die geleden hebben en nog moeten lijden voor de vrij- 
heid — die moeilijker te winnen is dan een oorlog — 
tot hen wil ik nog eens zeggen: „Mijn vrienden, staat pal. 
Laat u niet vangen in de kluisters van de angst, geeft 
gehoor aan de oproep tot de strijd, die ons te wachten 
staat." 
Velen, die om God of Zijn gebod niet gaven, hebben 
in de oorlogsjaren het Geloof gevonden en konden zich 
staande houden. Weer anderen, die zich Christen noem- 
den, geloven thans alleen nog maar aan het noodlot. Hun 
allen zou ik het willen toeschreeuwen; „Gordt U aan 
tot de strijd: een strijd om ons alles vrijheid. Mijn 
„Zwerver"-vrieriden en allen die dit prachtige blad niet 
kennen; „Geen angst mag uw wil verslappen, geen 
onverschilligheid Uw daad belemmeren. Neen-en nog- 
maals neen. Houdt het Geloof — of, zo ge het verloren 
hebt, tracht het te hervinden — zit niet bij de pakken 
neer. Er ligt een taak op ons te wachten. 
Weglopen en zich naar het buitenland begeven is bij 
velen een uitvloeisel van defaitisme.... Laten we ons 
niet blind staren op het Oosten, noch op het Westen. 
Waakt en weest een vechter tegen de angst, de angst 
om te leven. 
Gelooft niet in de 'angst, want dan gaat de werkelijk- 
heid u voorbij, maar gelooft in die God, die het gezegd 
heeft: „Nog een kleine tijd en het zal alles nieuw 
worden." 
Koestert geen haat, geen egoïsme, geen angst maar 
werkt aan de toekomst en blijft mens, blijft Nederlander, 
zoals ge Nederlander waart in de tijd van verdrukking, 
die achter ons ligt. 
Het is nu nog de tijd van bezinning^ 
Daarom vraag ik u tenslotte nog dit: „Houdt Uw kaar- 
sen brandende, versterkt Uw geloof in de grote Bevrij- 
der aller eeuwen, die de angst voor ons wegnam; Jezus 
Christus. Want eens zal de wachter het U van de toren 
toeroepen: „Zie, de dag breekt aan, de nacht is voorbij- 
gegaan, het wordt licht...." 
Dit, mijn mede-zwervers, wilde ik u zeggen en ik moest 
dit schrijven, opdat de angst verdwijnen moge  
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De bonnenkraak bij Drukkerij 

Hoitsema te Groningen 7 

Terwijl in de Engelse havens de geallieerde 
troepen zich inschepen voor de invasie in 

Frankrijk, wordt in Groningen de SD gemobili- 
seerd voor een onderneming, die ertoe moet lel- 
den de illegaliteit in Groningen een geduchte 
klap toe te brengen. Begin Juni vervoegt zich 
een student bij Zuster Jo, die in het bezit is van 
belangrijke gegevens over de bunkerbouw in 
Delfzijl. De man weet het vertrouwen van Zuster 
Jo te winnen. De gegevens moeten op de snelste 
wijze naar de overkant en Zuster Jo brengt 
hem daartoe in contact met Cor, die weer an- 
dere besprekingen arrangeert. Maar ze weten 
niet, dat de stukken van de bunkerbouw door 
de SD in het Scholtenshuis zijn vervaardigd en 
alleen moeten dienen om de nodige draden in 
handen te krijgen om het illegale werk te kun- 
nen vernietigen. 
Op Vrijdagavond 2 Juli wordt er toegeslagen. 
En de slag is hard. De eerste arrestatie vindt 
op de Kapteinbrug plaats en weldra volgen er 
op meerdere adressen arrestaties en huiszoekin- 
gen. 's Nachts wordt Zuster Jo (Hessel van der 
Zee) van zijn bed gelicht en veel illegaal mate- 
riaal valt daar in handen van de SD. 
Als de volgende morgen Sepp Hahn een van zijn 
medewerkers per motor naar de trein heeft ge- 
bracht en hij terugkeert naar het contact-adres 
aan de Kraneweg, waar ook Karei van Kampen 
(Cor Kraal) verblijf houdt, lopen beiden' daar in 
handen van de SD. 
Reint Dijkema en zijn broer verlaten die Zater- 
dag Groningen zonder iets te weten van de 
arrestaties. Ze hebben Vrijdags een auto van 
Noordbroek naar Hoogezand gebracht, waar hij 
Ingericht zal worden als gevechtswagen en ze 
besluiten een paar dagen, vacantie te nemen. 
Reint vertrekt naar Siddeburen en krijgt daar 
de mededeling, dat het in de stad niet pluis is 
en o.a. zijn vrienden Sepp Hahn, Karei van Kam- 

NOORDEN 

Bij de S.D. op het Scholtenshuis 

dat de beide fietsen tegen de straat slaan. Dan 
ziet hij zijn kans schoon en ontsnapt. In een 
doodlopend straatje vlucht hij een kelder binnen. 
De politieman zoekt hem tevergeefs, maar, on- 
danks alle waarschuwingen in de illegale pers 
zijn er nog altijd mensen, die menen zich ver- 
dienstelijk te moeten maken door te vertellen, 
waar een ontsnapte vluchteling zich ophoudt. 
Een vrouw heeft hem de kelder zien binnengaan 
en verraadt zijn verblijfplaats aan de politieman. 
De politieman is blijkbaar niet van de snugger- 
ste, want opnieuw beveelt hij Reint voor hem 
uit te rijden en deze speelt hetzelfde spelletje. 
Voor de tweede maal rollen ze over de straat, 
maar dan ontstaat een handgemeen, waarbij Reint 
de pols van zijn belager te pakken krijgt en 
tracht hem zijn pistool te ontwringen. De man 
schreeuwt wanhopig en luidkeels „Sicherheits- 
dienst", waarop een Duits soldaat, die juist langs 
komt, zich met het geval inlaat. Maar hij vindt 
het verdacht, dat daar iemand in burger met 
een pistool rondloopt en vraagt om de legitima- 
tie van de politieman. Deze voldoet daaraan en 
dat schenkt Reint opnieuw de kans om er van 
door te gaan. De achtervolging wordt ingezet. 
De „schoolkameraad" schiet zijn pistool leeg 
zonder Reint te raken, doch een Duitse pa- 
trouille, die inmiddels aan de jacht is gaan deel- 
nemen, weet hem in een van de zijstraten door 
zijn ellepijp te schieten. Machteloos om opnieuw 
een ontvluchtingspoging te wagen valt hij in hun 
handen. 
Zo komt hij op het Scholtenshuis. 
Reint weet wat hem nu te wachten staat. Hij 

Het Scholtenshuis te Groningen (aan de rechterkant van de foto). 

pen en Zuster Jo op het Scholtenshuis zitten. Hij 
vertrekt onmiddellijk weer naar Groningen om 
te redden wat er nog te redden is. Maar zijn 
naam is bekend en een oud-schoolkameraad van 
hem, die als politieman met de SD onder één 
hoedje speelt, krijgt opdracht hem te arresteren. 
De schurk kent het gezicht van zijn schoolkame- 
raad maar wat goed en hij heeft geluk ook, 
want in de Boteringestraat passeert Reint hem 
op de fiets. Hij sommeert hem, onder bedreiging 
met zijn revolver, voor hem uit te rijden. Reint 
heeft helaas geen wapen bjj zich en schijnbaar 
gewillig geeft hij gevolg aan deze opdracht, maar 
bij weet zodanig met zijn fiets te manoeuvreren, 

weet, dat er geen hoop meer voor hem is. Maar 
hét betekent niet, dat zijn geestkracht hem be- 
geeft. Hij besluit elke kans aan te grijpen om 
zich te verweren. Ach neen, hoop om nog te kun- 
nen ontkomen heeft hij niet. Maar hij wordt lie- 
ver onmiddellijk op de plaats zelf neergeschoten 
of voor het executiepeloton geleid, dan de mar- 
telingen te moeten verduren, waarvan niemand 
weet hoe hij ze doorstaan zal. Hij heeft geen 
angst voor de dood. Bij alles wat hij deed heeft 
hij God kunnen vragen om zijn zegen. Dat kan 
hij ook thans. 
Wilde pijnen vlijmen door zijn arm, waar een 
kogel zich in z(jn vlees en gebeente ingevreten 
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heeft. Bloed kleurt zijn gescheurde en verfom- 
faaide jas. Maar in het verbeten, krijtwitte ge- 
zicht gloeien de donkere ogen diep in de kassen. 
Hij staat er niet als een verslagene, maar als een 
die overwint. Dat doet de haat bij zijn bewakers 
nog meer oplaaien. Ze schoppen hem tegen de 
schenen, maar zorgen er wel voor, dat eerst 
het koude, wrede staal van de handboeien om 
zijn polsen ligt. Dan drijven ze hem voort naar 
-een kamer, waar hij onder voortdurende bewa- 
king staat. Maar eerst worden ook zijn voeten 
gekluisterd. 
Zo staat hij daar, met de rug tegen te muur, 
machteloos en verbeten. Machteloos ? — Toch niet. 
Op enkele passen afstand van hem staat 'n tafel 
en één der Landwachters legt daarop even zijn 
geladen jachtgeweer neer. Daarop richt Reint 
zijn ogen. — Wat heeft hij zich altijd zeker en 
sterk gevoeld als de houder van zijn vertrouwd 
pistool in zijn handpalm lag en zijn wijsvinger 
zich kromde om de trekker. Dat hij juist van- 
daag zijn wapen niet bij zich had! — Maar voor 
hem ligt het jachtgeweer met de bruin-houten 
tromp en de glimmende zwarte loop. — Even 
moet hij de ogen sluiten en de tanden op elkaar 
bijten om de scheurende pijn in zijn arm. — 
Even maar. — Dan meten zijn ogen de afstand 
tot de tafel. Als hij zich voorover laat vallen kan 
hij het geweer grijpen. — Maar z'n handen, ze 
liggen gevangen in stalen schakels. — Nu kijkt 
hij naar die handen. Z'n polsen liggen tegen, 
elkaar gewrongen, maar als hij de palmen van 
elkaar afdrukt kunnen die handen nog een kom 
vormen, om het geweer te omvatten. Langzaam 
kromt zich de rechterwijsvinger, alsof hij de 
haan al overhaalde. — Dan trekken Reint's ogen 
weer naar de tafel en in z'n pupillen is de weer- 
spiegeling van het geweer. — Het geweer, het 
is in z'n ogen, in de warreling van z'n gedachten. 
En z'n handen hunkeren ernaar. 

En weer sluiten de oogleden zich, als 
om te verbergen, wat daar in het hoofd 
van de gevangene omgaat. Reint Dijke- 
ma bereidt zich voor op de dood. Hjj 
heeft geën hoop nog te ontkomen. 
Maar hij zal sterven met het geweer 
in de vuist; Hij denkt aan z'n moeder, 
z'n broers, z'n vrienden. Hij vraagt z'n 
God zijn plan te doen gelukken. Hij is 
geen Simson, die de tempel van Dagon 
zal doen instorten en al zijn vijanden 
meesleept in z'n dood. Maar toch...... 
als Simson zal hij zich nog eenmaal op 
z'n vijanden wreken. Ze zullen op hem 
aanvallen en hem doodranselen. Maar 
hij kan glimlachen tegen de dood. 
De Landwachter heeft zich afgewend, 
staat bij de deur. 
Reint heft z'n geboeide handen omhoog, 
perst z'n rug tegen de muur, de spie- 
ren spannen zich. Er is geen pijn meer 
in z'n arm nu. Z'n lichaam zet zich' af, 
slaat voorover naar de tafel, de kom 
van z'n handen valt over de geweer- 
loop, de boeien persen zich in z'n vlees, 
maar de vinger krampen om het glim- 
mende hout, zoeken tegelijkertijd steun 
aan de tafelrand om het lichaam op- 
nieuw te kunnen afzetten. Hg bonkt 
terug tegen de muur. — De Landwach- 
ter heeft zich omgedraaid, stoot een 
vloek uit en rent op hem af, maar 
z'n vinger is al aan de trekker. — Een 
vuurstraal, een knal, de hagelkorrels 
doorzeven het lichaam van de toesnel- 
lende Landwachter, die tot vlak voor 
de loop gerend is. Z'n lijf bonkt op de 
houten vloer. — Dan .is er wild gerucht 
van met ijzer beslagen laarzen, getier 
en gevloek. Ze trappen het nu weer- 

loos ineengedoken lichaam van de KP-er, die 
krampachtig het geweer in z'n vingers gekneld 
houdt, tot het terzijde valt naast dat van de 
Landwachter. Maar uit de stijf-opeengeperste 
lippen komt niet meer dan een zacht gekreun. 
Ha, hg leeft nog, die gemene terrorist. Een ge- 
weerkolf slaat z'n bleek gezicht tot een bloede- 
rige massa; een laars treft hem in de buik. Ze 
rukken het geweer uit de krachteloze vingers. 
Als hun woede gekoeld is trappen ze hem In een 
hoek. De geneesheer, die ontboden wordt, meent 
aanvankelijk, dat beiden dood zijn. Maar In het 
ziekenhuis komt Reint weer tot bewustzijn. Zfln 



toeleg is mislukt. En de SD zal hem geen kans 
geven voor een tweede aanslag. 

Op de zolder van het Scholtenshuis zucht Sepp 
Halm in gevangenschap. Hg is zwaar verhoord. 
Ontkennen mocht niet meer baten. Ze weten 
reeds teveel. Ze weten ook, dat hij de kaarten 
van de kraak bij Hoitsema vervoerd heeft. En 
hij zal vroeg of laat moeten vertellen, waar de 
kaarten gebracht zijn. Als eerst de betrokkenen 
maar gewaarschuwd kunnen worden dan zal hij 
zeggen waar de kaarten werden afgeleverd, 
want hij weet, dat ze daar niet meer zijn. De 
schilderswerkplaats op Dennenoord is reeds lang 

of ze de geboeide in de auto niet kent — „Neen, 
die heeft ze nooit gezien". En waar haar man js, 
weet ze niet. 
Zonder succes trekken ze weer af. 
En in het hart van Sepp is een groot gevoel van 
dankbaarheid, dat niemand van zijn spreken het 
slachtoffer is geworden. In de blik, waarmee hij 
haar aanzag heeft mevr. van Apeldoorn een 
stille bede gelezen hem te vergeven, dat hij spre- 
ken moest. 
Op Dinsdag 6 Juni landen de geallieerde troepen 
op de kust van Frankrijk. Nieuwe hoop ontwaakt 
in de harten der onderdrukte Nederlanders. Maar 
op diezelfde dag wordt ook Wim Vereikeren, die 

ontruimd. Maar dat hij daarvan op de hoogte is 
kan niemand weten. Als het Corrie Kraal gelukt 
een lijstje met adressen, die gewaarschuwd moe- 
ten worden, naar buiten te smokkelen, zal hij 
kunnen spreken. En dat lukt. 
's Zondags komt ook op „Dennenoord" de 
waarschuwing door, dat men op z'n hoede moet 
zijn en bezoek van de SD kan verwachten. Van 
Apeldoorn duikt onder en Dr. Spelberg is op 
z'n qui vive. 
's Maandags om half vier rijdt een luxe auto, 
waarin Sepp Hahn geboeid wordt meegevoerd, 
en twee overvalauto's met SD-ers naar de Stich- 
ting. Het gehele complex, waar zich de werk- 
plaatsen van de Stichting bevinden, wordt afge- 
zet en Sepp moet de plaats wijzen, waar de bon- 
kaarten verborgen zijn. Maar er is geen spoor 
van bonkaarten meer te vinden. Kasten worden 
opengebroken, de tuin afgezocht, maar er is 
zelfs geen snipper van het pakpapier te vinden. 
Het huis van Van Apeldoorn wordt doorzocht. 
„Wo sind die Bonnen?" schreeuwen de -kerels 
tegen mevr. van Apeldoorn. Ze denkt aan het 
pakpapier, dat ze zo graag had willen houden en 
is onzegbaar dankbaar, dat alles zorgvuldig ver- 
brand is. Ze* weet haar man veilig en voelt zich 
wonderlijk kalm. Ze slaan haar bont en blauw, 
scheuren het zeil'van de vloeren en vragen haar 

lül 
1 

'We leden honger en hadden verdriet, 

uit elk kind scheen de vreugd'te sterven 

en hij die zijn makker verried 

vreesde het komen van de scherven. 

De dood had ons reeds een hand gegeven, 

hij grijnsde ons als een zoete verlosser aan 

en wie dagen lang liep om te leven 

telde bij één broodje een dag van zijn bestaan. 

Wie er peinzend in een cel hebben gezeten, 

getrapt, geslagen als een hond. 

God, Gij zult het beter dan de mensen weten; - 

weer leeft de lach langer dan de wond. 

Rest ons dan slechts dit smartelijk bezinnen, 

o leven dat geen diepe droom kan zijn? — 

God, blijf naast ons bij dit opnieuw beginnen 

opdat deez'wereld straks geen bel zal zijn. 

Harm. de Jong 

ziet hij zijn kans schoon en ontsnapt. 

de leiding had bij de kraak van Hoitsema, in Ten 
Boer gearresteerd. En ook hij wordt een gevan- 
gene van de SD, op de zolder van het Scholtens- 
huis. 
In de garage aan de kromming in de oprijlaan 
van de Stichting, achter de hoge coniferen, lig- 
gen nog de 53.000 bonkaarten van de periode 408, 
wachtend, tot het hun beurt zal zijn om onder 
de onderduikers verdeeld te worden. 

Wordt vervolgd). 

9 

SOCIALE PROBLEMEN 

bij de verzorging van de slachtoffers 
van het verzet. 

Langzamerhand groeide de ouderwetse armenzorg uit 
tot een meer algemeen maatschappelijk hulpbetoon. 

Omstreeks het jaar 1900 ontstond het begrip maatschap- 
pelijk werk en heeft het zich van een eigen plaats weten 
te veroveren. Sinds 1900 ontstond een geleidelijke ont- 
wikkeling in de sociale wetgeving en zien wij verschil- 
lende ministeries verbeteringen aanbrengen, belangrijke 
uitbreidingen komen tot stand. Ook op sociaal terrein 
kan, in vergelijking met het buitenland, de wetgeving in 
ons land in die periode tot voorbeeld gesteld worden. 
Dit neemt niet weg, dat het Zelfs voor de oppervlakkige 
waarnemer van vandaag duidelijk is, dat vóór 1940 de 
maatschappelijke zorg tè veel in het teken van armenzorg 
en bedeling is blijven staan. Iemand, die vóór de tweede 
wereldoorlog aangewezen was op hulp van een charita- 
tieve vereniging of overheidsinstantie, was er niet te 
best aan toe. Voor de oorlog ontving men in behoeftige 

omstandigheden steun, groot genoeg om te voor- 
ziening een minimum levensbehoefte. Thans ont- 
vangt men in moeilijke omstandigheden bijstand, 
die gericht is op het behoud van redelijke levens- 

omstandigheden. 
Ik geloof, dat het niet te boud gezegd is, wanneer wij 
het verzet mede aansprakelijk achten voor deze voor- 
uitgang op sociaal terrein. Immers, men heeft de hulp- 
verlening aan hen, die door maatregelen van de bezet- 
ters ernstig getroffen waren, niet overgelaten aan be- 
staande organisaties, maar het verzet zorgde in gespeciali- 
seerde groepenf zoals het N.S.F., L.O., Natufa, e.a. voor 
de slachtoffers van de Duitse terreur. In de toekomst 
zal het, naar mijn mening, steeds duidelijker worden, dat 
de waarde van het verzorgingswerk van de zo even ge- 
noemde organisaties niet beperkt zal blijven tot de be- 
zettingstijd, maar door zal werken op een veel ruimer ge- 
bied. 
Op allerlei terrein van maatschappelijke zorg is er na 
Mei 1945 een verandering ten goede gekomen. De reeds 
lang bestaande plannen om aan de Stedelijke Univer- 
siteit te Amsterdam een 7de faculteit te verbinden met 
studierichtingen voor sociale psychologische en sociaal 
paedagogische wetenschappen kon verwezenlijkt worden, 
wat voor het maatschappelijk werk voor de toekomst 
van groot belang zal blijken te zijn. Hierbij is het echter 
niet gebleven. 
De geest van bedeling, armenzorg en steun, is voor goed 
naar de achtergrond gedrongen. Men spreekt thans niet 
meer van steun of bedeling, maar van bijstand en maat- 
schappelijke zorg. Betere grondslagen en normen voor 
financiële uitkeringen kwamen tot stand. Veel beteke- 
nende naamswijzigingen werden grif doorgevoerd. Een 
instelling in Amsterdam als „Liefdadigheid naar Vermo- 
gen" van vóór 1940 heet thans „Zorg en Bijstand". 
Grote invloed hadden de tijdens de bezetting werkzame 

-Illegale organisaties bij het tot stand komen van Neder- 
lands Volksherstel. Helaas is door gebrek aan belang- 
stelling in eigen kring, de invloed op dit maatschap- 
pelijk orgaan vrijwel geliquideerd. Gelukkig is dit laatste 
niet van toepassing op het werk van de Stichting 1940- 
1945. " 
Het is goed gezien geweest de verzorging van de slacht- 
offers van het verzet in eigen hand te nemen en ook 
in haar statuten heeft de Stichting 1940-1945' op het ter- 
rein van de maatschappelijke zorg een geheel eigen 
geluid laten horen, door haar arbeid op het redelijk her- 
stel van het levenspeil der getroffenen, en in artikel 2 
de te verlenen bijstand te omschfijyen als het lenigen van 
zedelijke, stoffelijke en maatschappelijke noden. Het in 
eigen hand houden van deze sociale verzorging van 
de slachtoffers van het verzet ondervindt weinig of geen 
weerstand meer. In brede kringen wordt, zowel door het 
Nederlandse volk als door de Overheid, de Stichting 
1940-1945 als verzorgingsorgaan geaccepteerd. 
Het is voor de lezers van De Zwerver niet nodig te 
betogen, dat wij dit eenmaal' begonnen werk krachtig 
vast moeten houden en nimmer uit handen mogen geven. 
Dit brengt echter de verplichting mede, dat dit werk 
wordt verricht op een maatschappelijk volkomen verant- 
woorde wijze. Allen, die hetzij als Bestuurslid, mede- 
werker of functionaris een taak hebben in de Stichting 
1940-1945 moeten er van doordrongen zijn, dat de 
sociale verzorging van allen, die aan hun zorgen zijn 
toevertrouwd, steeds in het middelpunt van onze belang- 
stelling moet staan. Wanneer niet ieder onderdeel van dit 
werk het stempel draagt van sociale of maatschappelijke 
arbeid, zal dit in de toekomst zeer ernstige nadelige ge- 
volgen voor alle verzorgden met zich mede brengen. 
Iedere medewerker moet er volkomen van doordrongen 
zijn, hoe belangrijk de sociale verzorging binnen de 
Stichting 1940-1945 is en een ieder, die van deze be- 
langrijkheid ten volle overtuigd is, beseft ook hoe bui- 
tengewoon zwaar, moeilijk en verantwoordelijk dit werk 
is. 

A. J. TEUNISSEN. 



m CEKQUIS 

Mijne Heien, 
Naar aanleiding van het ingezonden stuk „Een ver- 
keerd besluit", van de heer H. v. R., moet ik hier tot 
mijn spijt het onderstaande over schrijven. 
Vermoedelijk heeft de heer v. R. niet in een kamp 
gezeten en kent hij de toestanden, die daar geheerst 
hebben, niet. Daar werd niet gevraagd naar gods- 
dienst of politieke richting, maar wij hebben elkaar 
altijd zóveel als mogelijk was geholpen. 
De N.V.E.P.G. uit de bezettingstijd is strikt neu- 
traal; er wordt over geen politiek gesproken. Het 
hoofddoel is, de belangen der leden zoveel mogelijk 
te behartigen. 
Volgens mijn godsdienstige overtuiging sta ik lijn- 
recht, maar dan ook lijnrecht, tegenover het com- 
munisme. Echter, zou het de meesten van ons, dus 
mensen van verschillend geloof en politieke richting, 
ten zeerste spijten als één onzer oude kameraden om 
zijn politieke overtuiging uit de Vereniging gestoten 
werd. 
Ook heeft de heer v. R. de dienst niet bijgewoond 
in de Pieterskerk te Leiden op 14 Sept. j.l. des 
avonds. 
„Houdt wat ge hebt" en Cor. 1:13. 

Hoogachtend. 
f. A. REIPP. 

OPMERKINGEN. 
Laat ik beginnen met een paar notities te maken 
over de brief van de heer Reiff. Hieronder volgt een 
brief van Clara en aansluitend daaraan wil ik een 
antwoord op beide geven. 
H. v. R. zat niet in een kamp, maar dat verdroogt 
zijn inkt niet, want hij schrijft niet over de (gewaar- 
deerde) wederzijdse hulpverlening in het kamp, doch 
over de vereniging van ex-politieke gevangenen na 
het kamp. 
De vraag is niet of de vereniging zich neutraal acht 
en of haar doel slechts is, de belangen van ex- 
politieke gevangenen te behartigen, maar de vraag 
is, of ze dat ook op het bureau van de CPN. zo zien 
met betrekking tot de CPN-ers in de vereniging. 
Als velen het zouden betreuren, leden uit te moeten 
sluiten, dan zou ik willen opmerken, dat iedereen wel 
eens dingen moet doen, die hij om bepaalde redenen 
betreurt, maar om gewichtiger redenen niet na mag 
laten. 

is 
Geachte Redactie, 
Naar aanleiding van het artikel van H. v. R., ge- 
titeld „Een verkeerd besluit", in „De Zwerver" van 
24 Sept. 1948, zij het mij vergund, als hoofdbestuurs- 
lid van de Nederl. Ver. van Ex. Pol. Gevangenen 
en tevens geen onbekende in LO.-LKP.-kringen, het 
volgende op te merken: 
Ik geloof, dat dit artikel de zaken opblaast boven 
de normale proporties. Immers, laten wij ons eens 
nuchter realiseren wat de N.VJS.P.G. in feite is. 
Niet anders dan een vereniging, die de bedoeling 
heeft, de band, die in de kampen ontstaan is, aan 
te houden, en voorts haar stem te laten horen, wan- 
neer politieke gevangenen in de hoek gedrukt dreigen 
ie worden. Dit is misschien wel heel simplistisch uit- 
gedrukt, maar in ieder geval heeft de N.V.E.P.G. 
nooit voorgesteld uit haar midden weerkorpsen op 
te richten, ter bescherming van ons vaderland of als 
„Partij van de Concentratiekampen" geknipoogd naar' 
een kamerzetel. 
Welk bezwaar is er, dat communisten en niet com- 
munisten samenwerken om kinderen van ex-politieke 
gevangenen een pleizierig St. N icolaas feest of 
zomerkamp te bezorgen? Hier is geen sprake van 
een „mantelorganisatie" van de CPN., zoals ons zo 
vaak wordt verweten, want de communisten zitten 
er openlijk in en komen openlijk voor hun communist- 
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zijn uit, zo goed als ieder ander lid dit doet als het 
pas geeft. Bovendien is het misschien interessant om 
te weten, dat het uit 17 leden bestaande, op demo- 
cratische wijze gekozen hoofdbestuur, zegge en 
schrijve twee communistische leden telt! Wanneer 
inderdaad „de ex-politieke gevangenen van andere 
huize" over het algemeen weinig belangstelling voor 

De Nederlandse Vereniging ex-politieke 
gevangenen in discussie. 

deze vereniging hadden, en de communisten er een 
belangrijke plaats innamen, zouden m.i. deze ver- 
houdingen anders liggen! 
Veel belangrijker acht ik echter het volgende; Wie 
in de vereniging heeft het recht, een mede-ex-politiek- 
gevangene eruit te gooien? Is dat democratisch? 
Gereformeerden, communisten, Rooms-Katholieken, 
enz. enz. hebben in 't verzet schouder aan schouder 
gestreden; werd niet een Mevr. van de Muyzenberg 
gearresteerd op de Voorburgwal op een typisch LO- 
adres? Zijn er zo niet talloze voorbeelden te noemen? 
Sloot niet Henk Gortzak zich nauw aan bij de man- 
nen van deze groep in Vught — als politiek ge- 
vangene tegenover de vele zwarthandelaars en 
andere onpleizierige kampbewoners? Ontstond hier- 
uit niet een wederzijdse waardering? 
De communistische leden van de N.V.E.P.G. hebben 
nog nooit hun stem verheven om andersdenkenden er 
uit te werken. En waarom zou het nodig zijn? Wie 
niet met een communist, of Rooms-Katholiek, of Ge- 
reformeerde in één vereniging wil zitten, dat hij voor 
z n lidmaatschap bedanke! Niemand die hem tegen- 
houdt, maar hij heeft niet hef recht om z'n medeleden 
par force te verwijderen! 
Wanneer mijn geachte opponent zich afvraagt; „of 
het zin heeft, een groep mensen in een vereniging 
samen te brengen, uitsluitend op de negatieve grond, 
dat de Duitsers ze om politieke redenen opgesloten 
hebben", dan zou ik hierop het volgende willen 
antwoorden: In de eerste plaats „brengt niemand ze 
samen in een vereniging", die vereniging is door de 
daarvoor geïnteresseerden zelf opgericht — wie geen 
interesse had. heeft nog nooit een dwangbevel ont- 
vangen om lid te worden! 
En wat, in de tweede plaats, die „negatieve grond" 
betreft: heeft de schrijver zich wel eens verdiept in 
het probleem, dat concentratiekamp heette? Is het 
alleen maar negatief, wanneer je samen in 't kamp 
een organisatie hebt opgebouwd, om te redden wie 
te redden viel? Om te .organiseren". te zien bepaalde 
sleutelposities te veroveren in Schreibstube, 
Bekleidungskammer e.d. en dank zij de daaraan ver- 
bonden mogelijkheden, anderen het leven te redden? 
In dit werk hebben de communisten zeker geen gering 
aandeel gehad — integendeel. En in die omstandig- 
heden was Vadertje Stalin voor hen even onbereik- 
baar als de regering in Londen voor ons. Als de 
communisten toen ook alles wat ze deden als 
communist deden, dan zouden ze de kans ge- 
had hebben om een massa „plutocraten" naar de 
galg te verwijzen! 
Ik wil hier thans verder niet op in gaan, maar wenste 
bovenstaand^ gedachten toch even naar voren te 
brengen. Het is erg genoeg, dat in de samenleving 
in 't groot botsing op botsing plaats vindt tussen 
voor- en tegenstanders van Moskou. 
Maar wanneer dan ergens een mogelijkheid is, dat 
deze felle tegenstanders op een bepaald terrein elkaar 
kunnen ontmoeten als vrienden, wier vriendschap be- 
proefd is in de zware kamptijd, dan is dat m.i. een 
reden tot verheugenis. 
Maar wanneer hei zover moet komen, dat: „men 
als democraat moet weigeren, tezamen met commu- 
nistenteen vergadering toe te spreken' — dan acht 
ik dit een wonderlijk soort democratie, en heb ik de 
eer mede te delen, dat mijn opvatting van het woord 
democratie een tikkeltje minder.... dictatoriaal is! 

CLARA. 
COMMENTAAR. 
Ziezo, Clara heeft het maar weer eens gezegd, en als 
Clara iets zegt, maakt 't indruk en krijgt men vuur- 
werk toe. 
Laten we beginnen met het vuurwerk. 
Beste Clara; Ik begrijp niet goed, dat ik dictatoriaal 
zou zijn, als ik van het democratisch recht gebruik 
maak om te weigeren, met bepaalde personen te- 
zamen een vergadering toe te spreken. Ik meende 
juist, dat ik al een slavenziel zou hebben — en dus 
rijp zou zijn voor dictatuur, indien ik van dat recht 
geen gebruik zou durven maken. 
Wat is die beminnelijke goedgelovigheid van beide 
brieven toch een aantrekkelijke eigenschap. En wat 
zijn die stekelige polemische artikelen (zoals dat van 
mij) toch hinderlijk. Zo denkt U er niet alleen over, 
zo denk ik er gok over. Het zou me wat waard zijn 
om mee te kunnen zingen in het koor, dat de com- 
munisten argeloze knapen zijn, dat ze in vereniging 
zitten, zoals wij erin zitten, dat ze naast ons ston- 
den in het verzet en in het kamp en daarom nu onze 
„oude kameraden" zijn én welkom in onze vereniging. 
Wat een idylle zou dat zijn. Maar ik kan het niet 
schrijven. Welke reden kunnen wij hebben om te 
weigeren met deze heren in een vereniging te zitten? 
De reden, die ik vermeldde en waarop om een raad- 
selachtige oorzaak Clara en de heer Reiff beiden ver- 
geten in te gaan. 
Kan ik niet erkennen, de waarde van de hulp der 

De Stoottroepen herdachten de doden. 

een grotere voldoening kan een mens beleven, 
VJ dan het brengen van offers voor een ideaal", 
schreven wij in ons vorige nummer. Wij kondigden 
toen de herdenking van de gesneuvelde Stoottroepers 
aan, een herdenking, die inmiddels op 10 October on- 
der zeer grote belangstelling in Leeuwen-Beneden is 
gehouden. Niet alleen uit het gehele land waren de 
bezoekers gekomen, ook België liet zijn belangstel- 
ling blijken en demonstreerde daarmee nog eens de 
over grenzen heenreikende geest, die ons in de oorlog 
dreef tot verzet, tot strijd tegen een alles vernietigen- 
de macht. 
Herdenking van hen, die in October 1944 in Leeuwen- 
Beneden door de Duitsers gevangen werden genomen 
en zonder enige vorm van proces werden gedood; 
herdenking vooral van de geest, waaruit zij het hoog- 
ste offer brachten voor hun ideaal. Zij kenden het 
doel, zij wisten de weg, die daarheen leidde, een weg, 
waarlangs lichaamspijn en dood loerden, maar die 
recht en onweerstaanbaar leidde naar de vrijheid. 
De herdenking werd geopend met een Protestantse 
kerkdienst in het Concertgebouw, waar Ds. H. F. 
ter Haar Romeney, Oud-Veldprediker van de Stoot- 
troepen, voorging en een plechtige H. Mis in de 
Parochiekerk van de H. Alphonsgs, die werd opge- 
dragen door Drs. L. A. M. Goossens, Oud-Aalmoeze- 
nier van de Stoottroepen. Daarna trok de lange stoet 
van familieleden en vrienden, militairen en autoritei- 
ten onder treurmuziek van de Kapel der Stoottroepen 
naar de Calvarieberg op het kerkhof, waar verschil- 
lende kransen werden gelegd. De stoet begaf zich 
toen naar de tuin achter de zusterschool, waar de ge- 
sneuvelden liggen begraven. 
Verschillende sprekers, w.o. kapitein Sjef de Groot, 
voorzitter van het herdenkingscomité, voerden hier 
het woord. 
Het was, zoals de vele herdenkingen, die wij na de 
oorlog hebben meegemaakt; Sprekers en kransen, 
kransen van de Belgische Oud-Strijders, van de 
Stichting herdenking Oud-Stoottroepers, van ver- 
schillende afdelingen van de B.O.S. 
In die tuin achter het zusterhuis te Leeuwen-Beneden 
hebben op de 10e October woorden van bezinning 
geklonken en woorden van herinnering. Woorden zijn 
vluchtig en de kransen zullen verwelken, maar de 
graven zullen blijven. Als alles, wat is gezegd, weg- 
gedrongen wordt naar een verre achtergrond in ons 
denken, blijft daar toch als een zekerheid, die denken 
en handelen richt en bepaalt, de wetenschap, dat daar 
in die tuin de graven liggen van hen, die hun 
doel kenden, bewust van de gevaren, maar onwan- 
kelbaar gaande de weg, die hun plichtsgevoel en 
hun geloof hen dwongen te gaan. 

communisten in het verzet en in een kamp en tege- 
lijkertijd vaststellen, dat zij altijd geleid worden door 
een politiek oogmerk, de vernietiging van de vrijheid 
en het verwerven van de macht met alle middelen? 
Kan ik geen eerbied hebben voor een in het verzet 
gevallen communist en op hetzelfde moment een 
politieke vriend van hem in ieder opzicht en in elke 
situatie wantrouwen, omdat hij van plan is, mij en 
mijn medeburgers hun vrijheid te beroven en daartoe 
bereid en- verplicht is, alle vormen van misleiding .te 
gebruiken? Kan ik niet jle. weduwe van een gevallen 
communist hulp verlenen en meteen weigeren een aan- 
gesloten communist in mijn vereniging toe te laten, 
omdat hij volgens zijn beginsel die vereniging zal mis- 
bruiken voor zijn politieke doeleinden? 
Zitten er maar 2 communisten in het bestuur der ver- 
eniging? Dat is niet veel, maar hoe staat het met het 
bestuur van de afdeling Amsterdam en van de afde- 
ling Zaandam? 
Heeft Li wel eens zo'n beroemde resolutie gelezen 
van zo'n internationaal congres van aangesloten 
jeugdorganisaties van ex-politieke gevangenen, van 
studenten, van geleerden, van juristen, van vrouwen? 
Lees ze nog eens over. Als de communisten de kans 
krijgen, dan pleiten al die resoluties voor Russische 
zaken, dan bedoelen ze verwarring en tegenstellingen 
op-te roepen onder de vrije volkeren. De N.V.E.P.G. 
heeft immers ook zo'n internationaal orgaan? Wacht 
li voor de beer! 
Wij beminnen de goedgelovigheid en waarderen de 
welwillendheid, maar wij zijn van plan hinderlijk te 
blijven tegen ieder, die ons wil nemen, waar we bij 
zijn, tegen ieder, die leeft onder het motto: geloof in 
mijn woorden en negeer mijn daden. 
Dat is het motto der communisten bij decreet van 
Stalin. Wij wensen van hun daden te leren, hoe we 
hun woorden moeten wantrouwen. En we wensen ze 
geen kans te geven in een verenging om misbruik 
te maken van onze argeloosheid. Wij willen niet als 
maatstaf nemen de argeloze communisten, die niet 
weten, wat de baas met ze voorheeft, maar wij ne- 
men als maatstaf, de theorie van het moderne com- 
munisme en het gedrag van de communisten, die haar 
door hebben. 
Daarom troffen wij de mokerslagen van Clara en de 
heer Reiff ergens in de lucht ver van ons moede 
hoofd aan: moe, omdat we er maar niet in schijnen te 
slagen, duidelijk te maken, wat we bedoelen. 
Over het vuurwerk hadden we het al. 

H. v. R. 



in memoRiAm 

Corresponderend op het vervolgverhaal 
van de overval op Drukkerij Hoitsema te 
Groningen (zie pag. 4 en 5), plaatsen mij 
deze week een herdenkingsartikel van de 
gesneuvelde Groningse KP-leider Reint 
Dijkema. 

Reint Albertus Dijkema 
Geboren 20 Mei 1920 te Smilde 
Overleden 22Aug 1944 te Vaght 

„ * i"'y 

D eint Albertus Dijkema was de zoon van een arts. Hij bracht zijn Jeugd 
door in de plattelandsgemeente Slochteien, terwijl hij, nadat zijn vader 

overleden was, in de stad Groningen kwam te wonen. In Groningen bezocht 
hij de Chr. HBS. en werd nadien aan de Universiteit te Grqningen ingeschre- 
ven als student in de medicijnen, waarmee hij de eerste schreden zette «op het 
pad om zijn vader's beroep voort te zetten. 

Reint was amper twintig jaar . toen de Duitsers ons land overweldigden en de 
terreur een aanvang nam, Reint Albertus Dijkema was geen twijfelgeval. Hij 
was een van de eerste Nederlanders die door zijn verzetshouding met de 
bezetters in conflict kwam. Toen de Joden gedwongen werden een ster te 
dragen, ging Reint — en met hem zijn broer Albertus — ook een ster dragen. 
Niet in het half donker, maar op het drukst van de dag ging hij door die 
straten van Groningen lopen, die voor het merendeel door Joden bewoond 
werden. Dit was niet een soort studentengrap, maar een uiting Van zijn diep 
geworteld medegevoel voor de veriatenen en verdrukten. Hij werd voor deze 
daad gearresteerd en met zijn broer zes weken opgesloten in het kamp te 
Amersfoort. Het was dan eigenlijk ook een logische gang van zaken, dat 
Reirtt in het verzet terecht kwam en één der eersten was die begreep, dat het 
individueel verzet, wilde het op den duur succes hebben, gefatmdeld behoorde 
te worden. 
In het begin van 1943 kwam ik voor het eerst met hem in aanraking. Toen 
ik hem zag voelde ik, dat hij te vertrouwen was. Zijn ogen spraken voor hem. 
Reint was niet een man van veel woorden, maar wat hij zei was weloverwogen. 
Hij kon soms echter ook zeer uitbundig zijn, bijvoorbeeld na een goed ge- 
slaagde overval of bij één of ander bericht, waaruit bleek dat de vijand klappen 
had gekregen. Ik herinner mij nog zeer goed de dag, waarop het bericht kwam 
dat Italië zich had overgegeven. Hij was juist bij ons en toen de rmiio het 
gerucht bevestigde, sprong hij als een jongen om de tafel, terwijl zijn ogen 
straalden van plezier. 
Zijn idee, dat het verzet in de provincie Groningen gecentraliseerd moest wor- 
den, heeft hem heel wat werk gekost Op zijn fiets trok hij, meestal geheel 
alleen, soms vergezeld van „Huib", de provincie door. Overal had hij zijn 
contacten. Vooral echter in het Noord-Oostelijk gedeelte van de provincie 
vond hij zijn werkterrein. Aan practisch alle overvallen, die in dat gedeelte van 
de provincie werden gepleegd op distributiekantoren en gemeentehuizen, nam 
hij deel of had deze voorbereid. Dat hij een fijn gevoelsleven had, moge blijken 
uit het feit dat, toen hij één van de allergevaarlijkste SDers had neergeschoten, 
hij mij vertelde, dat hij het door die gepleegde daad soms erg zwaar had, omdat 
hij meende, dat hij door die handeling een mens verhinderd had zich te beke- 
ren en de tijd der genade voor hem zou hebben bekort. Hij heeft zich dit zelfs 
zo erg aangetrokken, dat hij niet in staat was zich aan het verzetswerk te geven 
gedurende een periode van twee maanden. 
Niet alleen het K.P.-werk (hoewel het voornaamste) had zijn aandacht, ook 
verzet op ander terrein was hem niét vreemd. Vooral „Trouw" en de in Sloch- 
teren verschijnende weekoverzichten zijn, door het vele werk wat hij daarvoor 
in het begin gedaan heeft, in grote oplage door de provincie Groningen ver- 
spreid. Na de Meistaking 1943 gaf hij zich echter met zijn gehele hart aan het 
KP-werk en liet het andere aan de specialisten daarin over. 
Waarschijnlijk zullen in de gemeente Slochteren wel de meeste voetstappen 
van Reint Albertus Dijkema liggen. Daar toch bracht hij het grootste gedeelte 
van zijn jeugd door en daar ook woonde zijn verloofde, terwijl ook zijn illegale 
werkzaamheden voor een groot gedeelte in Slochteren werden uitgedacht en 
besproken. Nog zie ik hem zitten in de voorkamer van de familie Veldhuis 
met zijn medewerkers, tevens zijn vrienden, om ' zich heen. Velen van die 
vrienden zijn door de SD gearresteerd en ook Reint is hun niet ontkomen. Ik 
zie nog die vergadering voor mij, waaraan Klaas Woltjer, een van de grootsten 
onder de groten, Henk Veldhuis, de man die altijd maande tot voorzichtigheid 
en zelf zijn leven elke dag in de waagschaal stelde, lange Henk, die in een 
hevig vuurgevecht bij Benum sneuvelde, de ras-terroristen Willem en Koos 
Westland uit Wageningen, Harm Molenkamp, de onversaagde, die altijd pre- 
cies door de mazen van het Moffennet wist heen te sluipen, maar in de grot 
van Zuidlaren gevangen werd en in Westerbork voor de lopen van' het 
executiepeloton de dood vond. Kees Roeters, de KP-koerier, die niet na kon 
laten aan overvallen deel te nemen en in Neuengamme omkwam en nog enige 
anderen, onder leiding van Reint Dijkema, deel namen. Het was in het begin 
van het rampjaar 1944. Johannes Post was in Groningerland geweest en had van 
zijn grootse plannen, om drie grote gevangenissen op één en het zelfde ogen- 
blik te kraken, verteld. Ook de gevangenis van Groningen was in het pro- 
gramma van Johannes opgenomen en daartoe was het dan ook nodig, dat def 
verspreide KPers in de provincie Groningen verenigd werden. Wel waren 
de KPers theoretisch in 3 groepen verdeeld, maar in de practijk 'kwam daar 
weinig van terecht Het kon toentertijd in Groningerland wel gebeuren, dat er 
twee knokploegen een zelfde doel voor ogen hadden en dat een van de beide 
groepen pech had, aangezien het betreffende object, een nacht voor dat het plan 
uitgevoerd zou worden, gekraakt werd. Iets dergelijks was o.a. het geval met 
Woldendorp. Om aan deze ongewenste toestand een einde te maken en boven- 
dien om de plannen van Johannes Post ten uitvoer te kunnen brengen, orga- 

niseerde Reint de genoemde bijeenkomst. Op die bijeenkomst werd Reint aan- 
■ gezocht voor hef provinciale leiderschap van de KP, hetwelk hém eveneens 

door Joh. Post verzocht was, maar waar hij zich absoluut ongeschikt voor 
achtte. Uit het fert, dat alle aanwezigen hem eenparig als de meest ge- 
schikte commandant aanwezen, blijkt wel welk een plaats hij in Groningerland in 
het verzet innam. 
Na veel tegenwerpingen nam Reint de hem opgedrongen post aan en was hij 
de leider van het grootste gedeelte der Groninger KPers geworden. Dit was 
geen gemakkelijke taak, want Groningerland was meer dan andere provincies 
het domein van een soort KPers, die, elk op zijn eigen houtje of in kleine groep- 
jes, zonder één-hoofdige leiding, probeerden de moffen op alle manieren af- 
breuk te doen, meest op de gewenste, soms ook op — uit verzetsoogpunt 
gezien — ongewenste manieren. Bovendien waren de meeste KPers tevens 
LOers en vertegenwoordigers van het NSF, lid van de OD en daarbij soms 
ook nog van het RW. Reint stelde dan ook als eerste eis dat elk zich op een 
speciaal terein moest gaan bewegen, zodat het niet voor zou kunnen komen, 
dat een KPer „opgerold" werd, omdat er een onderduiker of een Jood met een 
vals PB gearresteerd werd, hetwelk dan van een KPer afkomstig bleek te zijn. 
Ondanks al deze maatregelen gelukte het ook zelfs Reint niet de Groninger 
KPers hl een hecht verband te organiseren, onder één commando. Dat dit 
zelfs Reint niet gelukte, die toch het vertrouwen van bijkans alle KPers ge- 
noot, is grotendeels te wijten aan de historische naijver, die reeds eeuwenlang 
tussen de stad-Groningers en de Ommelanders heeft geheerst en aan het 
karakter van de Groninger in bet algemeen, die zeer individueel is en niet 
gemakkelijk een „baas" boven zich verdraagt. 
De KPers, die zich bij Reint aansloten, werden door hem verdeeld in twee 
groepen, namelijk een ploeg „Groningen" en een ploeg „Slochteren". Het was 
Reint's bedoeling, dat deze ploegen geheel onafhankelijk van elkaar zouden 
werken, waarbij voor elke te plegen kraak zijn toestemming nodig zou zijn. 
Van dit onafhankelijk van elkaar werken kwam in- de practijk weinig terecht, 
hetgeen wel blijkt uit het feit, dat de kraak op het gemeentehuis in Hoogezand 
werd uitgevoerd door zeven man van de Groep Slochteren en vier man van 
de Groep Groningen, terwijl de kraak op de Rotterdamsche Bank te Wilder- 
vank werd uitgevoerd door twee man van elke groep. Hieruit blijkt wel, dat de 
beide ploegen geheel met elkaar samen werkten. Buiten deze ploegen waren 
er dan nog verschillende KPers die geen „baas' boven zich duldden en de 
ploeg van Wim, die wel met Reint samen werkte, maar niet onder zijn com- 
mando stond. 
Toen het plan om de gevangenis in Groningen te kraken, wegens onvol- 
doende medewerking van de daartoe in de eerste plaats aangewezen instanties 
en het terugtrekken van personen, die zich beschikbaar hadden gesteld, niet 
kon doorgaan, werd het plan naar voren gebracht de drukkerij van Hoitsema 
in Groningen te kraken. Het werd voor Reint niet de gevaarlijkste, maar wel 
de meest succesvolle kraak. Helaas was het tevens zijn laatste. De zo goed 
begonnen Meimaand 1944 werd voor de KP-Groningen een van de zwartste 
maanden van de gehele bezetting. Tengevolge van enige arrestaties in Win- 
schoten kreeg de SD een draad te pakken, waardoor deze in de gelegenheid 
was de gebroeders Westland op te sporen, In de morgen van de twee en 
twintigste Mei 1944 om 5 uur raasde de overvalwagen van de SD door Sloch- 
teren en stopte voor het huis van Henk Veldhuis. Zelfs de SDers verwachtten 
niet dat hun buit in het huis van Veldhuis zo groot zou zijn. Niet alleen de 
beide gebroeders Westland en de dappere Henk Veldhuis, ook Klaas Woltjer 
werd daar gevangen genomen. Geen van deze dappere kerels kwam levend 
terug. Tengevolge van deze arrestatie moesten andere KPers uit Slochteren 
onmiddellijk onderduiken, zodat op het einde van de maand Mei de groep 
Slochteren geheel van het toneel verdwenen was. Ook in Groningen werden 
leden van de KP gearesteerd. Reint, die na de kraak op Hoitsema naar Sloch- 
teren was gegaan, hoorde daar, dat hef in. Groningen misliep. Hoewel het 
Zondag was en hij bij zijn verloofde logeerde, ging hij toch meteen naar 
Groningen om te redden wat er te redden was. Helaas liep hij zijn dood tege- 
moet. Zwaar werd hij door de SDers mishandeld, maar Reint gaf geen enkele 
naam van zijn medewerkers op. Wel nam hij, toen de geneesheer, die hem 
onderzocht, hem vertelde, dat bij nog maar enkele dagen te leven had, alle 
schuld op zich ten behoeve van verschillende van zijn medewerkers en mede- 
gevangenen. Tussen al deze verschrikkelijke mishandelingen bleef hij zich 
gelovig overgeven aan Christus en getuigde hij tegenover zijn medegevangehen, 
dat niets hem kon scheiden van de liefde van Christus, ook niet de martelingen 
van de SD, 
Van Groningen werd hij overgebracht naar Vught, waar hij op 22 Augustus 1944 
stierf voor Koningin en Vaderland, voor vrijheid en voor recht. Zo eindigde 
dit jonge leven, dat zich zo geheel voor de strijd tegen de anti-Christelijke 
macht van het Nazidom had ingezet. Met hem stierf een der allergrootsten uit 
het verzet. Dat hij nu juicht voor de Troon van het Lam, is onze grote troost. 
Sterke de Heere des Hemels verder zijn Moeder, zijn verloofde, broeders en 
zusters, die zoveel in hem moesten missen en laten ze er van overtuigd zijn, dat 
niemand van zijn vrienden hem ooft zullen vergeten, maar hem steeds in eer- 
bied zullen gedenken. 

„PIET VAN SLOCHTEREN". 



VOORLICHTING 

D aul de Groot, de secretaris der CPN., heeft over 
■*- de verkieringen in Nederland een stuk geschre- 
ven in het orgaan van de Kominform. 
De titel van dit stuk was: De Nederlandse reactie 
in dienst van de Verenigde Staten. 
Wij zullen niet het hele artikel overnemen, maar 
slechts enkele belangwekkende passages. De lezer 
bespaart ons wel de moeite van het commentaar: het 
stuk spreekt voor zichzelf. 
Bij de eerste na-oorlogse verkiezingen in 1946 gin- 
gen 4.760.711 mttisen ter stembus. Bij de laatste ver- 
kiezingen waren het er 4.933.756. Dit groter aantal 
houdt echter niet in, dat het volk op politiek gebied 
actiever is geworden. Het was het gevolg van de 

' verkiezings-infrigues van de reactie. Zo konden bij- 
voorbeeld ongeveer honderdduizend planters, ambte- 
naren uit de koloniën, zwarthandelaren en zaken- 
lieden, die allen uit Indonesië waren gevlucht, be- 
vreesd voor de omv)ang, die de strijd om de nationale 
vrijheid daar had aangenomen, hun stem op de 
reactionaire partijen uitbrengen. Bovendien hebben 
een honderdduizend collaborateurs en oorlogsmisda- 
digers, die na Katholieke agitatie uit de gevangenis- 
sen waren ontslagen, meegestemd. 
De kapitalistische pers beschuldigde de communis- 
tische partij van revolutionaire activiteit. Zij schilder- 
de de communisten af als „Ruslands vijfde colonne", 
intimideerde zekere bevolkingsgroepen met ver- 
haaltjes over de communistische boeman, greep 
iedere methode aan om chauvinisme aan te wakke- 
ren en gaf een volkomen verwrongen beeld van de 
communistische politiek ten aanzien van de Indone- 
sische kwestie. De kapitalistische dagbladen eisten, 
dat de Communistische Partij zou worden verboden. 

Rooms-Katholieke en Protestante geestelijken uitten 
felle aanklachten tegen de partij en dwongen Katho- 
lieke en Protestante stemgerechtigden hun stem et 
tegen uit te brengen. 
De reactie had gehoopt door de verkiezingen een 
zware slag toe te brengen aan de communistische 
partij, de enige ware leidster van de gehele arbei- 
dersklasse. Zij trachtte de progressief-democratische 
krachten van het land te vernietigen en dit te be- 
werkstelligen door middel van afpersing en intimida- 
tie, en door het uitoefenen van druk. Onder pressie 
van de reactie gaf de Regering het zelfs op nog lan- 
ger voor te wenden, dat zij de democratische vrij- 
heden handhaafde. Zij verbood de Communistische 
Partij haar verkiezingsprogramma per radio wereld- 
kundig te maken. In de dorpen gingen Katholieke 
priesters en functionarissen van de zogenaamde Par- 
tij van de Arbeid van huis tot huis en dreigden de 
bevolking, dat iedereen, die op de communisten zou 
stemmen, onmiddellijk naar een concentratiekamp zou 
worden gezonden. 
Op de vooravond van de verkiezingen werd bij de 
fabrieken van Philips, waar 25.000 arbeiders werk- 
zaam zijn, een onderzoek ingesteld. Arbeiders, die in 
hef bezit van communistische lectuur bleken te zijn, 
werden gearresteerd en ontslagen. In de provincies 
Brabant en Limburg werden alle communistische ver- 
kiezingsvergaderingen verboden. Leden van de zoge- 
naamde Katholieke Garde en straatschenders, afkom- 
stig uit de Partij van de Arbeid, scheurden commu- 
nistische reclamebiljetten van de muren en verhin- 
derden de verspreiding van de door de Partij uitge- 
geven verkiezingspamfletten. 
Tot zover waren het sprongen van een kat in het 
nauw. Het vervolg van het artikel, dat wij U zullen 
besparen, is een opsomming van door Moskou voor- 
geschreven sprongen, inhoudende de voor de partij 
zo leerrijke zelfcritiek en zelfbeschuldiging, vervolgt 
door beloften van beterschap. 

DE VADER VAN ZIJN VROUW. 

Dat niet iedereen de Nederlandse taal helemaal 
machtig is, is langzamerhand wel bekend. Maar dat 
men z'n gedachten op een wijze weergeeft als de 
man uit Amstelveen deed in een brief naar de Raad 
van Arbeid, dat is bijna ongelooflijk. Ik haalde deze 
historische brief uit het Maandblad voor Amster- 
damse gemeente-ambtenaren, dat het epistel als 
curiosum had opgenomen. Aldus: 

„Tot mijn verbazing deel ik u mede, dat ik op 12 
December met een hersenschudding in de ongeval- 
lenwet ben gaan lopen. En daar ik vader ben van 
een vrouw en 4 kinderen, zitten wij automatis om 
sente te springen. 
Ik mot toch ook betalen mijn huishuur, kosgeld en 
verder levensstanden. Maar ik weet wel mannen met 
dikke beurzen hebben maling aan Jan Grijpstuiver. Ik 
wil u mondeling wel bezoeken, maar als ik er niks 
over hoor neem ik mijn beweging in handen, want 
mijn vrouw verwacht iedere tien minuten een baby. 
Geef me dus uitkering, anders kom ik in geldelijke 
omstandigheden te verkeren. 
Ik blijf in blijde verwachtiijg die zich noemt 

de B." 
(Uit: De Graafschapper.) 

Bij het ter perse gaan van dit nummer, vernamen wij, 
dat de heer ƒ. W, Ou int, één onzer bekende LO- 
leiders uit Zuid-Limburg (Heerlen e.o.), is benoemd 
tot burgemeester der gemeente Brunsum. 
De installatie zal plaats vinden op Zaterdagmiddag 
16 October a.s. 

ADVERTENTIE - RUBRIEK 

FAMILIEBERICHTEN 

Heden ontvingen wij de treurige 
mededeling, dat op 6 October j.1. 
door een noodlottig ongeval is 
overleden, ónze geliefde Zoon, 
Broeder, Zwager en Oom 

Gerrit Jan Niesing 
in de illegaliteit bekend onder de 
naam 

.CHRIS" 
met standplaats Leeuwarden, in de 
ouderdom van 31 iaar. 

J. Niesing 
A. Nieslng-Smilde 
C. R. Korstman-Nieslng 
Ph. J. Korstman 
R. G. Pluim-Niesing 
T. Pluim 
M. Thomas -Niesing 
A. J. Thomas 

Apeldoorn. 8 Oct. 1948 
Bartelswcg 29 

Op elke wond 

PUROL 
KiuiraariBw 

Adverteert 
in 

DE ZWERVER" 

ECHTPAAR z.k. 
GEVRAAGD 

zo spoedig mogelijk voor huis 
buiten. (Olst bij Deventer), 
vrouw goed kunnende koken, 
man huisknecht/tuinman. 
Br. ond. letter T. Boekhandel 
Centaur, Deventer. 

ÏJUISTEN F Drukkerij H. J. Koersen & Zn. 

SINGEL 281 
TEL. 32239 

AMSTERDAM-C. 

* 

PERIODIEKEN EN 

HANDELSDRUKWERK 

BON * 1 De Zwerver in de Tropen 

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

ZeepOSt/ZiUdltpOSt-abonnement voor; 

(Zeepost f 1.50 • luchtpost f 6.75 per kwartaal.) 
* Abonnementsgeld wordt oer giro/postwissel of bij aanbieding 

van een postkwltantie betaald. 
De kwitantie moet worden aangeboden aan; 

*) (Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 

m 
jevolge papiertoewijzing B.P.P. no. 6398, verschijnt deze uitgave 
ikelijKs en Is de omvang van dit nummer 8 pagina's, pag, form, 
* 40. 

VISCONSERVENFABRIEK 

VICO 

UMUIDEN - TEL. 5374 

* 

levert thans weer 

K1PPERED HERRING 

in olie 

in blikverpakking 

(gesterilliseerd, dus houdbaar). 

VRAAGT UW WINKELIER. 

WAGON-EN BRUGGENFABRIEK UTRECHT 1 
VRAAGT 

Bankwerkers 
Machinebankwerkers 
Montagewerkers 
Koperslagers 
Pijpfitters 
Electr. lassers 
Instrumentmakers 

Arbeidsvoorwaarden volgens C.A.O. in 
de Groot Metaalnijverheid. 
Na gebleken geschiktheid mogelijkheid 
tot uitzending naar ons Montagewerk te 
Balik-Papan. 
Schriftelijke sollicitaties te richten aan 
de Afdeling Personeel van werkspoor 
N.V. te Utrecht. 

Stichting voor Maatschappelijk Werk te Arnhem 
vraagt voor haar afdeling jongens een 

GROEPSLEIDER 
Ongehuwd, P.G., leeftijd 22-30 jaar. Gunstige ge- 
legenheid tot practische opleiding voor opvoe- 
dlngs- en sociale arbeid. 
Br. met voll. Inl. en adressen voor Informatie ond. 
no. 5147 Centr. Adv. Bur. „C. A. Rupp", Koning- 
straat 85, Arnhem. 

Er worden nóg niet 

genoeg AFSLUITERS 

gemaakt... 

% 

f 

m 

...en daarom 

heten w/lj alle afzwaaiende 

Vormers 

Draaiers 
Kernmakers 

HARTELIJK WELKOM 

In ons bedrijf. 

Q. DIKKERS & Co., h.v. 

Hengelo {O.) 
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Losse nnmmers ZO ce&t 

* Onze Gevallenen, de Politieke Delinquenten, en wij. * 

M 

aar al te veel hoort men onder ons 
tegenwoordig de klacht; „Wij kun- 
nen niets meer beginnen, en boven- 

dien: ik steek ook nergens meer een 
hand naar uit: je krijgt toch stank voor 
dank." Met andere woorden: velen onzer 
verslappen, en anderen doen althans 
alsof zij hebben gestreden voor eigen 
eer of eigen positie. Maar wie alleen 
voor zichzelf werkte of bedoelde te 
werken, die staat gevaarlijk dicht bij 
de massa der N.S.B.-ers, al was hij dan 
in dit geval (toevallig?) aan de goede 
kant. En degenen die verslappen, (doen 
wij dat niet allen in meerdere of min- 
dere mate?) mogen wel weer eens her- 
innerd worden aan de verbeten strijd 
onzer gevallenen. 

Onze gevallenen. 
Maar is het niet een enigszins eigen- 
aardige hebbelijkheid van ons, dat wij 
steeds maar weer spreken en schrijven over onze 
gevallenen? Het is nu toch al minstens goed drie 
jaar geleden dat de laatste van hen het leven liet? 
En is niet terecht gezegd, dat de tijd werkt als een 
slijpsteen, die tenslotte alles afstompt en uitholt, zelfs 
verdriet en herinnering? Wordt zodoende een tel- 
kens weerkerend herdenken dan ook niet een hol 
vertoon? Bovendien; wie heeft daar iedere keer weer 
tijd voor? In bezettingstijd schenen de uren vaak 
als met slakkengang voort te kruipen, maar het lijkt 
er veel op, dat de tijd na de bevrijding vleugels 
heeft gekregen, en sindsdien met steeds sneller wiek- 
slag voortvliegt. Tempo, tempo, haal de jaren van 
afbraak en stilzitten weer in, bouw op, jaag voort! 
Wie stil blijft staan en achterom wil zien (en dat 
houdt een herdenking toch in), die wordt voortge- 
jaagd door de steeds meer opstuwende eisen van 
deze tijd, óf hij wordt op zij gedrukt en als oud roest 
aan de kant geschoven. Nee, wie vandaag mee 
wil doen, die moet het: tempo, tempo! in zijn bloed 
voelen kloppen, en die moet niet sentimenteel aan 
het voorbije verleden blijven hangen. Het lijkt dus 
wel zinloos en dom, steeds maar over onze ge- 
vallenen te spreken. 
Daar komt nog bij dat ook nu weer elke dig wel 
genoeg heeft aan zijn eigen kwaad. Wij behoeven 
heus niet aan die zorgen en ellende uit bezettingstijd 
herinnerd te worden. Is niet, al heel gauw na de be- 
vrijding, een nieuwe dreiging komen opzetten, die 
steeds dichterbij komt, en die ons elke dag nieuwe 
zorgen baart? Ik behoef maar te herinneren aan het 
telkens herhaald misbruik van het vetorecht in de 
Vergaderingen der Verenigde Naties, te wijzen op 
de vele stakingen (ook in ons eigen land), waarvan 
schier dagelijks in de kranten te lezen is, en waar- 
van de achtergrond en het doel niet geheel onbe- 
kend zijn, of U een paar titels van boeken te noe- 
men als b.v.: „Ik verkoos de vrijheid", en „Nacht in 
de middag", om U een gevoel van onrust te be 
zorgen. 
Dan denkt Uzelf al aan een ijzeren gordijn, aan het 
waarschuwend voorbeeld van Tsjecho-Slowakije en 
aan de steeds warmer wordende koude oorlog in 
Berlijn. 
Meer dan in 1935 schijnt thans te gelden wat Prof, 
Huizinga schreef in zijn boek: „In de schaduwen 
van morgen": „Wij leven in een bezeten wereld, 
en wij weten het. Het zou voor niemand onver- 
wacht komen, als de waanzin eensklaps uitbrak in 
een razernij, waaruit deze arme mensheid achter- 
bleef in verstomping en verdwazing, de motoren 
nog draaiende, en de vlaggen nog wapperende, maar 
de geest geweken. Alom de twijfel aan de hecht- 
heid van het maatschappelijk stelsel waarin wij leven, 
een vage angst voor de naaste toekomst, gevoelens 
van daling en ondergang van de beschaving. Het 
zijn niet louter benauwingen die ons overvallen in 

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

Tyr an dat zó maar: het in één adem noemen van onze, gevallenen en de politieke 
delinquenten? Ligt daar niet een onoverbrugbare kloof tussen, en is het niet 

zó, dat de politieke delinquenten mede schuldig staan, direct of indirect, aan de 
dood van velen onzer vrienden uit de bezettingstijd? 
En wij mogen het toch nimmer dulden, dat tussen onze gevallenen en ons 
deze verraders van volk en vaderland worden geplaatst? 
Inderdaad had ik, om deze obstructie te kunnen ontgaan, misschien beter als 
opschrift kunnen plaatsen: In 't verleden ligt het heden, in het nu wat worden 
zal. Want daarin ligt de, zo zonder meer echter te weinig concrete, waar- 
schuwing verborgen, die ik wilde laten horen. 
Maar laat ik direct alle misverstand wegnemen door duidelijk en concreet de 
bedoeling van het opschrift weer te geven. Die is, dat wij ons nog weer eens 
heel bewust gaan afvragen, wat wij aan onze vele gevallenen verplicht zijn, 
o.a. ook ten aanzien van de politieke delinquenten. 

de ijle uren van de nacht als de levensvlam laag 
brandt  Het zijn weloverwogen verwachtingen, 
op waarneming en oordeel gegrond. De feiten over- 
stelpen ons. Wij zien voor ogen hoe bijna alle dingen 
die eenmaal vast en heilig schenen, wankel zijn ge- 
worden: waarheid, menselijkheid, rede en recht " 
En als dan zo de thans levende mensheid in groot 
gevaar verkeert, dan gaat men toch niet spreken 
over mensen die er al lang niet meer zijn? 
En toch, geachte lezers: ja! 
Juist nu er opnieuw gevaar dreigt, is het goed, ons 
de heldenmoed en de getrouwheid tot in de dood 
van onze gevallenen voor ogen te halen. Wij kun- 
nen en mogen ons warmen aan hun Vaderlands- 
liefde, en dit kan ons optrekken uit de sleur waarin 
wij zijn gaan leven. 
Maar zeker niet alleen daarom noemen wij onze ge- 
vallen vrienden. Ook niet alleen omdat wij dank 
verplicht zijn aan hun nagedachtenis voor de vrij- 
heid, die mede door hun plichtsgetrouwheid ons deel 
is geworden. 
Doch wij hebben nog andere verplichtingen aan hen: 
het inlossen van beloften, die wij hun bij hun leven 
hebben gedaan, zij het dan misschien ook zonder zo- 
veel woorden. Allereerst, dat er voor de nagelaten 
betrekkingen zou worden gezorgd. In hun laatste 
ogenblikken zullen vrij zeker hun gedachten bi) hun 
dierbaren zijn geweest, en zullen zij steun hebben 
gehad aan onze beloften, waarvan zij hebben ver- 
trouwd, dat wij ze zouden nakomen. 
En nu vraag ik niet veel, alleen dit ene (ook aan 
mijzelf): hebben wij werkelijk voor honderd procent 
in dezen gedaan wat wij konden en wat wij moesten 
doen? 
Een heenwijzing naar de Stichting 1940—1945 
(waaraan alle hulde!) is niet voldoende. Wij mogen 
onze plicht niet geheel aan anderen delegeren. En 
naast en behalve de financiële kant van deze zaak 
is daar nog zoveel meer: een onverwacht en onge- 
dwongen bezoek, een vriendelijk woord en een aar- 
dige geste kunnen zoveel betekenen voor hen die zo 
erg veel missen. Wij weten het wel, maar wat doen 
wij met die wetenschap? 
Doch behalve hun nagelaten betrekkingen zijn daar 
nog de idealen waarvoor zij streden, en waarvan de 
vervulling nog in velerlei opzicht niet is bereikt. Op 
hoevele van hun graven lezen wij niet: „Hij stierf 
in de strijd voor vrijheid en recht." 

Voor vrijheid en recht. 
Mooie woorden, maar wat is er van beide terecht 
gekomen nu wij weer in vrijheid en in een rechts- 
staat leven? En als ik het woord „recht" noem, dan 
denk ik aan het geknutsel van vele zuiveringsraden. 
Als ik mijn eigen ervaring dienaangaande vertel, dan 
weet ik dat velen Uwer daarin hun eigen belevenis- 
sen terugvinden. 
In December 1945 kreeg ik een telegrafisch verzoek 
van de Minister van Landbouw, hem ogenblikkelijk 
per telegram te willen melden of ik zitting wilde 
nemen in een met name genoemde zuiveringsraad. 
Hoewel er weinig tijd voor beschikbaar was, meldde 
ik, dat ik gaarne het recht wilde dienen en daarom 

accepteerde. Natuurlijk per telegram; er 
scheen immers haast bij te zijn, en dat 
beviel mij. 
In Maart 1946 kwam het volgende be- 
richt: zo en zo zag de Commissie er uit 
en dat en dat was het adres. Zo spoe- 
dig mogelijk zou de Commissie bij elkaar 
worden geroepen. Het jaar 1946 ver- 
streek  bijna voor er iets gebeurde. 
En dat „iets" was de mededeling, dat het 
mandaat verlengd werd tot 31 December 
1947. Zo verstreek ook het jaar 1947, 
Maar denkt U niet, dat er niets gebeur- 
de: in 't begin van 1948 kwam nJ. hel 
bericht, dat in de loop van dit Jaar de 
zuiveringsraden definitief zouden worden 
opgeheven, maar dat ik alvast bedankt 
werd voor de vele en voortreffelijke 
diensten den lande bewezen. 
Onlangs kwam een briefje het overlijden 
melden van dit doodgeboren kind. Maar 

zijn deze zuiveringsraden dan alleen ingesteld om 
die lastige illegalen een indruk te geven, dat er 
recht zou worden gesproken, of zouden misschien 
alle gevallen alleen door het tribunaal zijn behan- 
deld ? 
Recht, ja dan denk ik ook aan de verdediging der 
politieke delinquenten. En dan moet direct en onvoor- 
waardelijk worden toegegeven, dat ook déze mensen 
volledig recht hebben op verdediging. Maar behoort 
het ook bij een juiste rechtspraak, wanneer door 
sommige advocaten telkens weer hun goedbetalende 
delinquente cliënten worden voorgesteld als onschul- 
dige onnozelen, goedbedoelende misleiden, en als 
mensen, die, nou ja, wel een beetje fout, maar verder 
toch zulke beste Vaderlanders waren? Krijgt men 
soms niet de indruk dat, althans in de ogen van 
enkele dezer verdedigers, de grootste verraders de 
voortreffelijkste Nederlanders waren? En moet men 
dikwijls niet geloven, dat de felste verzetsstrijders 
eigenlijk de grootste schurken waren? 
Natuurlijk worden de illegalen tot franc-tireurs in de 
ogen van hen, die de roofoverval in 1940 een nor- 
male oorlogvoering achten. Maar welke kronkel moet 
er zijn in de hersens van hen, die de moordenaars 
der gegijzelden en de 'daders van represaillemoorden 
op onschuldigen, durven voor te stellen als onschul- 
dige slachtoffers van de omstandigheden, en als 
goedwillende mensen, die, nou ja, toch ook gestuurd 
werden? Een soldaat moet immers gehoorzamen, niet- 
waar? Sie wissen doch auch — Befehl ist Befehl. 
Op deze manier is er geen enkele schuldige, en zo 
wordt elke rechtspraak onmogelijk gemaakt, 
In deze lijn is het ook begrijpelijk, dat massamoorde- 
naars worden veroordeeld tot 10 of 15 jaar gevan- 
genisstraf. 
En wanneer een enkele keer iemand ter dood wordt 
veroordeeld, dan moet het vonnis ook spoedig vol- 
trokken worden. Niet maar steeds de veroordeelde 
laten zweven tussen hoop en vrees; dat is onmen- 
selijk. 
Wij vragen slechts, nee, wij mógen en móeten eisen, 

(Vervolg op pag. 2). 

Quousque Tandem.... — 

In Nijmegen werd onlangs een auto 
van de P.T.T. met aanzienlijke waarde 
door onbekenden ..weggereden" en 
beroofd. 
Tot nu toe van de daders geen spoor. 
Dezer dagen kwam bij een van de 
Nijmeegse oud K.P.-ers een recher- 
cheur zo eens informeren, of misschien 
de K.P. daar meer van wist.... 
Avonturiers, gauwdieven, terroristen. .. 
Die moffen hadden toch maar gelijk 
en de Nederlandse politie heeft toch 
maar goed van zijn school geprofiteerd. 



(VER VOLG HOOFDARTIKEL) 

mede om de strijd onzer gevallenen: recht, geen haar 
minder, maar ook niets meer. 
p n bij dit laatste denk ik, hoe vreemd het in 

' dit verband ook moge schijnen, aan onze poli- 
tieke delinquenten, die na berechting zijn vrijgelaten, 
en nu weer hun plaats zoeken in de maatschappij. 
En dan wil ik direct erkennen, dat naar mijn be- 
scheiden mening fout is, wat de Minister van Bin- 
nenlandse Zaken onlangs bekend maakte, dat n.1. in 
het algemeen, degenen, die eervol ontslagen zijn op 
grond van hun houding in bezettingstijd, thans wel 
weer in overheidsdienst kunnen worden opgenomen. 
Daartegen ziet deze Minister geen bezwaar. Maar 
het komt mij voor dat er toch wel bezwaren zijn. 
In de jaren 1940 tot 1945 hebben velen dezer over- 
heidsdienaren, door hun ambtelijke kennis, de vijand 
onschatbare diensten bewezen. Hetzelfde zouden zij, 
bij heropneming in het ambtelijk apparaat, een even- 
tueel nieuwe vijand kunnen doen. Daarom zou ik het 
liêver omgekeerd zien: in een heel enkel uitzonde- 
ringsgeval, waarbij de goede wil van de ontslagene 
herhaald en overduidelijk is gebleken, zou tot zulk 
een herplaatsing misschien kunnen worden overge- 
gaan, maar in het algemeen zie ik zeer ernstige be- 
zwaren. 
Doch evenzeer acht ik het fout, wanneer wij zulke 
berechte delinquenten, nog een trap na zouden ge- 
ven. Daarbij wil ik niet spreken over wat enkelen 
nog steeds propageren: gooi ze een steen door de 
ruiten! Dat miskent de rechtsstaat, waarin wij nu 
weer mogen leven en dat is te kwajongensachtig, dan 
dat ik er nog een woord aan zou willen wijden. Zo- 
iets zou een serieus verzetsstrijder uit bezettingstijd 
zeer ernstig degraderen. 
Neen, op gevaar af, dat men mij inconsequent zal 
noemen, na hetgeen door mij gezegd is over de 
moordenaars uit die tijd, wil ik als mijn positieve 
overtuiging weergeven, dat wij, juist wij, een hel- 
pende taak hebben tegenover deze vrijgelatenen. 
Hier moet ik, tenzij ik zeer positief het tegendeel 
zou weten, aannemen, dat zij he-recht zijn, dat dus 
hun rechters inderdaad recht hebben gesproken. 
Als wij daarna ook nog weer eens „recht" zouden 
willen oefenen, dan zouden wij twee grove fouten 
maken. Allereerst een practische en tactische fout; 
als ieder hen links Iaat liggen, zoeken en vinden zij 
tenslotte alleen weer elkaar met vrij zeker al de 
ellendige gevolgen vandicn. De meest malcontenten 
onder hen zullen dan ook de gocdwillenden meesle- 

de vmeteid 

land 

Kledingindustrie H. Smits en Co. N.V. vraagt voor 
spoedige indiensttreding een Onzichthaar-Stopstcr 
of iemand, die daarvoor opgeleid wenst te worden. 
Sollicitaties schriftelijk of mondeling. 

Adv. Dagblad van het Oosten. 
Chemische Strijksters gevraagd, eventueel ook 
voor enkele dagen per week. Adv. Trouw. 

Nieuwe perspectieven voor de arbeidsmarkt. We 
hebben ons in Almelo aan de fabriek gemeld om op- 
geleid te worden tot onzichtbaar-stopster. 't Gaf eerst 
wat moeilijkheden, want de fabrieksbaas zag ons eerst 
in 't geheel niet, zo onzichtbaar hadden we ons ge- 
maakt. Maar nu we het vak wat beter kennen, krijgt 
hij ons helemaal niet meer te zien, behalve aan 't 
eind van de week, wanneer de lonen uitbetaald wor- 
den. En toch is de baas uitermate tevreden over ons, 
want wij zijn, zonder zelfverheffing gezegd, de beste 
onzichtbare stopster, die hij heeft kunnen krijgen. Dat 
baantje van chemische strijkster doen we er en pas- 
sant ook nog bij. We zullen het nog wel eens tot 
stille Vennoot in een of andere onderneming brengen. 

Alle mannelijke personen, geboren in 1931 en eer- 
der, ontvangen een tabakskaart. Alle personen ge 
boren in 1932 en later ontvangen een versnape- 
ringskaarf. Aan alle vrouwelijke personen, geboren 
in 1931 en eerder zal een zogenaamde diversen- 
kaart worden uitgereikt. 

(Officieel bericht). 
Zo, de dames, die met minachting neerzagen op haar 
zusteren, die een gemengde kaart namen, staan er 
fraai op. Nu dwingt de Regering ze om ook zo'n 
kaart te nemen, waarop zo nu en dan een rokertje ge- 
nomen moet worden. Waar blijft de hooggeroemde 
vrijheid? Of zou de Minister op deze wijze zijn vrouw 
willen dwingen hem een extra-rookbonnetje te ver- 
schaffen? Dan zullen wij, mannen er vrede mee heb- 
ben Maar anders  

pen, en als geheel worden zij dan o zo gemakkelijk 
tot een (nieuwe?) vijfde colonne. Dat kan voor ons 
volk levensgevaarlijk worden. 
Maar in de tweede plaats eisen wij dan ook méér 
dan recht, en treden in zekere zin als eigen rech- 
ters op. Ik weet wel, dat het niet gemakkelijk is, hun 
weer de helpende hand te reiken, en daar zullen wij 
ook inderdaad wel het een en ander bij moeten over- 
winnen, maar het is naar mijn overtuiging noodza- 
kelijk. Zelfs meen ik, dat het zó is, dat wij de eer- 
sten moeten zijn, die ons aanbieden voor toezicht- 
houder. Vooral degenen onder ons (en dat zijn er 
immers velen), die zich Christenen noemen, hebben 
hier een taak. En voor ons allen geldt, naar mijn 
overtuiging, dat wij het dienen van het recht (en 
dat zie ik ook hierin) o.m. verplicht zijn aan onze 
gevallenen. 
Trouwens: als wij deze vrijgelaten en berechte poli- 
tieke delinquenten uit de maatschappij willen ver- 
bannen, dan zullen wij dit stellig en eerder moeten 
doen met hen die vandaag nog communist durven 
te blijven. 
En dit brengt mij direct op het tweede punt, 

waarover ik nog iets wilde zeggen: de strijd 
voor de vrijheid. Want het is duidelijk, dat de com- 
munisten, aangesloten als zij zijn bij de Kominform, 
hun. orders uit Rusland ontvangen. En dat zij, als 
Stalin de tijd rijp zou achten voor inlijving van ons 
land bij de Sowjet Unie, zijn wensen en bevelen 
zullen stellen boven die van onze Regering, Zo zijn 
zij vandaag (of zij dat nu allemaal doorhebben of 
niet) voortdurende belagers van onze vrijheid. Tegen 
dezulken hebben onze gevallenen gestreden, en wij 
zijn aan hen, aan ons verleden als volk van Neder- 
land, en aan onze eigen strijd uit bezettingstijd, ver- 
plicht ons daartegen te weer te stellen. Niet met 
illegale middelen, evenals zij het doen. Dat mag 
niet, maar dat hoeft ook niet; er is duidelijk een 
legale weg. Onze Regering, die het gevaar minstens 
evengoed, en vrij zeker beter, ziet dan wij, heeft 
de nationale reserve, de hulppolitie enz. opgericht, 
en dit alles wordt overkoepeld door het comité tot 
steun aan het wettig gezag. En nu zullen er velen 
onder ons zijn, die met mij politieke tegenstanders 
zijn van de huidige regering, en die vele en grote 
bezwaren hebben tegen belangrijke onderdelen van 
de regeringspolitiek, maar het is onze wettige Rege- 
ring, die in dezen een niet onduidelijke taal heeft 
gesproken, waarmee wij ons allen moeten kunnen 
verenigen. Gij zijt het vrij zeker allen met mij eens, 
dat er gevaar dreigt, maar waarom zijn dan zo wei- 
nigen van ons aangesloten bij: „Steun Wettig Ge- 
zag": nationale reserve, hulppolitie of grensbewa- 
kingstroepen? Is dan ineens de Jan Saliegeesl in ons 
gevaren, of zijn wij met blindheid geslagen? Ik be- 
grijp dit niet. De verzetsstrijders uit bezettingstijd 
moesten toch de eersten zijn? Ik doe hier een drin- 
gend appèl op al de lezers van „De Zwerver": wordt 
wakker! meldt U aan, toont, dat wij nog niet futloos 
zijn, en dat wij meer kunnen dan kankeren! 
Maar er is nog een andere vrijheidsaanranding die 
wij al te gemakkelijk aanvaarden. Hoevele honder- 
den, en misschien duizenden, zitten er in de Indone- 
sische kampen nog geïnterneerd naar de ge- 
loofwaardige berichten die wij ontvangen. Welk een 
vreselijke ellende moet daar geleden worden. Als 
wij er maar de helft van geloven, dan nog moesten 
alle oud-K.P.-ers en -LO-ers, dan moesten alle 
GOIW-ers en niet bij ons aangesloten oud-illegalen 
als één man opstaan, om van onze Regering te eisen 
(want recht mogen en moeten wij eisen), dat zij 
geen woord meer met de republikeinse machthebbers 
wil spreken, althans niet, voor ook de laatste dezer ten 
onrechte van hun vrijheid beroofden, is vrijgelaten. 

Nederland, past op Uw saeck! Wij zitten vandaag 
met de gevolgen van vele fouten uit het ver- 

leden. En als wij niet oppassen, zullen in de toe- 
komst de wrange vruchten van bijna onherstelbare 
fouten uit het heden worden geplukt. Als wij niet 
oppassen, dan worden de massamoordenaars uit be- 
zettingstijd straks, zonder hun gerechte straf, weer 
losgelaten op het Nederlandse volk. Als wij niet 
oppassen, dan hebben straks de communisten hier 
het heft in handen en weg zijn dan recht en vrij- 
heid. Als wij niet oppassen, dan worden de politieke 
delinquenten tot vijfde colonne, en nogmaals: als 
wij niet oppassen, dan wordt nog langer op rijks- 
grondgebied het recht vertrapt, en de vrijheid tot 
een paskwil. 
Daarom: willen wij nog het recht houden ons oud- 
KP-er, oud-LO-er, in 't kort; oud-illegale-werker 
te mogen noemen, ja, willen wij nog verder het recht 
houden, herdenkingen onzer gevallenen te organi- 
seren, dan moeten wij, vandaag nog, daarnaar han- 
delen! Dan moeten wij van slapers weer strijders 
worden. 
Van deze plaats wil ik een woord van warme hulde 
brengen aan onze O.V.W.-ers, onze vrienden uit be- 
zettingstijd. 
Met weemoed herdenken wij ook hun gevallenen. 
Laten wij ons niet behoeven te schamen, dat wij hun 
nagedachtenis durven noemen. 
Laat het zo zijn, dat wij onze terugkerende O.V.W.-ers 
in de ogen kunnen en durven te zien. Laat het be- 
dreigde Vaderland niet tevergeefs op ons een beroep 
doen. Ik meen U de U welbekende weg te hebben 
gewezen. Slapers: ontwaakt! Vóór het te laat is! 

F. OMTA. 

WERE|DI 

NIETS GELEERD 
De nazi's schijnen weer tot hun geliefde sport 
van schending van Joodse begraafplaatsen te zijn 
teruggekeerd: op een rechtszitting in Frankfort 
moest dezer dagen een man tot maand ge- 
vangenisstraf worden veroordeeld, omdat hij de 
grafstenen van een Joods kerkhof, — zijns inziens 
„een hoop rommel" — misbruikt had om zijn 
huis te repareren. 
— Dit individu heeft kennelijk nog niets ge- 
leerd, maar er lijkt toch wel iets te zijn ver- 
anderd: vroeger zou hij tot edelgermaan gebom- 
bardeerd zijn, thans krijgt hij maand gevan- 
genisstraf. « 

9000. 
De heer Van Schie, hoofd van het informatie- 
bureau van het Nederlandse Rode Kruis in In- 
donesië, aldus lazen wij in „De Volkskrant", 
schat het aantal Europeanen en Indo-Europeanen 
in de Republiek thans nog op acht a negen dui- 
zend. 
— Dit getal is nagenoeg even groot als dat van 
hen, die momenteel nog in de Nederlandse straf- 
kampen vertoeven. Het is meer dan tijd dat de 
barmhartigheid van onze regering en ons volk 
zich gaat richten op deze negen duizend, die nu 
al meer dan drie jaren onverdiend een leven zon- 
der uitzicht in vijandige strafkampen leiden. 

A 
LANDVERRAAD. 
Kennelijk met instemming, citeert „De Linie" uit 
haar Vlaamse collega onder meer het volgende: 
„Vroeger, toen de nationale souvereine staat nog 
op de best-bruikbare manier beantwoordde aan 
de organisatorische behoeften der mensheid, was 
er geen evidenter verraad mogelijk dan dat van 
de man die zich in oorlogstijd afwendde van de 
eigen nationale overheid en zich keerde naar de 
vijand. Thans komen er situaties voor, waarin het 
verraderlijk karakter van zulk een optreden be- 
twistbaar is. De grote politieke en sociale proble- 
men storen zich aan te eng geworden nationale 
grenzen niet meer  
Dit betekent dat er in de collaboratie inderdaad 
problemen schuilen; en in de repressie evenzeer. 

( Iedereen weet het. En niemand durft het te zeg- 
gen. Het is opvallend hoevelen er zijn die onder 
vier ogen voetstoots toegeven, dat wij met de 
repressie in een toestand zijn gekomen, die on- 
houdbaar moet heten." 
•— Leve de landverraders! 

EEN VERGISSING? 
Een onderzoek van de Algemene Rekenkamer heeft 
aan het licht gebracht, dat een gestaakte secreta- 
ris-generaal van een ministerie, die tijdens de oor- 
log van de Duitsers de functie en het salaris van 
een minister mocht waarnemen, tot voor kort nog 
altijd dat ministerssalaris heeft uitbetaald gekregen, 
door een „administratieve vergissing". 
— Een vergissing, of een premie op de collabo- 
ratie? 

  VOORUITGANG   

Terwijl de wereld kreunt in haar voegen om de 
machtsstrijd, die op haar oude rug uitgevochten 
wordt en de schitterendste mannen met onmeet- 
baar kleine stapjes de cultuur vooruitbrengen, 
wordt 't oog opeens weldadig getroffen door een 
verrassende sprong vooruit. 
Zo'n sprong werd de geslaagde recordpoging van 
de vlaggestokzitter, die 70 dagen, 23 uur, 33 mi- 
nuten en 10 seconden lang de wereld in extase 
hield, voordat hij als een ongekroonde koning, 
wereldrecordhouder vlaggestokzitten, afdaalde 
naar de aarde, waar kleine mensen prutsen om 
er iets van terecht te brengen. 
Vergis U niet. Wij waarderen deze successen ■—■ 
afgezien van de hoogtevrees; 70 dagen lang op 
een stok van 50 voet hoog — nog niet zo, maar 
deze man is zijn tijd ver vooruit. Over 50 jaar 
zullen dergelijke gebeurtenissen in de geschiede- 
nisboeken terechtkomen om onze roemrijke tijd te 
typeren. Iedere tijd heeft zijn eigen glorie. De 
onze, die van de wereldrecords. 
En een record van bijzondere allure moet men 
dat achten, waarin een dagenlange wijze contem- 
platie bovenop een paal en herinnerend aan een 
grijs, maar schoon verleden, gepaard gaat met een 
dorst naar succes, waaraan juist onze tijd zo rijk is. 
Voorwaar een treffende synthese. 



Na de goedkeuring van het verdelings- 
plan, begonnen de Britten stuksge- 

wijze hun troepen terug te trekken en 
aldus lieten zij leegte na leegte na. Joden 
zowel als Arabieren stonden telkens 
gereed om beslag te leggen op het be- 
trokken gebied en joegen tegelijkertijd 
hun para-militaire troepen en benden 
het vacuum binnen. Zo braken heftige 
conflicten uit en ontstond de burger- 
oorlog, die eindigde in een gedecideerde 
overwinning voor de Joden, dit tot gro- 
te verbazing van de wereld, die zeer 
wel wist, dat de Joden numeriek zwak- 
ker waren en dat de Britse burgerlijke 
en militaire autoriteiten de Arabieren 
begunstigden. Eén voorbeeld bestaat er, 
dat omtrent deze begunstiging geen twij- 
fel laat: het grote en voor 30.000 mili- 
tairen ingerichte kamp Sarafand zou door 
de Engelsen aan het Joodse Agentschap 
worden verkocht 
  Plotseling werd deze overeen- 
éJJ komst opgezegd en de Britse com- 

mandant droeg het kamp aan de 
Arabieren over. Niettemin heb- 

ben de Joden het kamp toch overweldigd 
en in bezit genomen. 
Het korte tijdperk van de burgeroorlog 
is een vrijwel ononderbroken reeks van 
stoute daden en kloeke ondernemingen 
van de zijde der Joden. 
Dat de Palestijnse Arabieren de strijd 
tegen de Joden in deze burgeroorlog ver- 
loren hebben, behoeft geen reden tot 
schaamte voor hen te zijn. Zij hadden 
geen ideaal waarvoor zij kónden vech- 
ten. De strijd werd hun opgedrongen 
door belangen van buiten, vooral door 
de goeddeels territoriale aspiraties van 
de Arabische nabuur-staten. De door- 
snee-Arabier in Palestina is nogal ge- 
makkelijk en vredelievend en heeft 
geen plannen tot het voeren van oor- 
log, zolang zijn persoonlijke belangen 
niet rechtstreeks worden aangetast. Hij 
had het ook betrekkelijk goed in Palesti- 
na. Beter zelfs dan zijn stamgenoten in 
de omliggende Arabische landen. De 
voordelen van de onverdroten doorge- 
zette Joodse kolonisatie waren ook hem 
ten goede gekomen. Het sterfte-cijfer 
was lager, de medische verzorging 
beter, de lonen en het beschavingspeil 
hoger dan in de Arabische landen. Over 
de periode van de Joods-Arabische 
burger-oorlog beweert men, dat de lo- 
cale Arabische bevolking van Palestina 
geen zin had om te vechten en dat zij 
daarom binnen zo korte tijd verslagen 
werd. Optimisten nemen zelfs aan, dat 
de wrijving tussen beide partijen zo 
klein was, dat men b.v. de verdeling 
van Palestina binnen een week op min- 
nelijke wijze had kunnen uitvoeren, 
indien de nabuurstaten niet waren bin- 
nengevallen . 

Reeds voor het vertrek der Britse 
troepen stond het vast, dat Pales- 

tina een prooi zou worden van oorlog 
en chaos. Het Joodse Agentschap had 
n.1. officieel de vorming van een rege- 
ring bekend gemaakt, die een openbaar 
Ichaam zou worden, zodra de Engelsen 
het land zouden verlaten. Alle plannen 
lagen gereed en de Zionistische Raad 
te Tel-Aviv had al een lijst van leden 
van het Joodse Kabinet goedgekeurd. 
Het antwoord van Arabische zijde op 
de vorming van deze Zionistische rege- 
ring luidde; mobilisatie. Nog voordat 
de Britten heengingen, las David Ben 
Goerion de onafhankelijkheidsverklaring 
van de staat „Israël" voor aan zijn 
voorlopige regering en enkele geïnvi- 
teerden. 
De proclamatie luidde aldus: „Wij, leden 
van de Nationale Raad, vertegenwoor- 
digend het Joodse volk in Palestina en 
de Zionistische beweging van de we- 
reld, kwamen bijeen in plechtige ver- 
gadering op de dag van beëindiging 
van het Britse mandaat over Palestina; 
krachtens het natuurlijke en historische 
recht van het Joodse volk en op grond 
van de resolutie van de Algemene Ver- 
gadering der Verenigde Naties, procla- 
meren wij hierbij de vestiging van een 
Joodse staat in Palestina genaamd: 
Israël. De staat zal openstaan voor alle 
Joodse immigranten, zal de ontwikke- 
ling van het land bevorderen voor al 
zijn inwoners, zal gebaseerd zijn op, de 
beginselen van vrijheid, rechtvaardig- 
heid en vrede, geleerd door de He- 
breeuwse profeten, zal volledige sociale 
en politieke gelijkheid garanderen aan 
al zijn burgers, ongeacht ras, afkomst 
of sexe en zal instaan voor de volledige 

PALESTINA, DOODLOPEND PAD 

DOOR JOOP KONINGS 

vrijheid van onderwijs en cultuur. 
„Met vertrouwen in God Almachtig 
ondertekenen wij deze verklaring in de 
stad Tel-Aviv, op deze vooravond van 
de Sabath, de vijfde dag van lyar 5708 
(volgens de Joodse jaartelling, 14 Mei 
1948)." 
In de proclamatie kon men voorts le- 
zen, dat vóór 1 October 1948 een con- 
stituerende vergadering een grondwet 
zal opstellen. De huidige Nationale 
Raad zal als voorlopige regering fun- 
geren, totdat vertegenwoordigende licha- 
men krachtens de nieuwe grondwet ge- 
kozen zullen zijn. 
Dit gebeurde Vrijdag, 14 Mei 1948 
's middags te 4 uur. 's Nachts om 12 
uur eindigde het Britse mandaat. 
Heilig zijn de Joden hun tradities. Zelfs 
deze weergaloos belangrijke, historische 
gebeurtenis, de geboorte van een onaf- 
hankelijke Joodse staat, gaf geen reden 
om af te wijken van de traditie, om op 
Vrijdagavond geen onheilige handelin- 
gen te verrichten met het oog op de 
volgende Heilige Sabath. , 
De proclamatie vond plaats in het con- 
certzaaltje van een museum in Tel- 
Aviv. Niet zonder reden waarschijnlijk. 
Dit museum was het vroegere woonhuis 
van Meier Dizengoff, een Roemeens 
koopman, die naar Palestina was geko- 
men en daar met enkelen in 1908 de 
stad Tel-Aviv stichtte, waarvan hij de 
burgervader werd. 
De eigen Joodse staat was dus een niet 
te loochenen feit geworden en velen 

zullen op die dag teruggedacht hebben 
aan de hautain eh dwaas klinkende woor- 
den .van David Ben Goerion, nog geen 
anderhalf jaar geleden tot journalisten 
gesproken; „Ik heb thans de overtuiging, 
dat ik, alvorens te sterven, de Joodse 
staat aanschouwen zal." 
Binnen enkele dagen erkenden Amerika 
en Rusland de nieuwe staat de facto en 
gaven hem aldus een stevige rugge- 
graat in de internationale botsingen, die 
zonder twijfel om hem zouden ontstaan. 
Vrijdagmiddag las Goerion, de premier 
van de nieuwe staat, de proclamatie 
voor en Zaterdagmorgen bombardeerden 
de eerste Egyptische vliegtuigen Tel- 
Aviv. Vier Arabische landen overschre- 
den de grenzen van de jonge staat met 
legers, die zij „bevrijdingslegers" noem- 
den en die de „vrede" naar Palestina 
kwamen brengen. De periode van de 
formele oorlog was aangebroken. Israël 
werd onmiddellijk bij zijn geboorte Over- 
vallen door 4 legers, oprukkend vanuit 
Syrië, Irak, Trans-Jordanië en Egypte 
en daarenboven nog door een gedeelte 
van de zich in Palestina zelf bevinden- 
de paramilitaire, Arabische benden. 
Tegenover deze georganiseerde troepen- 
macht staat het Joodse leger, zo men 
de strijdkrachten van Israël met een 
dermate weidse naam betitelen mag. In 
feite is het een samenraapsel van slecht 
bewapende en ongeoefende strijders. 
Dit is uiteraard zeer goed verklaarbaar. 
Onder de Britse mandaatregering moch- 

OPENHARTIGHEID 

Met een openhartigheid, die gisteren wel maar vandaag niet meer ont- 
stelt, spreken en schrijven de mensen over sociale problemen en noden. 

De betekenis hiervan valt niet te onderschatten in een tijd, die de naweeën 
draagt van de jongste oorlog en tevens zwanger gaat aan onrust, wan- 
trouwen en onzekerheid omtrent de toekomst. De komende tijd spiegelt zich 
ongetwijfeld in onze dagen vooruit. Het heeft geen zin dit te verhelen. 
Integendeel, we mogen dit verschijnsel met de zin voor realiteit constateren 
en hierbij de hoop uitspreken, dat de problemen mogen benaderd en de 
noden opgelost worden met verstandelijk inzicht en goede wil gegrondvest 
op de Christelijke beginselen. 
Zoals de evolutie naar een nieuw tijdperk zich openbaart, zo zal het nieuwe 
tijdperk ook eenmaal zijn. De mensen van heden bereiden het voor. 
Zij zijn in de letterlijke zin van het woord de voorlopers van een nieuwe 
sociale orde. Dit kost ook buiten de oorlog, bloed en tranen, zoals de blad- 
zijden van de hedendaagse geschiedenis beschrijven. 
De openhartigheid vooral op sociaal gebied, die bij de een tot het verstand 
en bij de ander tot het hart spreekt of als klare taal tot beide komt, juichen 
wij toe. Maar wij betreuren in deze openhartigheid het te veel aan natuur- 
lijke en het te weinig aan bovennatuurlijke visie. De openhartigheid van 
velen is, ondanks verstandelijk inzicht en goede wil, te menselijk en te neu- 
traal. Zij mist het Christelijk perspectief, de afstand van het tijdelijke, de 
horizon van de eeuwigheid. 

.Deze openhartigheid aanvaardt men en men zwicht er voor onder de kracht 
van de openbare mening en de drang der omstandigheden. Zij draagt in 
zekere zin het kenmerk der onverschilligheid, is dus niet bezield en spoort 
niet aan tot dadendrang zoals de Christelijke sociale liefde in alle open- 
hartigheid zich uiten moet in een levenhartslag en dadendrang. 
Zij treft wel tijdelijke maatregelen ter stoffelijke verbetering, maar bouwt 
geen betere, geen Christelijke orde en mentaliteit op. Gedurende korte tijd 
kan zij mensen wel dichter tot elkander brengen, maar zij mist het cement 
der blijvende binding, waardering en samenwerking. 
Het is om het in één woord te zeggen een openhartigheid zonder God, zowel 
in het privé als in het openbare leven van vele, ook zich Christenen noemen- 
de mensen. Deze vaak naar schijn en dikwijls niet in wezen goedwillende 
openhartigheid is een gevaar voor het Christelijk oordeel en geweten. 
Het is de fraai geborduurde mantel van de neutraliteit, die E. Hello, met 
een niet uit te drukken ontsteltenis sloeg. Het is de trompet die luid 's men- 
sen rechten en vrijheden uitschettert, verlokkend en fascinerend, waarbij de 
erkenning van Gods rechten, die er nochtans aan vooraf moeten gaan, niet 
mee tellen. De neutraliteit in het kleed van haar openhartigheid, heet in de 
mond van Velen; ruimheid van geest, breedheid van levensopvatting, het 
breken met bekrompen beginselen en vrijheid van woord. 
De mens, die echter zijn leven op God moet richten, kan het hiermede niet 
eens zijn. Als iedere ezel, volgens Cavour, met de staat van beleg kan 
regeren, dan ontbreekt het ons de laatste jaren aan ezels niet. 
Daarom zeggen wij Pestalozzi in alle openhartigheid na: „Geen mens maar 
een onmens is de mens zonder God en zonder liefde." 
Hij, die zijn hart kan openen voor God is pas waarlijk openhartig voor de 
mensen. 

„JAN PATRIOT". 

ten de Joden geen leger of wapens be- 
zitten. Wat zij toch aan wapens en sol- 
daten bezaten, bezaten zij dus clandestien. 
Onmiddellijk na de liquidatie van het 
Engelse bestuur volgde de invasie der 
georganiseerde Arabische legers en het 
was voor de Joden dus onmogelijk, hun 
clandestiene strijdmacht binnen een et- 
maal te reorganiseren tot een moderne 
legermacht 
De strategische situatie is opmerkelijk. 
Het strijdtoneel ligt in Palestina, dat 
als geheel zo groot is als een Frans 
departement en in deze beperkte' ruimte 
zijn vijf a zes gevechtsfronten ontstaan. 
De onderlinge afstanden zijn derhalve 
zeer klein en de militaire situatie is 
dientengevolge uitermate verward. Zon- 
der de benardheid van de Joodse positie 
over het hoofd te zien is wel het meest 
opmerkelijk (óf onverklaarbaar?) het 
feit, dat het „Israëlische leger" de Ara- 
bische strijdkrachten heeft weerstaan, 
en dat niet alleen, doch haar ook heeft 
teruggedrongen en volgens militaire des- 
kundigen de meerdere is. Voor dit hoogst 
merkwaardige feit worden uiteenlopen- 
de verklaringen gegeven. Men meent het 
te moeten toeschrijven enerzijds aan de 
perfecte militaire geschooldheid van de 
30.000 Joden, die in de tweede wereld- 
oorlog aan de zijde der geallieerden 
hebben gestreden, anderzijds aan de 
individuële heldendom van de Joodse 
strijder. 
Aannemelijker lijkt de verklaring van 
hen, die wijzen op het verschil in ambitie 
en ideaal van Joden en Arabieren. Ter- 
wijl de Arabische staten slechts strijden, 
gedreven door de ambities harer heer- 
sers, met troepen, die niet precies we- 
ten, waartoe deze onderneming feitelijk 
dient, strijden de Joden voor hun levens- 
kans. De tragiek hunner rampzalige his- 
torie van progroms en ghetto's onuit- 
wisbaar in het geheugen gegrift, staan 
zij pal op hun laatste vesting, dat stuk 
bodem van Palestina, waaraan zij zich 
zo nauw verbonden weten door eeuwen- 
oude vrome tradities en dat zij harts- 
tochtelijk liefhebben als de enige plek, 
waar zij als vrije mensen kunnen leven 
in een eigen vaderland. 
Zij worden niet gedreven door krijgs- 
roem, door expansionistische of econo- 
mische hartstochten, maar zij vechten 
voor hun pure, naakte leven. Dit is hét 
ogenblik, menen zij, waarop zij hun 
idealen kunnen verwezenlijken. Zij ge- 
loven in hun idealen en wie dat doet, 
pleegt geen harakiri, maar strijdt tot het 
einde, zo nodig tot het bittere einde. 
Deze meerderheid der Joden, die, 
alle verklaringen ten spijt, toch iets 
geheimzinnigs bezit, heeft de. Engelsen 
ernstig verontrust en tot nadenken ge- 
stemd. De mihtaire macht van de Ara- 
bische Liga, opgebouwd en gesteund 
door Groot-Brittannië en bestemd om 
de Oostelijke Middellandse Zee te be- 
schermen, heeft gefaald en heeft als ge- 
organiseerde macht niet de tegenstand 
en opmars kunnen breken van een groot 
aantal slecht georganiseerde strijders, die 
daarenboven in een ongunstige, strate- 
gische positie lagen. Zonder tanks, artil- 
lerie of vliegtuigen namen de Joden 
Haïfa, Jaffa en Jenin. Hoe gemakkelijk 
is het dan niet voor een moderne, ge- 
motoriseerde Russische divisie om door 
te stoten naar de Middellandse Zee, 
Albion's zorgenkind? Door de gebeurte- 
nissen in Palestina is het thans te ge- 
waagd gebleken de verdediging van het 
oostelijk gedeelte der Middellandse Zee 
nog langer toe te vertrouwen aan de 
Arabische landen met marionetten-legers 
en vorsten, die jaloers en naijverig in 
heimelijke onenigheid leven. 
Engeland's politiek in het Midden-Oos- 
ten heeft gefaald. Engeland's houding 
behoeft een radicale herziening. Het 
huidige Palestijnse bloedbad levert het 
duidelijke bewijs. De oplossing van de 
kwestie Palestina, die jarenlang heel 
knappe Britse diplomaten had bezig ge- 
houden, is mislukt. Engeland is heenge- 
gaan, na grote verliezen aan troepen en 
politie, met grote schade aan politieke 
en handelsbelangen, met nog groter 
schade aan prestige en strategische be- 
langen. Dat zijn de feiten. 

(Wordt vervolgd). 
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De bonnenkraak bij Drukkerij 

Hoitsema te Groningen 8 

Ook op de Stichting in Zuidlaren heerst vreugde 
over de bevrijding, die zo nabij schijnt, nu de 

invasie gelukt mag heten. Maar er is ook zorg 
over de activiteit van de SD. Er zwerven on- 
gure elementen op de Stichting rond, waarvan 
men mag aannemen, dat ze opdracht hebben na 
te gaan of de bonkaarten van Hoitsema toch 
nog ergens verstopt zijn. Men rekent met een her- 
nieuwd onderzoek en Dr. Spelberg acht het veili- 
ger zijn gezin naar elders over te brengen. 
Maar er gebeurt meer. Enschede in Haarlem 
krijgt opdracht alle reeds gedrukte bonkaarten 
voor de periode van 9 Juli tot 5 Augustus aan 
de achterzijde te bedrukken met een fgn raster- 
werk, zodat onmiddellijk geconstateerd kan wor- 
den, wanneer er bonkaarten in omloop komen, 
waarop dit ontbreekt. En de winkeliers worden 
met zware straffen bedreigd als ze bonnen aan- 
nemen, waarop dit rasterwerk ontbreekt. 
Daar liggen de 53.000 kaarten nu in de garage op 
Dennenoord. Is het meer dan waardeloos papier? 
Zijn daarvoor nu zoveel risico's genomen? Zuch- 
ten daarvoor de KP-ers op de zolder van het 
Scholtenshuis ? Heeft het nog zin dit gevaarlijke 
bezit nog langer te verbergen? Is het niet raad- 
zaam er de Stichtingsketels maar mee op te 
stoken? Een ogenblik heeft men inderdaad het 
plan alles te vernietigen. Tot er één op de ge- 
dachte komt, dat het toch mogelijk moet zijn 
hetzelfde rasterwerk op de gekraakte kaarten af 
te drukken. De hulp van de PBC Wordt ingeroe- 
pen. Er wordt over gesproken op de LO-vergade- 
ringen rif den lande. Eri ieder steekt z'n voelho- 
rens uit om te trachten, dat funeste rasterwerkje 
in handen te krijgen. Het moet en zal gelukken. 
Eerst moeten de kaarten echter uit hun schuil- 
plaats te voorschijn gehaald worden en naar het 
Westen vervoerd. Cor en Otto, twee KP-ers uit 
het Westen, krijgen de opdracht voor dit trans- 
port zorg te dragen. 
Ze zijn het erover eens, dat het een gevaarlijk 
karwei wordt. Het zal op een wijze moeten ge- 
beuren, die zo weinig mogelijk argwaan wekt. 
Cor heeft relaties bij de PTT en zal trachten een 
postauto machtig te worden en daarmee willen 
ze de kaarten uit het Noorden halen. Otto trekt 

CROMIHGEN) 

Een „bijzondere post zending" 

richten en bereid zijn niet alleen een PTT-wagen 
beschikbaar te stellen, maar die zelf ook mee 
naar Groningen zullen gaan om de zaak zoveel 
mogelijk officieel te laten voorkomen. 
Gezamenlijk trekt men naar Groningen en bezoekt 
daar de PTT-man Hutter, die voor de G.I.D. 
werkt. Over en weer voelt men elkaar eens goed 
aan de tand en dan komt het hoge woord eruit. 
— Of Hutter bereid is mede te werken aan het 
illegaal transport van 53.000 gekraakte bonkaar- 
ten? Hutter zal dan moeten zorgen voor post- 
zakken, zegels en passen en de reis zal officieel 
in Groningen moeten aanvangen. Hutter bedenkt 
zich niet lang. Hij is van de partij. 
Cor en z'n medewerkers keren terug naar Den 
Haag. De daaropvolgende Maandag zal hij als 
„transportleider" terugkeren met een PTT-auto 
en het kostbare vrachtje inladen. Jan zal in Den 
Haag de uniform en identiteitskaart voor Cor in 
gereedheid brengen en Oom Joop zal zorgen voor 
een ontvangstadres in Amsterdam, zodat Cor 
weet waar hij z'n vrachtje kan uitladen. Otto en 
de eigenaar van „De Bonte Hoek" zullen zorgen, 
dat de kaarten op de kwekerij komen en Hutter 
zal daar alles voor verzending in gereedheid 
brengen. 
Otto beleeft aangename dagen op de gastvrije 
„Bonte Hoek". Het zou een welkome vacantie 
zijn geweest, als daar niet de gevaarvolle op- 
dracht was geweest het Stichtingsterrein te ver- 
kennen en het transport voor te bereiden. Meer- 
malen kuiert hij als wandelend patiënt door de 
lommerrijke lanen van de Stichting. Maar hij 
geeft z'n ogen goed te kost. Hij kent de situatie 
nu volkomen en de afspraak wordt gemaakt, dat 
men op Zaterdag met de Hillman van „De Bonte 
Hoek" de kaarten zal komen weghalen. Jan, de 
electricien, zal zorgen bij de garage aanwezig te 
zijn en behulpzaam zijn bij het inladen. Alles 
moet zeer snel geschieden, waardoor het risico 
zo gering mogelijk wordt, 
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.. . want de beide 
chauffeurs zijn met in 
de geheimen ingewijd. 

naar „De Bonte Hoek" in Glimmen om in de om- 
geving van de Stichting poolshoogte te nemen 
en een geschikt ogenblik af te wachten om de 
kaarten van de Stichting weg te krijgen. De 
eigenaar van „De Bonte Hoek" heeft een kleine 
Hillman en is bereid, zodra het ogenblik gunstig 
lijkt, met Otto naar de Stichting te gaan om de 
kaarten naar een pakschuur op zijn kwekerij 
te vervoeren. % 
En Cor krijgt in Den Haag de zaken ook keurig 
voor elkaar. Hij neemt er contact op met Oom 
Joop en Jan van de technische dienst der PTT, 
twee mannen, die belangrijk illegaal werk ver- 

Zo staat dan op Zaterdag de kleine Hillman voor 
de Stichtings-garage. De chauffeur beijvert zich 
de banden op spanning te brengen en Otto en Jan 
dragen de bonkaarten in de auto. Er gaat een 
plaid over. En als het zover is vindt de chauf- 
feur, dat z'n banden nu wel hard genoeg zijn. 
Hij heeft Otto gevraagd, wat hij doen moet, als 
ze worden aangehouden. „Dan geef je nog maar 
wat meer gas", zegt Otto. 
De Hillman heeft een hele hijs aan het zware 
vrachtje, maar rijdt toch vlot de laan uit. Bij de 
inrijpoort staat een Duitser. De schrik slaat hen 
om het hart. Maar ze groeten beleefd en de soN 
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daat, die zoveel gemoedelijkheid bij de Hollanders 
niet gewend is, groet joviaal terug. Ze willen het 
voor elkaar niet weten, dat ze 'm toch wel wat 
knijpen met dat gevaarlijke vrachtje achterin. 
Maar als ze op „De Bonte Hoek" komen slaken 
ze beiden een zucht van verlichting. In de droog- 
schuur aan de spoorlijn worden de kaarten netjes 
opgeborgen. 
Op Zondagmorgen start de PTT-man Hutter uit 
Groningen met zes nieuwe postzakken, waarop, 
ondanks de bezetting, nog altijd de kleurige rood- 
wit-blauwe randjes prijken, maskers, zegeltangen, 
zegels, stempels en passen. Het is een vreemd- 
soortig postkantoor, daar op de zolder van de 
droogschuur op „De Bonte Hoek". Maar — ere 
wie ere toekomt — aan alle ambtelijke voorschrif- 
ten wordt keurig voldaan. Ge moogt er alle ge- 
schreven en ongeschreven wetten van de Poste- 
rijen op nagaan, ge zult geen afwijking kunnen 
constateren. Het is een lust om naar te kijken. 
Maandagmorgen in de hal van het postkantoor 
in Groningen. — Een lahge, slanke postman ijs- 
beert er rond. Hij heeft een keurig nieuw 
uniform aan. Alleen de pet is hem wat groot en 
hij moet oppassen, dat die hem niet op de oren 
zakt. Hij heeft een vererende opdracht gekregen. 
Hij moet een „bijzondere zending" waardevolle 
poststukken naar Den Haag begeleiden. Hij is 
„transportleider" geworden en hij hunkert naar 
het ogenblik, waarop hij zal mogen bewijzen, dat 
hij het vertrouwen, dat zijn superieuren in hem 
stellen, niet zal beschamen. 
Om 9 uur komt de PTT-auto uit Den Haag met 
twee- chauffeurs. Jan uit Den Haag is ook aan- 
wezig en geeft z'n laatste instructies. De „trans- 
portleider" moet goed beslagen ten gs komen, 
want de beide chauffeurs van de auto zijn niet 
in de geheimen ingewiid en mogen geen lont 
ruiken. 
Toch vinden de chauffeurs het maar een vreemde 
opdracht, die ze krijgen. Ze zijn van de Technische 
Dienst en het is niet gebruikelijk, dat zij voor een 
dergelijk transport moeten zorgen. Ze praten 
eens met mijnheer Hutter. Ze hebben op de heen- 
reis een paar maal controle gehad en willen nu 
wel eens precies weten waar ze aan toe zijn. Hut- 
ter zal hen gauw uit de droom helpen. Er heeft 
enkele dagen geleden een vlieger-aanval plaats 
gehad op (jp spoorlijn bij de Punt. De ravage heb- 
ben ze zelf kunnen zien, toen ze op weg waren 
hierheen. Er zijn wagons in brand geraakt en 
enkele huizen getroffen. Er bevond zich in de 
trein echter een belangrijke postzending, die een 
grote waarde vertegenwoordigt en die heeft men 
voorlopig in een schuur in de nabijheid onderge- 
bracht. De „transportleider" weet wel waar. Die 
zending moet naar Den Haag, maar de „trans- 
portleider" heeft opdracht eerst nog iets in Am- 
sterdam te regelen. 
Met Cor spreekt Hutter nog af, dat hij 's avonds 
om 9 uur uit Amsterdam zal opbellen of alles 
naar wens verlopen is. 
Niets belet de heren meer om te vertrekken. 
Op het kruispunt bij „De Bonte Hoek" heeft 
Otto zich geposteerd om de auto uit Groningen 
te wijzen, waar ze precies moeten zijn. Keurig 
op tijd komt de wagen aan. 
Het laden neemt niet veel tijd in beslag. Cor en 
Otto, anders de beste vrienden, spreken elkaar 
aan als zagen ze elkaar voor het eerst. Het is 
„mijnheer" en „u" voor en na. 
Joviale lui daar, vinden de chauffeurs. Er schiet 
een sigaretje over voor onderweg en Cor tikt be- 
leefd aan z'n pet, die weer een neiging vertoont 
om dieper te zinken dan welvoegelijk is voor een 
postman, die zichzelf respecteert. Otto heeft 
moeite z'n lachen te verbergen. Liefst zou hij 
met z'n grote hand het hoofddeksel van z'n vriend 
nog wat dieper tot over z'n ogen gedrukt heb- 
ben. Maar dat zou niet in overeenstemming zijn 
met de achting, die men een „transportleider" 
moet toedragen. 
De chauffeurs vinden die „transportleider" ook 
nog wel wat jong voor zo'n verantwoordelijke 
baan. En dat de technische dienst voor zo'n trans- 
port moet zorgen is ook nog niet eerder vertoond. 
Wat vindt mijnheer er zelf van? 
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Ja, de „transportleider" kan niet ontkennen, dat 
het wel wat vreemd is. Maar wat de heren wij- 
zen hebben de gekken te prijzen. Ze weten toch 
ook wel, dat de bazen tegenwoordig wel meer 
rare dingen uithalen. We zullen er ons de kop 
maar niet om breken. En hij kankert lustig mee 
op de ellendige toestanden in het bedrijf-van- 
vandaag-de-dag. Ze polsen de ,,transportleider" 
eens hoe hij erover denkt om wat zwarte „rogge- 
broden" te kopen in Hoogeveen. Ze weten daar 
een geschikt adres. Niets op tegen hoor. Daar is 
hij ook niet vies van. Je zou wel gek zijn als je 
zo'n kans niet uitbuitte. Zo completeren in Hoo- 
geveen 15 roggebroden de „bijzondere zending." 
Tante Pos heeft geluk vandaag. Er is niemand, 
die zich bijzonder voor haar boodschappentas in- 
teresseert. Bij Diemerbrug vragen de chauffeurs 
of Cor wel z'n persoonsbewijs bij zich heeft. Je 
kunt er zeker van zijn, dat, voor ze Amsterdam 
binnenrijden, daarop contróle komt. 't Is een be- 
rucht stukje. Dat is nu juist het enige, wat Cor 
niet bij zich heeft. De tijd heeft hem ontbroken 
een passend persoonsbewijs te laten klaarmaken 
bij zijn identiteitspapieren. „Natuurlijk" zegt hij. 
Maar even later trekt hij zich veiligheidshalve 
achter in de wagen terug. Maar ook deze beproe- 
ving blijft hem bespaard en weldra zit hij weer 
rustig naast zijn collega's in de cabine. 
Ze rijden de Amsteldijk o; en bij een particuliere 
garage zegt de „transportleider", dat ze even 
moeten stoppen. De deuren gaan onmiddellijk als 
„op bevel" open en tot hun stomme verbazing 
moeten de PTT-mensen hier binnenrijden. De 
zakken worden uitgeladen en ze kunnen weer 
gaan. Maar buiten zegt die vreemde „transport- 
leider", dat ze nu wel verder naar Den Haag 
kunnen rijden, want, dat hij nog even naar het 
Hoofdkantoor moet. — „Maar we kunnen u daar- 
heen toch wel even brengen", zeggen de chauf- 
feurs, die de zaak hoe langer hoe minder ver- 
trouwen. Cor vindt dat niet nodig. Hij redt zich 
verder wel. 
Nu willen ze toch haring of kuit van dat zaakje 
hebben. 
„Maak geen flauwe kul. Wat is dit voor grap- 
penmakerij? Weet je nu heus niet wat er in die 
zakken zit?" 
„Vraag me nou maar niks meer", zegt de 
„transportleider". „Het zal wel 'n zwarthandeltje 
van de baas zijn. Goeie reis verder. En praat er 
maar niet over." 
De Technische Dienst rijdt verder naar Den 
Haag. En Cor belt voor alle zekerheid nog maar 
even naar de Residentie, dat ze de kerels maar 
met een flinke fooi de mond moeten stoppen, op- 
dat ze niet aan ieder, die het horen wil, vertellen, 
dat de hogere PTT-beambten ook niet vies zijn 
van een zwart-handeltje. 
Van negen uur in de avond wacht Hutter in Gro- 
ningen op het sein, dat alles voor elkaar is. Om 
tien uur komt Cor aan de lijn en hoort hij, dat het 
„Bijzondere transport" zonder moeilijkheden de 
Amstelstad heeft bereikt. 
Maar die garagedeuren aan de Amsteldijk, die 
zich als „op bevel" geopend hebben, zullen niet 
zo gemakkelijk weer opengaan. 

(Wordt vervolgd). 
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Sociale problemen bij de verzorging 

de slachtoffers van het verzet. van 

Het is moeilijk precies in enkele ssinnen weer te 
geven, waar het maatschappelijk werk van 
'40—-'45 moet beginnen en waarin het moet 
voorzien. Ik zou het aldus willen samenvatten: 
Wanneer personen zich in bestaansomstandig- 
heden bevinden, die het voor hien niet mogelijk 
maken op een voor hun 
gemakkelijke, normale 
wijze te leven overeen- 
komstig onze voorstel- 
lingen van een mens- 
waardig bestaan, zeg- 
gen wij, dat deze per- 
sonen verkeren in maat- 
schappelijke nood en 
deze maatschappelijke 
nood wordt door de 
Stichting '40—'45 con- 
creet samengevat in het 
herstel van een redelijk 
levenspeil voor betrokkenen. Wanneer wjj dit 
vasthouden, staat tevens vast, dat al het werk, 
dat wij verrichten, dus ook het uitbetalen van 
een vaste, maandelijkse bijdrage, een onderdeel 
is van onze sociale verzorging en hiervan het 
stempel moet dragen. 
Voor wij gaan bespreken op welke wijze de so- 
ciale verzorging door de Stichting '40—'45 in 
het algemeen en in de grotere steden in het bij- 
zonder geregeld moet worden, moeten wij eerst 
een ernstige waarschuwing laten horen. 
Bij alle sociale vooruitgang en verzorging dient 
men zich n.1. ernstig af te vragen, of er niet een 
groot nadeel gelegen is in het feit, dat wjj de 
verzorgden steeds onzelfstandiger maken en het 
verantwoordelijkheidsbesef tot een minimum 
reduceren. Voor alles wordt immers door de 
Stichting gezorgd? Alles wordt gereed gemaakt 
en uitgezocht. Overdreven gesteld zou men kun- 
nen zeggen, dat hij of zij geen moeilijkheden zelf 
meer behoeft op te lossen, want altijd is er im- 
mers de Stichting '40—'45 die voor een oplossing 
zorgt ? 
Daarom moet men op bepaalde momenten 
„Neen" durven en kunnen zeggen en de hulp 
alleen tot een advies of aanwijzing in de goede 
richting beperken. Niets is van zo grote beteke- 
nis, dan om verzorgden te leren het zelf te doen. 
Heel ons werk moet er op gericht zijn, dat wij 
ons zelf als maatschappelijk werk(st)er geheel 
overbodig maken. 
Een tweede gedachte, die ten grondslag moet 
liggen aan ons werk, is deze, dat onze sociale 
voorzieningen preventief behoren te zijn. Wij 
moeten steeds trachten ongelukken in de gezin- 
nen en bij de individuele verzorgingsgevallen te 
voorkomen. 
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Wanneer wjj de zaak maar op zijn beloop laten 
en alleen dan de helpende hand bieden als er 
moeilijkheden zijn of de zaak stuk ligt, zijn wij 
te laat en is er veel, vaak zelfs alles, verloren. 
Wannr " hier — —r"- aan, dan blijkt 
ook wel, dat sociaal werk nimmer mag bestaan 

uit het bedrijven van een 
zekere liefhebberij en 
niet als een vijfde rad 
aan een wagen be- 
schouwd mag worden. 
Dit arbeidsveld bevat zo- 
veel voetangels en klem- 
men, dat het onverant- 
woordelijk en hoogst ge- 
vaarlijk is voor hen, die 
wij verzorgen, om zonder 
leiding onbevoegden aan 
het werk te laten gaan. 
Een ieder, die in en bui- 

ten de Stichting '40—'45, zich geroepen vqelt 
tot maatschappelijk werk, moet als maatschap- 
pelijk werker voldoende op de hoogte zijn om- 
trent het ontstaan, wezen, ontwikkeling en be- 
tekenis van het „door hem of haar verrichte 
werk, en in de tweede plaats moet hij of zij zich 
de kennis verschaffen, welke vereist is om de 
in zijn of haar arbeid belichaamde hulp doel- 
treffend te verlenen. Dit houdt tevens in, dat 
wij ons voor het werk van de Stichting '40—'45 
moeten aansluiten bij en gebruik maken van 
bestaande instellingen en ervaringen, maar daar- 
naast tevens durf en energie moeten bezitten 
om op ons beperkte terrein in eigen kring een 
eigen geluid te laten horen en zo nodig, geheel 
aparte wegen te bewandelen op verzorgings- 
gebied. Wij moeten, hoewel samenwerkende met 
en gebruik makende van andere instanties, er 
steeds voor zorgdragen, dat er voor het verzets- 
slachtoffer maar één adres is, één instantie, die 
voor zijn of haar belangen optreedt, n.1. de Stich- 
ting '40—'45. 
Voor wij over kunnen gaan of aandacht beste- 
den aan een ruimere verzorging moeten wij er 
voor zorgen, dat de financiële positie in het ge- 
zin, dat aan onze zorgen is toevertrouwd, in 
alle opzichten redelijk genoemd kan worden. 
Alle verdere bemoeiingen zullen schipbreuk lij- 
den, wanneer niet eerst gezorgd wordt, dat op 
een verantwoorde," zij het ook sobere wijze, het 
bestaan van het gezin verzekerd is. Is de finan- 
ciële positie verzekerd, dan gaat hiervan stellig 
een sterke preventieve werking uit. Veel moei- 
lijkheden worden voorkomen en ons doel om de 
gezinnen zelfstandig te maken, zal eerder en 
beter bereikt kunnen worden. 

A. J. TEUNISSEN. 
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Het is dezelfde wind en 't zijn dezelfde bomen, 
alleen de stenen zijn wat minder rood, 
maar eeuwig staan de oude huizen nog te dromen 
en ook de straten zijn nog even dood. 

En 't zijn nog steeds dezelfde mensen, 
ze zijn alleen wat oud en meer vergrijsd 
en ik, met al mijn vrome wensen, 
breng hen een groet als één die heeft gereisd.—■ 

Is dit leven anders dan een doelloos zwerven, 
een altoos klagen van dit bange hart?— 
Qod, laat de herinnering in mij niet sterven, 
Uw trouw staat eeuwig boven alle smart. 

Harm. de Jong. 



^KSËËKBÜis 

GEACHTE REDACTIE. 
In hef hoofdartikel „Berlijn" in Uw nummer van 8 
October 1948 stelt H. v. R. terecht, dat de kans op 
vrede schuilt in de standvastigheid der vrije volken 
en hun overheden. 
Dit wil ik graag onderschrijven. 
Het ingesloten Berlijn ziet H. v. R. als een opge- 
legde kans voor Stalin om de kracht der vrije 
staten af te tasten en met weerstandsproeven op zijn 
tegenstanders te experimenteren. De vrije volkeren 
bevinden zich daarbij z.i. in een benarde positie. 
Hij gaat er daarbij van uit, dat de Rus in „Berlijn" 
in de aanval is en de vrije volkeren daar in de ver- 
dediging zijn gedrongen. Is dit echter wel zo? Is 
Berlijn een opgelegde kans voor Stalin en een be- 
narde positie voor de vrije volkeren? 
Moeten wij werkelijk aannemen, dat de gang van 
zaken in Berlijn Stalin reden tot tevredenheid geeft 
en de vrije volkeren reden om zich in een benarde 
positie gedrongen te, voelen? 
Zuiver militair bezien, bevinden de vrije volkeren 
zich in Berlijn inderdaad in een benarde positie. 
Maar zouden de politieke- leiders dier volkeren in 
hun hart niet blij kunnen zijn om die benarde posi- 
tie? Biedt deze „benarde positie" hun niet een op- 
gelegde kans om aan de gehele wereld te tonen, 
welke gevaren er dreigen, en om alle twijfelaars aan 
hun zijde te krijgen? 
Ik kan mij niet indenken, dat de communistische 
partijen in West-Europa tengevolge van de „opge- 
legde kans" van Rusland, aanhang zullen winnen. 
Zal „Berlijn" het Duitse volk met de Russen of met 
de vrije volkeren doen sympathiseren? Welke in- 
vloed heeft Berlijn op Tito, op de verkiezingen in 
Italië, Frankrijk en Nederland gehad? 
Politiek gezien lijkt mij Berlijn een opgelegde kans 
te zijn voor de vrije volkeren om alle twijfelaars 
tot zich te trekken en om Stalin in een benarde 
positie te dringen. 
En van die kans wordt m.i. geen slecht gebruik 
gemaakt, Berlijn maakt het met name het Duitse 
volk heel gemakkelijk om partij te kiezen. 
Als ik het goed zie hebben de schermutselingen in 
Berlijn niet een strook grond tot inzet. Het gaat 
daar om heel Europa, om Duitsland, de Balkan. 
Italië, Frankrijk, Spanje en de Benelux aan de zijde 
van de vrije volkeren te krijgen door hen in angst 
en beven te leren, wat een Russische overheersing 
voor hen zou betekenen. Dat spel wordt door Ameri- 
ka m.i. meesterlijk gespeeld. 
Wat militair een benarde positie is, is politiek een 
opgelegde kans. 
In de strijd om de sympathie en de hulp der vrije 
volkeren is Berlijn m.i. even goed een wapen als het 
Marshallplan. In het teken van de strijd moeten ook 
de Amerikaanse .sympathie" voor Franco, de milde 
behandeling van Duitsland, het niet doorgaan der 
industriële ontmantelingsplannen en der annexatie- 
plannen gezien worden. 
De politieke strijd, die het hevigst gevoerd wordt in 
Berlijn, gaat m.i. in wezen om de sympathie en hulp 
Pan alle niet-communistische volkeren in een moge- 
S'.jke militaire strijd tegen Rusland, 

n die politieke strijd is Berlijn een opgelegde kans, 
geen benarde positie. Het zal geen tweede Munchen, 
maar een tweede Sfalingrad worden. 

Van G. 

HET PROCES BRUNE 

Binnenkort, op 8, 9 en 10 November a.s., zullen 
voor hef Bijzonder Gerechtshof te Arnhem terecht 
staan Engelbertus Bernardus Brune, thans 46 jaar, 
logementhouder te Purmerend en Gertrudis Antoi- 
nette Maria Klosterman, thans 41 jaar, administra- 
trice van beroep en lange tijd de rechterhand van 
Brune. 

\T oor een groot deel van onze lezerskring zal het 
* niet nodig zijn te vertellen wie die Brune en wie 

die Klosterman wel zijn, want hun namen zijn op 
veler lippen geweest, nu eens uitgesproken vol ver- 
bittering en afschuw, dan weer vol bewondering en 
gevoelens van dank. Want Brune heeft tot aan de 
dag der bevrijding twee heren gediend; het vaderland 
door zeer verdienstelijk illegaal werk en de bezetter 
door smerig verraad, bij herhaling gepleegd. Met hoe- 
veel list en schranderheid hij dit droeve spel heeft 
gespeeld blijkt overduidelijk uit de omstandigheid, dat 
hij zelfs langer dan een jaar na de bevrijding op vrije 
voeten wist te blijven. Ja, zelfs nog maanden na zijn 
arrestatie in Juli 1946 waren er oud-illegale vrienden, 
die desnoods hun beide handen voor 's heren Brune's 
betrouwbaarheid in het vuur hadden durven steken. 
Thans, nu zich de onomstotelijke bewijzen van ge- 
pleegd verraad ter griffie van het Bijzonder Gerechts- 
hof hebben opgestapeld, moeten deze sluw misleiden 
tot andere gedachten zijn gekomen en zij zullen met 
welgevallen naar hun nog gave handen kunnen kij- 
ken, want die handen zouden, indien voor Brune in 
het vuur gestoken, totaal verschroeid zijn terugge- 
trokken. 
Een viertal strafbare feiten wordt Brune in de dag- 
vaarding ten laste gelegd. Toen op 20 Januari 1944 
door Johnny de Droog, de berucht geworden ver- 
trouwensman van de SD, werd gearresteerd en op 
hem een schrijven werd gevonden, dat verschillende 
gegevens bevatte omtrent overvallen op distributie- 
kantoren en waarin de woorden: „Oom Dorus" voor- 
kwamen, heeft hij, in strijd met de waarheid, gezegd, 
dat bedoelde Oom Dorus de schuilnaam was van de 
zich eveneens in handen van de SD bevindende 
illegale werker, Th. Weetink uit Doesburg, met het 
gevolg, dat Weetink gedurende het verdere verloop 
van de oorlog door heeft moeten brengen in het 
concentratiekamp. Veel ernstiger gevolgen nog kreeg 
het door hem in Juni 1944 t.a.v. de Persoonsbewijzen- 
Sectie van de L.O. gepleegde verraad, waarbij twin- 
tig uitstekende illegale werkers werden gearresteerd 
en naar Duitsland overgebracht. Slechts acht van 
hen keerden na Duitsland's capitulatie terug. De 
andere twaalf kwamen ellendig om en zij vormden de 
prijs voor Brune's vrijheid. Dat uit de kringen van 
zijn slachtoffers een bedrag van ƒ 45.000.— was 
bijeengebracht om hem uit handen van de SD los te 
kopen, deerde hem blijkbaar niet. Nog was zijn vrij- 
heid niet duur genoeg betaald. In diezelfde tijd deed 
hij een poging om de landelijke KP-leider Jalt uit te 
leveren aan zijn nimmer aflatende opdrachtgevers, 
hetgeen slechts op het nippertje kon worden voor- 
komen en tenslotte bewerkstelligde hij de arrestatie 
van de bekende leider van de KP-Purmerend, Koen 
Rozendaal, aanvankelijk een zijner nauwste mede- 
werkers. Rozendaal werd in de Septemberdagen rond 
Dolle Dinsdag gefusilleerd. 
Over enkele weken zal Brune voor zijn rechters ver- 
schijnen. Hij staat bekend om zijn radheid van tong 
en zijn gladde manieren. Tientallen heeft hij door die 
eigenschappen gered, tientallen zijn er het slachtoffer 
van geworden. Voor de koele objectiviteit van het 
recht zal hij ditmaal moeten wijken. Het uur der 
vergelding voor het zware leed, dat hij rondom zich 
heeft opgeroepen, zal straks ook voor hem slaan. 

CORRECTIE 
T n „Ons Baken" en „Op Korte Golf" reageert 
*■ J. H. R. op het stukje „Onjuist" uit „De 
Zwerver" van 8 October 1948, waarin wij 
bezwaar maakten tegen het verzoek om vrij- 
stelling van vermakelijkheidsbelasting bij het 
vertonen van een film door de Stichting Lan- 
delijke Propaganda-Commissie. Het argument 
daarvoor was n.1., dat de baten zouden voor- 
zien in de nood van voormalige verzetsmen- 
sen. Genoemd bezwaar betrof het feit, dat 
deze Stichting werkt voor de „GOIWN in 
Hersteld Verband" en dat zij zodoende slechts 
het argument van de herbundeling zou mo- 
gen gebruiken. 
J. H. R. werpt tegen, dat de gelden toch 
voor het grootste deel als financiële hulp in 
grensgevallen, die niet door de Stichting ge- 
holpen worden, besteed worden, terwijl men 
een ander deel aan monumentenbouw be- 
steedt. Als ik goed interpreteer, wordt dus ook 
een deel voor andere doeleinden en dan.ver- 
moedelijk: voor de bundelingsactie gebruikt. 
Dit had het verzoek om vrijstelling dan al- 
thans ook moeten vermelden. Overigens neem 
ik gaarne op gezag aan, dat de gelden ook 
dienen voor de leniging van de nood van 

verzetsmensen. Mijn excuus voor de eenzijdig- 
heid, die dus misleidend was. 
Nog één opmerking. 
Ik acht het persoonlijk onjuist, als men in 
andere organisaties verzorgingswerk gaat 
doen in die gevallen, waarvoor de Stichting 
'40—'45 meent, dat verzorging niet op z'n 
plaats is. Wat zijn de normen daarvoor, wie 
voorkomt hier het meten met twee maten? 
De Stichting beijvert zich, in twijfelgevallen 
oplossingen te vinden. Het bestuur is er zich 
zeer wel van bewust, dat de statuten in indi- 
viduele gevallen een afwijzing kunnen vorde- 
ren, terwijl dan toch geholpen zou moeten 
worden. Voor die gevallen wordt een weg 
gezocht. Laat men dit werk aan de Stichting 
overlaten. Dat waarborgt objectiviteit. 
De heer J. H. R. zal begrepen hebben, dat het 
mij moeite gekost heeft hierop terug te ko- 
men, nu hij, in navolging van W., zich niet 
ontziet, laster omtrent mij persoonlijk als 
argument aan te voeren. 
De zaak zelve was me intussen belangrijk 
genoeg om mijn fout, ondanks dit „argu- 
ment", te herstellen. 

H. v. R. 

Onthullingsplechtig- 

heid te Leersum 

„Wilt heden nu treden voor God, den Heere 
Hem boven al loven van herte zeer." 

TVeze regels te horen zingen aan de voet 
*-^van een pas onthuld monument ter nage- 
dachtenis van dertien verzetsstrijders, geval- 
len voor een ideaal, dat ons aller ideaal was: 
het is wonderlijk, aangrijpend. 
God te loven als Hij makkers, waarmee wij 
ons zo een gevoelden, uit ons midden weg- 
neemt om ons niets dan een weemoedige her- 
innering aan hun werk, aan hun moed, aan 
hun trouw en opoffering na te laten, velen 
begrijpen het niet. Zij kunnen het niet begrij- 
pen, omdat zij zichzelf zo heel veel belang- 
rijker achten dan de verwezenlijking van 
welk ideaal ook. God dank te zeggen, terwijl 
de gedachten verwijlen bij mensen, die door 
God „hardvochtig' uit de eigen kring wer- 
den weggerukt kunnen slechts zij, die diep in 
het hart de overtuiging bezitten, dat er hogere 
waarden in onze samenleving zijn gesteld dan 
het vege leven van een mens, dat er eeuwige, 
goddelijke waarden zijn, waarvoor het goed is 
alles in te zetten, zelfs het leven. 
Zij, die dit inzien zullen God kunnen danken 
door hem te zijn uitverkoren om op zo directe 
wijze te mogen meewerken aan de verwezen- 
lijking van het doel, dat Hij Zich in Zijn 
schepping heeft gesteld. Dankbaar als zij dit 
mogen doen door te leven, dankbaar ook als 
zij er voor moeten sterven. De laatsten zijn 
nu van hun verantwoordelijkheid ontheven, 
de eersten, die nog leven, dragen te zwaardere 
verantwoordelijkheid. Om dit nimmer te ver- 
geten, daarvoor richten wij monumenten op 
en daarvoor ook werd op 9 October j.1. het 
monument te Leersum onthuld, ter herdenking 
van deze gevallenen: 

A. v. d. Berg, 
A. Bos, 
F. den Hartog, 
A. de Ridder, 
P. Vlijm, 
Jvr. J. H. Pauw van Wieldrecht, 
B. C. M. v. d. Hoop, 
Jhr. R. 'W. de Beaufort, 
Gebr. C. en G. J. van Dijk, 
D. J. Baron van Lijnden, 
A. Roosmale-Nepveu, 
W. Selles. 

De oud-burgemeester van Leersum, de voor- 
malige districtsleiders „Oets" en „George" 
spraken daarbij, terwijl kransen werden ge- 
legd door o.m. vertegenwoordigers van de 
voormalige BS, het gemeentebestuur en de 
Ned. Hervormde Kerk. Burgemeester Martens 
besloot de plechtigheid met de wens, dat 
vooral het opgroeiende geslacht door dit mo- 
nument steeds moge worden herinnerd aan de 
grootheid van het offer, opdat het het kloeke 
voorbeeld der gevallenen immer voor ogen 
zal houden. 

TM 

Herdenking Venray 

De GOIWN, afd. Venray eerde haar verzets- 
held Frans Michels. Frans, geboren 9 Maart 
1922, stierf in dienst van het vaderland om- 
streeks half November 1944 te Leunen en werd 
begraven te Merselo, 7 December 1944. 
Op 3 November 1944 met een tot nu toe on- 
bekende opdracht van een geallieerde verbin- 
dingsofficier in de richting Castenray vertrok- 
ken, keerde hij daarvan niet terug. Eerst op 
6 December d.a.v. vond men zijn lijk langs de 
rand van een weiland in Leunen. Vermoedelijk 
heeft hij de dood gevonden door een kogel, af- 
komstig uit een vijandelijk mitrailleursnest. 
Zondagmorgen, 17 Oef. j.1. trok na de Plech- 
tige H. Mis, die voor Frans en overige oor- 
logsslachtoffers in Merselo wyd opgedragen, 
een grote stoet vanuit de kerk naar het kerk- 
hof. Vele oud-illegale makkers en bijna alle 
parochianen van Merselo woonden de plech- 
tigheid bij. 
Namens de illegaliteit sprak de heer P. Schoe- 
ster, oud-voorzitter van de GOIWN-Venray. 
waarbij hij aan de familie Michels namens 
vroegere verzetsmakkers een grafsteen voor 
het graf van Frans overdroeg. Diep geroerd 
aanvaardde de familie dit blijk van grote 
waardering voor alles wat Frans voor zijn 
vrienden is geweest. 



m 
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in memoRiam 

Klaas Wigboldus 
Geboren ï April 1919 te Groningen 

Gesneuveld 14 April 1945 Ie Dorkwerd 

Klaas Wigboldus, nauwelijks 26 
jaar, toen hij zijn leven voor het 
vaderland gaf, was een dergenen, 
die deelnam aan de kraak bij 
drukkerij Hoitsema. Hij maakte 
toen deel uit van de KP van 
Reint Dijkema. Lang had hij moe- 
ten wachten voor hij in de gele- 
genheid werd gesteld actief lid 
van de KP te mogen zijn. De eer- 
ste operatie, waaraan hij mocht 
deelnemen was de kraak te Wehe- 
Dcn Hoorn. En toen kort na de 
kraak van Hoitsema de KP van 
Reint uit elkaar geslagen werd, 
trokken Klaas en enkele andere 
leden van de ploeg naar de boer- 
derij van de Woltersen in Dork- 
werd. Daar waren ze veilig en al- 
tijd welkom. Ze vonden er prach- 
tige schuilplaatsen, richtten er hun 
wapenbergplaats in en organi- 
seerden hier alles om actief te 
kunnen optreden, zodra zulks 
noodzakelijk zou worden. Klaas 
was in de Mei-dagen van 1940 
als militair in dienst bij de Mo- 
tordienst in Haarlem, maar keer- 
de, zodra hem zulks mogelijk was, 
terug naar zijn woonplaats Gro- 
ningen, waar hij werkzaam was 
in het bouwmaterialenbedrijf van 
de familie Wigboldus. Hij rustte 
niet voor hij op andere wijze zijn 
plicht als militair tegenover zijn 
vaderland kon vervullen. Hoe 
uiterst serieus hij deze taak op- 
vatte, hleek wel toen de aanwe- 
zigheid van een ondergedoken 
S.S.-er, die het plan had de 
groep te verraden, geliquideerd 
moest worden. Eerst op het aller- 
laatste ogenblik, toen de SS-er 
een andere onderduiker, die voor- 
wendde hem behulpzaam te wil- 
len zijn, in vertrouwen genomen 
had en de bewijzen onweerleg- 
baar waren, nam hij het zware 
besluit de man neer te schieten. 
Na het verhoor werd eenparig be- 
sloten, dat de SS-er de kogel ver- 
diend had. Doch voor het vonnis 
te voltrekken wees Klaas hem op 
het zondige van zijn daad, stelde 
hem in de gelegenheid zijn zon- 
den voor God te belijden en toen 

• de man zeide niet in staat te 
zijn om te bidden, vroeg hij één 
der aanwezigen dit te willen doen. 
Het viel hem zwaar een mens 
het leven te ontnemen, maar hij 
onttrok zich niet aan deze zware 
plicht, omdat hij wist, dat God 
dit van hem vroeg. 

Bij drie graven op het Kerkhof van Dorkwerd, 
Als over Stad en Ommelanden de klokken der bevrijding luiden en het volk, 

uitbundig van vreugd, de straten vult, trekt een sombere stoet naar het 
kerkhof van Dorkwerd, Daar dragen de jongens van de KP en de Stoottroepen 
van de NBS, drie van hun makkers ten grave, gevallen in de strijd, op het 
ogenblik toen Canadese vuurmonden hun granaten over de Stad Groningen 
uitbraakten. 
Het morgenrood hadden ze zien gloren aan de kimmen. Maar hun ogen zagen 
geen aardse overwinning meer. Terwijl zij zich toerustten voor het beslissende 
gevecht met de vijanden, onthief God hun van de aardse wachtposten. 
En zo rusten nu op het stille Kerkhof van Dorkwerd, dicht bij de boerderij, die 
zo lang hun tehuis was in woelige tijden, de lichamen van Klaas Wigboldus, 
Evert Harm Wolters en Hiltjo Berrelkamp, de jonge kerels uit Groningerland, 
die elk op hun wijze het geweld van de bezetter weerstonden; die de nek niet 
bogen, maar het hoofd fier geheven, stonden in het land, dat hef onze en het 
hunne is. 

K 
laas Wigboldus had de leiding over een groep Stoottroepen van de NBS, gefor- 
meerd door de KP. Vijf leden van deze groep waren gehuisvest op de boerderij van 

de familie Wolters. Klein is hun aantal, daar zij slechts over een geringe bewapening 
beschikken. De zware slagen, welke de Groningse illegaliteit zijn toegebracht, hebben 
ertoe geleid, dat in deze provincie geen wapendroppings hebben plaatsgevonden. Wat er 
is werd ontvangen van de dropping te Bakkeveen. Twee stenguns en drie geweren zijn 
er. Meerdere jongens staan klaar om de groep aan te vullen, zodra men de beschikking 
over meer vuurwapenen heeft. En nu het uur van de beslissende gevechten nadert, is 
Klaas er op bedacht op andere wijze de wapenvoorraad aan te vullen. 
Het is Zaterdag, 14 April 1945. De Canadezen liggen achter het Van Starkenborgh- 
kanaal en spoedig zal de beslissende slag om Groningen aanvangen. Groepen NSB-ers 
verlaten Groningen en trekken in Westelijke richting. Ze hebben wapens bij zich, die 
ze in een gevorderde boerenwagen en een rijtuig met zich voeren. De brug over het 
Kanaal is opgehaald en de huurlingen, die liever de strijd ontlopen, trekken in de rich- 
ting van Slaperstil. Met Evert Wolters is Klaas Wigboldus erop uit getrokken om te 
zien of het mogelijk is dit wapentuig in handen te krijgen. De kansen zijn gunstig en 
weldra is de Sectie van Klaas, bestaande uit vijf man, op pad. Halverwege de weg naar 
Slaperstil, bij de boerderij van Scheringa, verspert de groep van Klaas de Landwachters 
de weg. Er wordt een schot in de lucht gelost en dat is voldoende om de zwarte mannen 
tot overgave te dwingen. 
Onmiddellijk daarop komt een zoon van de landbouwer Scheringa, wiens boerderij op 
ongeveer 100 meter afstand gelegen is, waarschuwen, dat een troep valschermjagers van 
ongeveer 14«rian, kort tevoren z'n bivak in de boerderij heeft opgeslagen. Maar het is reeds 
te Iaat om de nodige maatregelen te nemen. Er komt een Duitse soldaat uit de boerderij naar 
buiten. Men sommeert hem zich over te geven, doch als hij dit doet en Evert Wolters 
zich naar hem begeeft om hem te ontwapenen, openen de overige Duitsers, die zich op 
de zolder verschanst hebben, het vuur. Evert Wolters wordt zwaar gewond en ook Klaas 
Wigboldus en Hiltjo Berrelkamp raken gewond. Ekke, die in het bezit is van een geweer, 
schiet op het kelderraam, neer. De beide anderen 
waarachter hij een gestalte 
opmerkt. Gelukkig mist hij, 
want later blijkt, dat dit de 
vrouw des huizes was. 
Klaas ligt in een gunstiger 
positie om te schieten. Hij 
vraagt het geweer van 
Ekke, richt zich iets op, 
doch de greppel biedt on- 
voldoende dekking voor 
het vuur van boven, van- 
waar nu ook met een mi- 
trailleur wordt gevuurd. 
Klaas wordt dodelijk ge- 
troffen. Daarna richt Evert 
zich op, vuurt en valt 
eveneens. Als de beide 
anderen bemerken, dat dc 
greppels onvoldoende be- 
schutting bieden, staken zij 
de ongelijke strijd en ont- 
komen door de landerijen. 
Hiltjo heeft tegen de muur 
van de boerderij dekking 
gezocht. Daar vinden hem 
de Duitsers, als zij de boer- 
derij verlaten om de ach- 
tervolging in te zetten. 
Men schiet hem ter plaatse 

■% 

■ 
Hiltio Berrelkamp 

Geh. 18 ]an. 1922 U Woldendorp 
Gesneuveld 14 April'45 Ie Dorkwerd 
Hiltjo Berrelkamp, afkom- 
stig uit Woldendorp, was 
één der vele onderduikers, 
die schuiplaats vonden op 
de boerderij van Wolters. 
Hij was een eenvoudige 
en stille jongen, die zijn 
plicht verstond toen de 
Duitsers verlangden, dat 
hij zijn krachten zou ge- 
ven in de strijd tegen zijn 
eigen vaderland. Dat wei- 
gerde hij. Rustig ging hij 
zijn gang op de boerde- 
rij, waar hij uiteraard niet 
onbekend bleef met het 
illegale werk. Gretig greep 
hij de gelegenheid aan, 
toen deze hem geboden 
werd, actief deel te ne- 
men aan het verzet. Hij 
stierf als een goed soldaat 
bij de vervulling van zijn 
plicht. 

neer. 
ontkomen, maar moeten 
zich vier uur lang, tot aan 
de hals in het koude water 
van een sloot staande, 
verborgen houden, om aan 
de speurende Duitsers te 
ontkomen. 
Tegen de avond trekken 
de Duitsers weg. Dan 
worden de lichamen der 
gesneuvelden in de boer- 
derij van Scheringa ge- 
borgen. 's Maandags, als 
het Eerste Canadese leger 
zijn opmars begint, wor- 
den ze overgebracht naar 
de boerderij van Wolters, 
die zolang hun veilige 
schuilplaats was. Maar 
hun oren horen niet meer 
het donderen van het ge- 
schut, dat de bevrijding in- 
luidt. En de Donderdag 
daarop opent de aarde 
van het nu bevrijde land 
zich, om hun lichamen 
een laatste rustplaats te 
bieden. 

I *1 
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Daar zijn ouders, een vrouw, een kind, een verloofde en vele vrienden, die treuren om hef heengaan van deze mannen. 
Dat de God. die deze strijders voor de vrijheid bijstond, ook hen nabij zij in hun smart.  AD, 

Evert Harm W olters 
Geboren 18 April 1912 te Dorkwerd 

Gem. Hoogkerk 
Gesneuveld 14 Arrü 4 J te Dorkwerd 

Evert Harm Wolters, de 
boer in wiens boerderij de 
KP een onderdak vond, 
was een man, die reeds 
vroeg zijn taak verstond. 
Reeds in 1943 vonden ille- 
gale werkers, die gezocht 
werden, op zijn boerderij 
gastvrij onthaal. Gewone 
onderduikers waren er al- 
tijd welkom, maar vooral 
de illegale werkers droeg 
hij een warm hart toe. En 
bovenal zag hij in hun 
huisvesting een mogelijk- 
heid om zelf aan het ille- 
gale werk deel te nemen, 
want dat was zijn verlan- 
gen. Dat hij zijn boerderij 
voor allerlei illegale doel- 
einden ter beschikking 
stelde, vond hij goed en 
wel, maar overigens bleef 
hij toch maar aan de kant 
staan en dat beviel hem 
niet. 
Hij was boer, hij werkte 
graag en hij had daarvoor 
een paar flinke handen aan 
het lijf en die wilde hij zo 
graag gebruiken voor de 
vaderlandse zaak door 
eveneens betrokken te wor- 
den in de direct tegen de 
Duitsers gerichte strijd. 
Het zou eens zo ver komen, 
maar voorlopig beijver- 
de hij zich door het de 
jongens zo geriefelijk mo- 
gelijk te maken in hun 
schuil-holen. In het hooi 
werden practisch onvind- 
bare schuilplaatsen ge- 
bouwd, voorzien van elec- 
trisch licht en radio. Van 
begin 1944 af vertoefde de 
KP van Reint Dijkema 
dikwijls op de beide boer- 
derijen der Woltersen. 
Wapens, uniformen, dis- 
tributiebescheiden, voor 
alles werd wel een plaats- 
je gevonden. En toen de 
spoorwegmensen moesten 
onderduiken, stond van- 
zelfsprekend ook voor 
hen de boerderij open. 
Nooit was iets hem te 
veel. Toen de wapens van 
de dropping in Bakkeveen 
geborgen moesten wor- 
den offerde hij zijn nacht- 
rust op om deze in een 
giertank in de paarden- 
stal te begraven. Toen 
zich te Dorkwerd iemand 
ophield, die men van 
spionnage verdacht, deed 
de boerderij als gevange- 
nis dienst. En in de laat- 
ste maanden van dc oor- 
log, toen Klaas Wigboldus 
er zijn hoofdkwartier had, 
werd van hieruit alles ge- 
regeld, dat dienstig kon 
zijn om de bevrijding te 
bespoedigen. En Evert 
zelf werd een der meest- 
actieve leden van de ploeg 
van Klaas. Alles heeft hij 
geofferd, ja ook zijn le- 
ven, voor de zaak van 
zijn God, zijn vaderland 
en zijn Koningin. 

___ 



TERUG UIT DIENST? * DAN AAN DE SLAG! * 

Bij 

„RIVA" 

ERIIAREN 

is plaats voor 

Plaatwerkers 

Spuiters 

Bekleders 

Automobielmonteurs 

Aanmelden persoonlijk oi schriftelijk : 
Overtoom 197 — 205, Amsterdam. 

GEVRAAGD: 

Draaiers - Kotteraars 

Machine-bankwerkers 

Koper- „ 

Plaat- en Constructie- 

werkers 

Betaling hoogste loon C.A.O. 

Goede Sociale Verzorging 

Wiener & Co. 

MACHINEFABRIEK 

OOSTENBURGERVOORSTR. 29-31 

AMSTERDAM 

IJzerwerkers 

Ketelmakers 

en andere vakarbeiders kunnen worden geplaatst 
zoals: 

Draaiers - Fraisers 
Rond- en Vlakslijpers 
Plaatwerkers - Smeden enz. 

Eigen volledige pensioenvoorziening met ouden- 
dag- (60 8/0 van het loon), weduwe-, wezen- en 
Invaliditeitspensioen en verdere bovenwettige 
sociale voorzieningen. 

Havenbedrijf 

„VLMRDINGEN-OOST" N.V. 

Vlaardingen 

De 

NI NEDERUNDSCHE KtBElFABRIEK 
te DELFT, vraagt voor spoedige indiensttreding 

enige bekwame electriciens 

voor de Aid. Onderhoud en voor opleiding tot 
kabel—buitenmonteur voor Sterk-en Zwakstroom- 
montages, in het bezit van diploma Ambachts- 
school, tegen uurloon en tariefpremie. 
Leeftijd van 23 tot 38 jaar. 
Vaste aanstelling na 1 jaar met opname in de 
pensioenfondsen. 
Aanmelden met getuigschriften en diploma's bij 
de Afd. Personeelzaken, Schleweg 9 

nmimiiiniuiiMiimiiMiiiiHiiiiiiiimiimmimiiiimiiMiiiniiiiimmimiiiiimiiiiiiim 

I INCASSO-BANK N.V. | 

I AMSTERDAM | 

1 vraagt 

| BEDIENDEN | 

niet ouder dan 30 jaar voor | 

diverse afdelingen. 

| ook voor archief en expeditie | 

| Brieven met opgave van leef- | 

tijd en verdere bijzonderheden | 

I aan de afd. Personeelzaken, | 

Herengracht 531-537, 
| Amsterdam 

iïiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiniiiiiiiiiiiiiuiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiNiiiiiiiiiT 

N.V. ÜMSTERMMSH RllIOIt Mll. 
vraagt: 

autospuiters, autobekleders 

le monteurs, metaaldraaiers 

plaatwerkers 

Gedemoblliseerden worden verzocht zich aan te 
melden aan de Werkplaatsen der A.R.M., Over- 

-^toom 399, Amsterdam. 

KOOPT BU ONZE ADVERTEERDERS 
f 

ÉauU B&omoaAó 

Prins Hendrikstraat 151 Tel. K 1600/8152 — BREDA — Post Glnneken 

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 

Wegens bijzondere omstan- 
digheden is het gewenst, dat 
de 17-Jarige zoon van een 
in Duitsland omgekomen 
L.O. man, van werkgever 
verandert. Hij zoekt een 
plaats als 

KWEKEN 

in 'n Ned. Hervormd gezin. 
WIE KAN DEZE JONGE KEREL HELPEN? 
Br. aan Stichting 1 940-'45 
Broekschew. 1 2, Eindhoven 

Ingevolge paplertoewljzina B.P.F. 
qo 6398 verschijnt deze altgcwe 
wekelijks en is de omvana van 
dL nummer oaalnoN oa-^ 'orm. 
29 * Ir 

BON* De Zwerver in de Tropen 

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

ZeepOSt LllChtpOSt-aboimcment voor- 

(Zeepost t 1.50 - luchtpost t 6.75 per kwaitaal.) 
* Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel oi bij aanbieding 

van een postkwitantle betaald. 
De kwitantie moet worden aangeboden aan 

*) Doorhalen wat niet verlangd wordt. 

KRAMERS' «o™™ 

VOOR SLECHTS f 3.50 

NEDERLANDS — FRANS (NED.-FRANS, FRANS- £ 
NED.) — DUITS (NED.-DUITS, DUITS-N ED.) _ 
ENGELS (ENGELS-NEDERL., NED.-ENGELS) | 
IN VIER GEHEEL LINNEN PRACHTBANDEN | 
Elk boek telt 1000 tot 1200 bladz. van 2 kolom. ■ 

De vier woordenboeken kosten 
totaal ƒ 31.60, desgewenst betaal- 
baar met ƒ 3.50 of meer per maand. 

Kramers' Spaans Woordenboek (Ned.-Spaai^K, j 
Spaans-Ned.) eveneens f 7.90. 

De woordenboeken Ned. - Frans - Duits en Engels I 
zijn ook te leveren in de kleine uitgave 1700 blz. 

In 4 banden f 7.—; afz. ƒ 1.75. 

Voorts uit voorraad leverbaar ; 2. Encyclop, Woordenboek van Ter Laan. Nieuwste 
druk van deze kleine handige encyclopaedie. 800 blz. In fraaie linnen band ƒ 6.90. 
3. Aardrijkskundig Woordenboek v. Nederland door K. ter Laan bevat alle namen 
van de grootste steden tot de kleinste gehuchten in ons land, bezienswaardig- 
heden, industrieën enz. 513 blz. Linnen band / 6.90. 4. Wonderen van Glas door 
F. Scheffel. Een büitengew. interess. boek over de glasindustrie. 331 Pag. Geb. 
/ 2.90. 5. Vijf jaar Boekdrukkunst in het Verborgene door Jan Hendriks. Een 
hist. boek over de gevaren, welke waren verbonden aan *t illegale drukken in de 
bezett. tijd. Geïll. Geb. ƒ 2.50. 6. 1001 Tips bij het Fotograferen d. W. Loppuit. 
Onmisb. v. amat.- en beroepsfotogr. Schitt. verzorgd. 240 Bladz. m. talrijke foto's op 
kunstdruk. Geb. f 7.50. 7. Astronomie. Groot nopulair standaardwerk over de 
sterrenkunde bew. door Dr. H Groot. Bijna 600 bladz. m. 282 teken, en 38 fraaie 
foto's. Geb. f 9.75. 8. Populair Maleis. Onmisb. voor allen, die naar Indië gaan, ƒ 1.95. 

I 

I 
Lüll BUE1 

Telefoon * 

Al deze boeken desgewenst betaalbaar met / 2.50 p. maand, wanneer het verschuldigde 
beneden ƒ• 20.— blijft, ƒ 3.50 bij t 30.— enz. Onmiddellijk na ontvangst van het ver- 
schuldigde bedrag of le term wordt het bestelde franco verzonden. Men vermelde „adv. 
611 BOEKHANDEL H. NELISSEN, Prinsengracht 627 M, Amsterdam-C. Postrek. 60092 M 

31791. — Rembours 15 ct. extra. 
'rinsengracht 627 M, Amsterdam-C. Postrek. 60092 m 
xtra. 
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Onze bladen worden steeds gratis aange- 

boden aan alle demobiliserende militairen ! 
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DE RIJKSBEGROTING 

door Mr. A .B. Roosjen 

CH 
kp het ogenblik wordt de Tweede Kamer geheel 
'in beslag genomen door de jaarlijks terugkerende 

begrotingsarbeid. De vijf afdelingen zijn in de achter 
ons liggende dagen op het Binnenhof bijeen geweest 
en hebben de verschillende hoofdstukken der Rijks- 
begroting onder de loupe genomen. 
De in deze vergaderingen gemaakte opmerkingen 
worden verwerkt in een Voorlopig Verslag, waarna 
de Regering tot taak heeft daarop met een Memorie 
van Antwoord te reageren. Acht de Kamer de open- 
bare behandeling door deze schriftelijke gedachten- 
wisseling voldoende voorbereid, dan produceert zij 
het Eindverslag, waarna het „publieke steekspel een 
aanvang kan nemen. 
Zoals de zaken zich laten aanzien zal met de Algemene 
Beschouwingen over de Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1949 een begin worden gemaakt op Dins- 
dag 9 November. Vermoedelijk zal de behandeling 
der verschillende begrotingshoofdstukken tot het 
Kerstreces duren. 
Gewoonlijk wordt de spreektijd bij deze discussie sterk 
gerantsoeneerd, omdat bij het onbeteugeld laten kla- 
teren van de spraakwaterval de Kamer in heftige 
tijdnood zou geraken. 

Onze Nederlandse Grondwet bevat in de 6dc af- 
deling van het Ilïe hoofdstuk een viertal artike- 

len met het opschrift: „Van de begroting . 
Art. 124 vertelt ons: 

„Door de wet worden de begrotingen van alle 
uitgaven des Rijks vastgesteld, en dé mid- 
delen tot dekking aangewezen." 

En art. 125 zegt: 
„De ontwerpen der algemene begrotingswet- 
ten worden door de Koning bij de Tweede 
Kamer ingediend dadelijk na het openen der 
gewone zitting van de Statcn-Gcncraal, vóór 
de aanvang van het tijdperk, waarvoor de be- 
grotingen moeten dienen. Dat tijdperk mag niet 
langer zijn dan twee jaar.'" 

De indiening, waarvan art. 125 spreekt, geschiedt op 
Prinsjesdag. Een paar uur nadat Hare Majesteit Ko- 
ningin Juliana op Dinsdag 21 September met het uit- 
spreken der Troonrede de zitting der Staten-Generaal 
had geopend, verscheen Minister Lieftinck in de 
Tweede Kamer met een koffertje, dat de met een 
Oranjelint samengebonden begrotingsontwerpen be- 
vatte. 
Met enkele woorden bood hij, als Minister van rman- 
ciën, daartoe gemachtigd bij Koninklijk Besluit, deze 
stukken de Tweede Kamer aan. 

In vroeger jaren, vóór 1906, hield de Minister van 
Financiën bij de aanbieding der begroting zijn Mil- 
lioenenrede; daarin deelde de bewindsman de finan- 
ciële resultaten mede van het lopende jaar en van 
enige voorafgaande jaren en leverde hij een berede- 
neerd overzicht van de cijfers der aangeboden be- 
groting. In het parlement loopt het verhaal, dat wij 
eens een Minister hebben gehad, die alle cijfers dezer 
Millioenenrede in zijn hoofd geperst had en deze 
zonder de steun van enig „spiekbriefje" aan de Kamer 
voordroeg. In deze tijd zal waarschijnlijk zulk een 
Dr. Cijfer niet bestaan. . 
Wat vroeger de Millioenenrede was is nu de Mil- 
lioenennota, officieel aangeduid met de naam van 
„Nota betreffende de toestand van s Rijks finan- 
ciën", welke nota aan de begrotingsstukken is toe- 
gevoegd. 
Gezien de enorme stijging der cijfers zou men thans 
meer reden hebben te spreken van een Milliarden- 
nota dan van een Millioenennota. De begroting voor 
1949 toch wijst voor de Gewone Dienst, de Buiten- 
gewone Dienst I en het Landbouw-Egalisatiefonds, 
een eindcijfer aan van 3598 millioen gulden. Voor 
1948 was dit cijfer 4016 millioen gulden. 
Als men zich herinnert, dat de uitgaven voor het 
dienstjaar 1939 in de buurt van de 700 millioen gul- 
den lagen, dan blijkt, dat hier van toepassing is het: 
„wij groeien vast in tal en last. 

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

J V De parlementaire molen draait weer. t _ _ 
Na de opening van de beide Kamers der Staten-Generaal op Prinsjesdag, de derde Dinsdag in Seo- 

tember. zijn deze Kamers weliswaar slechts enkele dagen in openbare zitting bijeen geweest, men trekke 
daaruit niet te haastige conclusies omtrent de arbeidsprestaties der volksvertegenwoordigers. Niet alle 
parlementaire arbeid toch geschiedt „in de openbaarheid ; wij zouden zelfs geneigd zijn te zeggen, dat 
het meeste belangrijke werk binnenkamers wordt verzet. ^ 

Uitdrukkelijk staat in art. 125, dat de begrotingen 
niet mogen dienen voor een tijdperk langer dan 

twee jaar. De mogelijkheid om twee-jaarlijkse begro- 
tingen bij de Kamer in te dienen is bij de Grondwets- 
herziening van 1922 geopend. Van deze mogelijkheid 
werd tot op heden geen gebruik gemaakt. Wel heb- 
ben ze in 't verleden bestaan (in de jaren van 1840— 
1848); in de eerste jaren van de vorige eeuw had- 
den we zelfs tienjaarlijkse begrotingen voor de ge- 
wone uitgaven met jaarlijkse begrotingen voor de 
buitengewone uitgaven en voor de middelen ter be- 
strijding van die uitgaven. Bi) de Grondwet van 1848 
werd uitdrukkelijk voorgeschreven, dat de indiening 
voor één jaar zou geschieden. 
Het Kamerlid, dat voor de eerste maal het ontwerp 
Rijksbegroting thuis bezorgd krijgt, staat verbaasd 
over de hoeveelheid papier, welke zijn woning wordt 
binnengedragen. Het is niet één wetsontwerp, dat 
hij ontvangt, maar het zijn een kleine twintig wets- 
ontwerpen, voor elk der begrotingshoofdstukken één. 
Daarbij komt nog een wetsontwerp tot aanwijzing van 
de middelen tot dekking der uitgaven, de dusgenaam- 
de wet op de Middelen. 

De hoofdstukken der Rijksbegroting zijn de volgende! 
Hoofdstuk I: 
Hoofdstuk II: 

Hoofdstuk II A; 
Hoofdstuk III: 
Hoofdstuk IV: 
Hoofdstuk V: 
Hoofdstuk VI: 

Huis der Koningin. 
Hoge Colleges van Staat 
en Kabinet der Koningin. 
Algemene Zaken. 
Buitenlandse Zaken. 
Justitie. 
Binnenlandse Zaken. 
Onderwijs. Kunsten en 
Wetenschappen. 

Hoofdstuk VII A-l: Nationale Schuld. 
Hoofdstuk Vil A-2: Buitengewone Aflossing 

Nationale Schuld. 
Financiën. 
Oorlog. 
Marine. 
Wederopbouw en 
Volkshuisvesting. 
Verkeer en Waterstaat. 
Economische Zaken. 
Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening. 
Sociale Zaken. 
Overzeese Gebiedsdelen. 
Onvoorziene Llitgaven. 

Hoofdstuk VII B: 
Hoofdstuk VIII A: 
Hoofdstuk VIII B: 
Hoofdstuk IX A: 

Hoofdstuk IX B: 
Hoofdstuk X; 
Hoofdstuk XI: 

Hoofdstuk XII: 
Hoofdstuk XIII: 
Hoofdstuk XIV: 

Daarbij komen de afzonder'ijke begrotingen v 
A. Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. 
B. Het Zuiderzeefonds. 
C. Het Landbouw-Egalisatiefonds. 
D. Het Gemeentefonds. 
E. Het Scheepvaartfonds. 
F. Het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf. 
G. Het Staatsbedrijf der P.T.T. 
H. Het Staatsmuntbedrijf 
I. Het Staatsvissershavenbedrijf. 
J. De Staatsmijnen in L imburg. 

Wie een begroting wil bestuderen zal onmiddel- 
lijk bemerken, dat het geen „treinlectuur" is, die 

hem thuis gezonden werd. Een ernstige bestudering 
van een begroting als van Hoofdstuk VI (Onderwijs), 
Hoofdstuk X (Economische Zaken), Hoofdstuk XII 
(Sociale Zaken) — om van andere maar niet te spre- 
ken — vordert geen uren, maar dagen. 
De machtige man bij de begroting is de Minister van 
Financiën; deze is belast met de samenstelling van 
de Rijksbegroting in haar geheel. 
Zeker, iedere Excellentie maakt in eerste instantie 
zelf uit voor welke doeleinden en tot welke bedra- 

hij gelden voor de begroting van zijn Departe- gen 

ment zal opnemen, maar het ontwerp van deze be- 
groting gaat daarna naar zijn ambtgenoot van Finan- 
ciën. 
Waarom? Omdat de beheerder van 's Rijks schat- 
kist de ontwerp-Middelenwet moet samenstellen en 
aan de hand van de ingezonden begrotingsontwerpen 
heeft na te gaan in hoeveel middelen hij zal moeten 
voorzien, indien de aangevraagde bedragen in het 
ontwerp der Rijksbegroting worden opgenomen. 
De Comptabiliteitswet geeft de Minister van Finan- 
ciën daarbij twee bevoegdheden. 
In de eerste plaats in hij bevoegd bezwaar te maken 
tegen de opneming van de hem toegezonden begro- 
tingshoofdstukken in het ontwerp der Rijksbegroting, 
indien het toestaan van de aangevraagde gelden hem 
niet toelaatbaar voorkomt met het oog op de toe- 
stand van 's Rijks financiën. Andere dan financiële 
bezwaren mag de Minister van Financiën niet maken. 
Het (*iige criterium, dat hij mag laten gelden, is: de 
financiële toestand des Rijks. 
In de tweede plaats bepaalt de Minister van Finan- 
ciën, welke van de aangevraagde uitgaven in de 
kapitaaldienst mogen worden opgenomen. 
Opneming in de kapitaaldienst wil als regel zeggen, 
dat de dekking der uitgaven niet, zoals bi) de raming 
in gewone dienst, uit de belasting-opbrengsten ge- 
schiedt, doch uit de opbrengst van geldleningen. Het 
verwijt werd de laatste jaren meermalen gehoord, dat 
onder de kapitaaldienst verschillende posten worden 
opgenomen, die naar hun aard op de gewone dienst 
geboekt behoorden te worden. Daardoor werd 
begroting, zo meende men, geflatteerd. 

de 

Het spreekt vanzelf, dat er zo nu en dan conflic- 
i-pn ontstaan tussen de Minister van Financiën ■ ten ontstaan tussen de Minister van 

en zijn ambtsgenoten over het schrappen of vermin- 
deren van uitgaafposten op de ontwerp-begrotingen. 
Het is volstrekt geen geheim, dat enkele Departements- 
hoofden dit jaar de begroting van de „financiële 
supervisor" terugkregen met het verzoek de begroting 
met zovele millioenen te drukken. 
Wanneer geen der beide Excellenties wil toegeven, 
wordt de zaak in de Raad van Ministers gebracht. 
Beslist de Ministerraad, dat de bestreden uitgave op 
de begroting zal prijken, dan zal de Minister van Fi- 
nanciën moeten uitmaken of hij de verantwoorde- 
lijkheid voor het beheer der financiën nog langer zal 
kunnen dragen. Is dat niet het geval dan rest hem 
niets anders dan heen te gaan. 
Stelt de Ministerraad de .schatkistbewaarder in het 
gelijk dan zal de andere bij het conflict betroxken 
Minister zich hebben te beraden of hij het met zijn 
verantwoordelijkheid kan dekken, dat de betreffende 
post niet wordt opgenomen. , , et 
Het vierde kabinet-Colijn is in feite het slachtoffer 
geworden van een conflict over de samenstelling der 
begroting voor het dienstjaar 1940. 
De algemene regel van comptabiliteit is, dat de inge- 
zetenen van het Rijk jaarlijks een bedrag aan belas- 
tingen moeten opbrengen, dat gelijk of ten naastebij 
gelijk is aan het bedrag der Rijksuitgaven. Indien 
uitgaven gedaan worden voor doeleinden, welker 
aard een „uitsmering" over enige jaren wettigt, kun- 
nen deze op de kapitaaldienst geplaatst worden. De 
rente en aflossing van de daarvoor aangegane geld- 
lening komen in volgende jaren op de gewone dienst 
en worden dan uit belastingopbrengsten gedekt. 
Het grote probleem voor elke Minister van Finan- 
ciën is het sluitend maken der Rijksbegroting. Dit is 
iets, waarin de laatste jaren geen enkele bewindsman 
is kunnen slagen. Daardeor is het totaal der Staats- 
schuld gestegen tot niet minder dan 23 «nilliard gulden. 
Het ligt niet op onze weg de Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1949 aan een critiek te onderwerpen. Wij 
kunnen dat rustig overlaten aan onze volksvertegen- 
woordigers, die in het begin van de Slachtmaand de 
degen met Minister Lieftinck zullen kruisen. 



VOOR DE BOVENSTE PLANK? 

ONS KONINKLIJK HUIS 

Bij gelegenheid van het veertigjarig regeringsjubileum van Hare Majesteit de 
Koningin gaf de uitgevers Mij. N.V. Gebr. Zomer en Keuning een bundel gelegen- 

heidsgedichten uit, verzameld door M. S. Juynboll-van Ysselsteyn, die de bloemlezing 
laat aanvangen met het jaar 1880. Ter viering van het gouden jubileum verscheen 
een tweede vermeerderde druk in prachtig linnen band met vjjftien afbeeldingen van 
de Koninklijke familie. Uit de dagen van N. Beets en B. van Meurs tot op de dag 
vandaag vinden wij in verzen de liefde en trouw, de dankbaarheid en aanhankelijkheid 
bezongen aan Oranje en zeer in het bijzonder aan H.M. Koningin Wilhelmina. Wjj 
treffen de namen van de dichters: Perk, Kloos, Boutens, Campert, Hoomik, de 
Merode, Melis Stoke, enz., ons allen welbekend uit de poëzie-literatuur, maar wjj 
treffen er ook de onbekende dichters uit het verzet, de naamlozen, die de geuzen- 
poëzie van de twintigste eeuw schreven. De typografisch keurig verzorgde uitgave 
is de getuigenis van een volk dat samen met het Koninklijk Huis vreugde en droef- 
heid wist te dragen. Het volk vond in zijn dichters vaak voortreffelijke vertolkers wier 
woorden weerklank vonden in alle Oranje-harten. „JAN PATRIOT". 

Een nieuwe Burgemeester 

Toen bij K.B. van 6 October 1948, de heer 
J. W. Quint, referendaris ter gemeente- 

secretarie te Heerlen, tot Burgemeester der 
gemeente Brussum werd benoemd, stond deze 
benoeming van meet af aan om verschillende 
redenen in de volle belangstelling der oud- 
Illegaliteit. 
En terecht! Deels omdat de heer Quint, die de 
junctie vervult van Provinciaal voorzitter der 
G.O.I.W. Nederland in Limburg en van de Ver- 
trouwensraad, zich in onze kringen heeft doen 
kennen als een sympathiek en bekwaam leids- 
man, en deels, omdat wij uit deze benoeming met 
voldoening kunnen constateren, dat Hare Majes- 
teit de Koningin en Haar adviseurs vertrouwen 
stellen in leden van het voormalige verzet. 
De heer Quint is voor de mijngemeente Bruns- 
sum, met haar inwonertal van bijna 20.000, geen 
onbekende figuur. In Oct. 1944 werd hij aldaar, 
door de toenmalige commissaris der Koningin 
Jn de provincie Limburg, benoemd tot waarne- 
mend burgemeester, welk ambt hij tot November 
1046 vervulde. In deze ambtsperiode, die samen- 
viel met zijn functie als hoofd van de Politieke 
Opsporingsdienst en als Adviseur van de Mili- 
taire Commissaris voor de Mijnstreek, wist hij 
de gemeente op doortastende en kundige wijze 
door het moeilijke na-oorlogse- overgangstijdperk 
te loodsen. 
Ondanks de overdrukke werkzaamheden, die deze 
functies met zich medebrachten, had de Oud- 
Illegaliteit zijn volste aandacht. 
Het liet zich dan ook verstaan, dat, naast de 
burgerij van Brunssum, die hem bij zijn instal- 
latie op 16 October j.1. op spontane en onver- 
getelijke wijze inhuldigde, ook vrienden en be- 
kenden uit de verzetsbeweging van hun mede- 
leven blijk gaven. 
Behalve de aanwezige wereldlijke- en kerkelijke 
autoriteiten, zagen we vertegenwoordigers van 
de GOIWN., LO. — LKP., RW. en OD. 
Nadat de loco-burgemeester de heer Quint de 
ambtsketen had omgehangen, opende de nieuwe 
burgemeester zijn installatie-rede met de woor- 
den: „Gods wegen zijn wonderbaar. Met deze 
zinvolle woorden wil ik uiting geven aan mijn 
diepgevoelde dankbaarheid." En zijn dankbaar- 
heid ging o.m. uit tot zijn Ouders, zijn leraren, 
zijn vroegere superieuren en tot de leden van 
het verzet, van wier steun hij tijdens en na de 
bezetting verzekerd was. Vervolgens bleef spre- 
ker stilstaan bij het huishoudelijk beleid der ge- 
meente om tenslotte Hare Majesteit de Konin- 
gin en Haar adviseurs te danken voor het hem 
feschonken vertrouwen, waarbij wjj ons als leden 

er Oud-Illegaliteit welgemeend aansluiten. 
We hopen, dat Burgemeester Quint een gezegen- 
de ambtsperiode mag hebben. 

J. M. 
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^ „Heil Hitier" 

Onlangs werden in een café aan de Mar- 
telaarsgracht te Amsterdam het Engelse 
en het Ned. volkslied gespeeld, waarop 
een van de bezoekers reageerde met „Heil 
Hltler". Dit bekwam hem slecht Binnen 
enkele ogenblikken ontstond een vechtpar- 
tij waaraan niet minder dan 8 mannen en 
4 vrouwen deelnamen. 
De Hltlervereerder kwam uit de strijd met 
seo gat ta zijn hoofd, een deerlijk gehavend 
gejaat, een gewonde kaak en een gê- 
echeurd costuüm. 
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Een Amerikaan heeft een nieuw wereldrecord ge- 
vestigd. Gezeten op een zadel, dat aan een vlagge- 
stok bevestigd was. heeft hij het wereldrecord 
vlaggestokziften gebracht op 70 dagen, 23 uur en 
33 minuten. 

{Dagbladbericht). 
Wij protesteren met klem. Het wordt tijd, dat de 
internationale bond van vlaggestokzitters maatregelen 
neemt tegen lieden, die de goede naam van onze vlag- 
gestokzitters in gevaar brengen. Onze vlaggestokzit- 
terij is een schone sport, maar lieden, die denken op 
een zadel gezeten, het wereldrecord te kunnen verbe- 
teren, moeten onmiddellijk gedisqualificeerd worden. 
Neen, mijnheer, zo gaat het niét. Weg met dat zadel 
en op de knop  Dan praten wij nog eens weer. 
Helpt mede onze vlaggestokzitterij te beschermen tegen 
onsportieve lieden. 

» 
De 76-jarige Walter Morgan uit Minnesota heeft 
een parachutesprong van 10.000 voet hoogte ge- 
maakt. terwijl zijn vrouw en zes kinderen van de 
grond af toekeken. Na de sprong zei Morgan: 
Het zal hun veel moeite kosten me voortaan op de 
grond te houden". Morgans vrouw zei, dat zij geen 
bezwaar tegen de sprong gemaakt had. De krasse 
parachutist, die van beroep boer is, wilde „zijn 
kinderen tonen, dat hij het kon". 

(Zeeuws Dagblad). 
Leuk, zo'n opa. Ik hoor het mezelf al tegen de kin- 
ren zeggen: „Letten jullie vanmiddag een beetje op. 
't Is net weer voor opa om uit de lucht te komen val- 
len." Gelukkig, dat opoe Morgan zich geen zorgen 
maakt als opa zo nu en dan verdwijnt. Ze weet, dat 
hij het eindelijk „hogerop" is gaan zoeken. 

* 
De KNVB stelde een studiecommissie in voor be- 
roepsvoetbal. Volgens de commissie moeten in de 
beroepsklasse worden geplaatst o.a. zij die handel 
drijven in sportartikelen en zij die inkomen ver- 
krijgen door het leveren van bijdragen aan sport- 
periodieken of sportrubrieken van algemene perio- 
dieken. Met dit laatste wordt beoogd een einde te 
maken aan beunhazerij op het gebied der sport- 
journalistiek om daardoor te bereiken, dat zij, die 
verslagen schrijven over voetbalwedstrijden niet 
meer worden beschouwd als amateur. Uiteraard 
vallen beroeps-journalisten buiten deze bepaling. 

(Tubantia). 
Nou moe, lust je nou nog peultjes? Zaten er in die 
commissie allemaal sportjournalisten? Als je een vol- 
ledige broodwinning hebt in de sport-journalistiek 
ben je voetbal-amateur, maar als je zo te hooi en te 
gras eens een graantje meepikt ben Je voetbal-prof. 
Precies als in de zwarte handel. Wie er een beroep 
Van maakt om bonnen te kopen en te verkopen is een 
eerzaam burger, maar wie wel eens een tabaksbon- 
netje verkoopt omdat hij niet rookt is een zwart- 
handelaar. Het lijkt ons zo, dat de commissie zwaar 
Jiands" heeft gemaakt. 

WER|§DI 

OP ALLE FRONTEN.... 
De strijd voor het socialisme, — aldus lezen wij 
in „De Vlam" van 9 October 1948 — wordt op 
vele fronten gestreden. In een wereld waar het 
militarisme de mensheid meer dan ooit op de nek 
zit en de technische ontwikkeling van de kapitalis- 
tische en staatskapitalistische staten een oorlogs- 
geweld in het leven heeft geroepen, die de gehele 
mensheid met uitroeiing bedreigt, is de dienstweige- 
ring, ook al is deze geen practisch middel om de 
oorlog te verhinderen, een voortdurend beroep op 
het geweten en brengt de dienstweigeraar metter- 
daad een socialistische gezindheid in practijk zon- 
der welke een strijd niet mogelijk is voor een maat- 
schappij, waarin „voor ruw geweld" geen plaats 
meer is. 
— Aldus wordt de strijd voor het Vlam-socialisme 
inderdaad op alle, — geoorloofde en ongeoorloofde 
— fronten gestreden. Rusland zal er wèl bij 
varen. 

A 
KONINKLIJKE RIJKSPOLITIE? 
De uniformering van de in haar huidige vorm kort 
na de bevrijding in het leven geroepen rijkspolitie, 
gaat steeds meer overeenkomst vertonen met die 
van het corps Koninklijke Marechaussee. 
Begrijpelijkerwijs bevordert dit de goede verhou- 
ding tussen beide corpsen niet: de marechaussee 
voelt zich terecht in haar corpseer aangetast 
— In goed Nederlands heet dit nog steeds: pronken 
met andermans veren. 

A 
UNO-STIJL. 
De Sowjet-Russische gedelegeerde in de commis- 
sie voor sociale, humanitaire en culturele zaken 
van de V.N., professor Alexei Paflof, heeft een 
„vriendschappelijk protest" uitgebracht tegen op- 
neming van de stelling, dat „de niéns is gescha- 
pen naar Gods beeld en gelijkenis" in de ver- 
klaring van de rechten van de mens. 
In een debat in de UNO-commissie voor sociale 
kwesties heeft hij de Verenigde Staten, Engeland 
en Zuld-Afrika beschuldigd van „schandelijke, 
smerige en unfaire rassendiscriminatie". 
De Zuid-Afrikaanse gedelegeerde noemde deze 
betiteling op zijn beurt: „onfatsoenlijk, onwaar- 
dig en hysterisch". 
— Bij alle gekrakeel in de raad kunnen wij toch 
rustig gaan slapen in de wetenschap, dat de com- 
missie uiteindelijk toch de volgende resolutie aan- 
nam; 
„Alle mensen zijn vrij geboren, gelijkwaardig en 
gelijkgerechtigd. Zij zijn toegerust met rede en 
geweten en moeten tegenover elkaar in een geest 
van broederschap handelen." 

/> 
NOBLESSE OBLIGE. 
In de eerste algemene vergadering van hoog- 
leraren en lectoren van Nederlandse universitei- 
ten werd aan het bestuur opgedragen stappen 
te doen bij de militaire autoriteiten teneinde t« 
komen tot een gunstiger regeling voor de studen- 
ten ten aanzien van hun dienstplicht. 
Wij betwijfelen of dit juist zou zijn. En vrezen, 
dat de verwezenlijking van deze gedachte op 
grote moeilijkheden zal stuiten. Althans wanneer 
men aan de studenten geen bevoorrechte positie 
wil geven. Studenten worden door de dienstplicht 
in Indië belemmerd in hun studie en het afleggen 
van examens. 
Maar dit geldt ook voor onderwijzers, kantoor- 
bedienden, accountants, ambtenaren. Wat de ar- 
beiders betreft: zij worden door de dienstplicht in 
Indië belemmerd in de ontwikkeling van hun vak- 
bekwaamheid. Dit is een groot nadeel. 
De dienstplicht in Indië zet zo goed als al onze 
jongens achteruit. Dat kan nu eenmaal niet anders 
— en men begrijpt dat. 
Maar dat offer moet dan ook gelijkelijk worden 
gedragen. 

Ditmaal eens met instemming overgenomen uit 
„De Linie". 

 - ATTENTIE lil  - 

Abonné's in de provinciën Zeeland- 
Nrd. Brabant en Limburg, worden 
dringend verzocht de propaganda- 
oproep te lezen op pagina 8. 



Verscheidene malen is er gespro- 
ken over Engeland's „Arabische" 

belangen. Het is hier de plaats, 
daarop even terug te komen: Men 
kan Palestina niet geheel afgeschei- 
den denken van dat gebied van grote 
importantie, dat men „het kruispunt 
der werelden" noemt en dat Midden- 
Oosten heet, een gebied waar vele 
belangen bijkans onontwarbaar in- 
eengevlochten zijn en dat richting- 
gevend is geweest voor Engeland bi) 
zijn Palestijnse politiek. 
Door zijn enorme rijkdom aan olie 
is het Midden-Oosten sinds lange 
tyd een grote rol gaan spelen in de 
wereldpolitiek en in de laatste jaren 
is er een verbeten strijd ontbrand 
om handhaving en verwerving van 
sleutelposities. Hoewel tot dusver in 
Palestina geen olie is gevonden, 
vormt het toch een vitaal onderdeel 
van dit gebied door enkele reus- 
achtige raffinaderijen en de open 
kust naar de Middellandse Zee. 
In dit Midden-Oosten controleren 
Engelse olie-maatschappijen 53 % 
der olie-voorkomens en, hoewel het 
tegendeel soms wordt beweerd, is 
Groot-Brittannië niet van plan dit 
gebied, deze verbindingslijn tussen 
het moederland en het Verre Oosten, 
op te offeren, getuigen de verdragen 
met de Arabische landen, en de mili- 
taire bases, die aangelegd zjjn en 
worden. Engeland's positie is echter 
verzwakt, onder meer ook, omdat 
  Amerika ruimere belangstel- 
3 1ing in dit gebied heeft ge- 

kregen. De Verenigde Staten 
hebben de contróle weten te 

krijgen over 41 % der olie-voorko- 
mehs. De Amerikaanse Middellandse 
Zeevloot, de militaire steun aan Grie- 
kenland en Turkije wijzen erop, dat 
Amerika ook wordt geleid door poli- 
tiek-strategische motleven. Dit houdt 
weer verband met de belangstelling 
van een derde, grote mogendheid, de 
Sovjet-Unie, die evenals de Verenig- 
de Staten in haar immense behoeften 
aan olie niet meer uit eigen produc- 
tie kan voorzien en het oog heeft 
laten vallen op het gebied aan zijn 
zuidelijke grenzen. Daarenboven 
droomt Rusland nog altijd van toe- 
gangen tot de Middellandse Zee 
(Dardenellen). In dit verband her- 
innere men zich, hoe de Sovjet-Unie 
olie-concessies trachtte te verkrijgen 
in Iran, hetgeen echter afstuitte op 
de hardnekkige weigering van de 
Iraanse regering, gesteund door 
Amerika. Nog steeds oefent, de Sov- 
jet-Unie druk uit op Turkije en ve- 
len brengen ook de de-facto-erken- 
ning van Israël binnen het raam der 
Russische politiek in het Midden- 
Oosten. Zo is dit gebied, naast Duits- 
land, China en Korea, een terrein 
geworden, waar de grote mogendhe- 
den eikaars krachten en bedoelingen 
aftasten. 
De pl.m. 35 millioen Arabieren neb- 
ben van de economische activiteit 
der mogendheden geprofiteerd in de 
vorm van verhoging van het levens- 
peil en de Arabische vorsten touche- 
ren jaarlijks van de olie-maatschap- 
pijen zgn. royalties (ongeveer 200 
millioen dollar). Onder deze Arabi- 
sche vorsten bevindt zich een merk- 
waardige figuur, die zeer vaak ter 
sprake komt bij het Palestijnse pro- 
bleem en wiens invloed daarin zeer 
groot is, n.1. Koning Abdoellah van 
Transjordanië. Met steun der Engel- 
sen is deze Abdoellah in 1946 koning 
geworden over een volledig souverein 
Transjordanië. Zijn Arabisch Legioen 
is door de Engelsman Peake georga- 
niseerd en Glubb vormde het tot het 
beste leger van alle Arabische sta- 
ten. Voor een deel verrichtte dit le- 
ger politie-diensten in Palestina en 
daarvoor ontving Abdoellah een sub- 
sidie van 2 millioen pond sterling 
per jaar. Sinds lang gaat deze vorst 
om met de idee van een Groot-Syrië, 
waarin hij Transjordanië, Palestina, 
Syrië en de Libanon wil verenigen. 
De Syrische republikeinen en ook 
Egypte, het belangrijkste lid van de 
Arabische Liga, verzetten zich tegen 
deze Groot-Syrische gedachte. De 
andere Arabische vorsten noemen 
Abdoellah min of meer een verrader. 
Ofschoon hij namelijk een fel tegen- 
stander van het Zionisme is, heeft 
hij openlijk verklaard, tot het in- 

PALESTINA, DOODLOPEND PAD? 

DOOR JOOP KONINGS 
zicht te zijn gekomen, dat het Jood- 
se nationalisme niet vernietigd kan 
worden en dat het -op de duur niet 
uit de weg te gaan is. 

Terugkomend op de kwestie Pale- 
stina in enge zin valt het op, dat 

de bemiddelingspogingen van de Or- 
ganisatie der Verenigde Volken en 
de bemoeiingen van de Veiligheids- 
raad, een aparte phase vormen in 
de ontwikkeling van het probleem. 
Het initiatief tot het inroepen dezer 
bemiddeling is vooral uitgegaan van 
de Arabische landen. Reeds begin 
Juli 1946 zond elk der Arabische 
staten een memorandum aan de 
Engelse regering, dat het volgende 
inhield : „De huidige toestand in 
Palestina moet gewijzigd worden 
volgens de beginselen der Verenigde 
Naties, die nieuwe overeenkomsten 
beogen in plaats van de bestaande 
mandaten. Aangezien de zaak zeer 
dringend is, verwachten wij, dat deze 
onderhandelingen zo spoedig moge- 

lijk kunnen beginnen, zodat overeen- 
stemming kan worden bereikt voor 
de zitting der United Nations in 
September". 
De eerste definitieve stap heeft 
Egypte gezet. Op 24 Juli 1946 deelde 
het secretariaat der Verenigde Na- 
ties mede, dat Egypte had verzocht 
haar verzoek in overweging te ne- 
men, waarin een beroep werd ge- 
daan op Engeland om een einde te 
maken aan de huidige toestand in 
Palestina en een nieuw bestuur in te 
stellen. 
In April 1947 besloten de regerin- 
gen der vijf grote mogendheden, in 
een speciale zitting van de Alge- 
mene Vergadering van de United 
Nations, het Palestijnse vraagstuk 
te behandelen. Deze speciale zitting 
werd van 28 April tot 15 Mei 1947 
te New-York gehouden onder voor- 
zitterschap van de Braziliaan Os- 
waldo Aranha. Gezien de gecompli- 
ceerdheid en de veelzijdigheid van 
het probleem, kon men vanzelfspre- 

m EEKBUIS 

Geachte redactie, 
In Uw uitgave No. 39 van 1 Ocfober jl. komt in de Spreekbuis een brief 
voor van de hand van „Jacques". Wat mij daarin bijzonder trof, was 
briefschrijvers vrees voor terugkeer van de koloniale geest in Indië. Omdat 
ik mij afvraag, wat „Jacques" en met hem vele anderen wel onder koloniale 
geest plegen te verstaan, verzoek ik U onderstaand artikel eveneens een 
plaats in Uw blad te geven. 

WAT IS NU EIGENLIJK KOLONIALE GEEST? 
Dit stel ik voorop: Nederland kan twee dingen doen. Het kan in Indië 

blijven met zijn verantwoordelijkheid en het kan er uit weg lopen 
met voorbijzien van die verantwoordelijkheid. Het laatste is niet in 
het geding en dus bepaal ik mij tot de eerste mogelijkheid. 
Nu zijn er mensen, die, zolang de laatste Nederlandse ambtenaar niet uit 
Indië is verdwenen, hardnekkig zullen blijven schelden op Neerlands kolo- 
niaal bewind. Deze mensen maken echter een zware fout. Indië is Neder- 
land niet en een Indonesiër is anders dan een Nederlander. Ontwikkeling, 
cultuur, godsdienst en wereldbeschouwing zijn fundamenteel verschillend 
van de onze. Hun begrippen hieromtrent, die in de loop van eeuwen hun 
neerslag hebben gevonden^ in de zg. adat, rechtvaardigen niet alleen, maar 
vragen zelfs voor lange tijd toezicht van — zij het ook — langzaam 
losser wordend bestuur onzerzijds. Hierbij zit geen enkele koloniale bedoe- 
ling voor, doch is slechts een logisch uitvloeisel van gezond verantwoor- 
delijkheidsgevoel. De doorsnee Indonesiër ziet dit niét anders en voorzover 
het wel anders wordt gezien is dit onder invloed van door de Jappen uitge- 
strooide en totaal misleidende theorieën. 
Een dunne bovenlaag van intellectxiële republikeinen, die deze theorieën 
om redenen van twijfelachtige aard voorstaat en met benijdenswaardige 
handigheid propageert, doet thans — tot schade voor geheel Indonesië — 
niet anders dan de kracht van de adat, die in de loop van eeuwen is ge- 
groeid, te breken om daarvoor in de plaats volkomen kunstmatig geschapen 
waarden, die elk eenvoudig dessahbewoner zal verwarren en op de duur 
zelfs totaal uit het lood zal slaan, aan te bieden. 
Voor mensen, die beter kunnen weten, is het propageren der onzalige 
revolutionaire theorieën gewoonweg misdadig. Tegen deze lieden kan Neder- 
land niet streng genoeg optreden en wie daarbij het woord koloniale geest 
op de lippen durft nemen, maakt zich zonder meer schuldig aan mede- 
plichtigheid aan de zoéven geschetste misdadigheid. 
Het is werkelijk hemeltergend, dat er Nederlanders worden gevonden, die 
met de republikeinse machtswellustelingen nu nog, na alles wat reeds is 
gebeurd, achter de conferentie-borrel blijven zitten. Te afschuwelijker is 
dit, waar nog duizenden Nederlandse vrouwen en kinderen een prooi zijn 
van „groten" der republiek. Neen, in de kampen zullen zij misschien niet 
meer zitten. Z.E. Drees kan gelijk hebben, maar dat hij eens een kijkje 
laat nemen in, de harems of in wat geen andere naam verdient. Oorlogsbuit 
vormen die vrouwen en zelfs van de meest gewaardeerde soort. En deze 
gedegenereerde troep tracht niet alleen ons — het is nog daaraan toe — 
maar ook de eigen, nog niet geinfecteerde, gezonde bevolking de wet voor 
te schrijven. 
Maar dit zeg ik 11: „Jacques": „Nog lang nadat het heiho en andere geroep 
der amokmakers zal zijn verstomd, zal men in de kampongs en de dessa's 
spreken over het bewind onder Sri Bagina Naharadja Wilhelmina, omdat 
er toen recht was, RECHT, ook voor de kleine man en voor de tani en 
zijn vrouw. 
Ge spreekt van schertsstaten. Doch wat in deze zg. scherfsstaten geschiedt 
is niet anders dan hei weer aanknopen aan hei herstel van de oude adat. 
Niet Nederland herstelt koloniale verhoudingen, maar het zijn de Indo- 
nesiërs zelf, die de oude adairechtstoestanden terugzoeken. 
Zie rondom 11, zoek naar het waarom en veel zal U duidelijk worden. 

„JACQUES F. M." 

kend niet stante pëde aan de be< 
handeling ervan beginnen en men 
kwam op de zitting dan ook tot het 
onvermijdelijk resultaat, een com- 
missie van onderzoek in te stellen. 
Deze commissie bestond uit elf lan< 
den, die bij de oplossing van het 
probleem geen rechtstreekse eigen 
belangen hadden, elf neutrale lan- 
den dus, waaronder ook Nederland. 
Deze commissie kreeg zeer ruime 
bevoegdheden om feiten na te gaan 
en vast te stellen en onderzoek te 
doen naar alle kwesties en geschil- 
punten, die het Palestijnse probleem 
raakten. De commissie moest voorts 
zorgvuldige aandacht schenken aan 
de godsdienstige belangen van 
Islam, Jodendom en Christendom. 
Op deze zitting betoogde Dr. Silver, 
de voorzitter der Amerikaanse Zio- 
nisten, dat Engeland na het uitbre- 
ken van de oorlog deed, alsof het 
souvereiniteit in Palastina bezat en 
niet slechts het beheer. Hij wees er 
op, dat de stichting van een Joodse 
Nationaal Tehuis een feit was en 
voegde er aan toe, dat hij onder 
Joodse staat verstond een staat, ge- 
grondvest op gelijkheid en gelijke 
rechten voor alle inwoners, onge- 
acht hun geloof of ras, zonder over- 
heersing of onderdrukking. 
Mosje Sjertok, de tegenwoordige 
minister van buitenlandse zaken van 
de staat „Israël", beschuldigde de 
ex-moefti van Jerusalem, bondge- 
noot van Hitier. Het is bekend, dat 
de ex-moefti tijdens de tweede we- 
reldoorlog in Duitsland verbleef en 
meer dan eens werd verteld, dat 
hij daar behulpzaam was bij het 
vormen van Mohammedaanse SS- 
bataljons. Een verdediger van de ex- 
moefti op deze zitting bracht verwij- 
tend in het midden, dat het geen pas 
gaf, dat een Arabische leider werd 
beschuldigd door Joden, die eens 
Christus hadden gekruisigd. David 
Ben Goerion, die steeds opviel door 
zijn reële en concrete idealen, sprak 
zich uit voor een Joods—Arabisch 
bondgenootschap, nadat een Joodse 
staat zou zijn gesticht in een deel 
van Palestina. 
De commissie stond voor verschillen- 
de — theoretische — mogelijkheden. 
Zij kon van Palestina als geheel een 
Joodse staat maken of een Ara- 
bische. 
Een derde mogelijkheid was: het la- 
ten voortbestaan van het Britse 
mandaat. Gedurende deze verlengde 
mandaat-periode moest men dan de 
Joden trachten te winnen door het 
voortzetten van immigratie en de 
Arabieren door hun levenstandaard 
te verhogen. Op de eerste plaats 
echter voelde de Engelsen niets voor 
een verlenging van het mandaat. Op 
de tweede plaats verlangden de Joden 
zowel als de Arabieren in concreto: 
onafhankelijkheid. Ontnam men één 
van beide partijen het uitzicht hier- 
op, dan zou de andere onvermijdelijk 
ten oorlog trekken. Om de vrede te 
handhaven zou Engeland dan ge- 
noodzaakt zijn, een ruim versterkt 
garnizoen in Palestina achter te la- 
ten, hetgeen een drukkende last zou 
leggen op het Britse budget. Een 
vierde, overigens nogal naïeve en 
riskante oplossing zou geweest zijn, 
de plaatselijke bevolking te over- 
reden, haar eigen probleem op te 
lossen en een regering te vormen. 
En dan verder maar leven op de 
hoop, dat deze bevolking zich van 
haar verantwoordelijkheid bewust 
zou worden, als de Engelsen eva- 
cueerden. Tenslotte was er een Vijfde 
methode, om het vraagstuk aan kant 
te doen: verdeling van Palestina in 
een afzonderlijke Joodse en een af- 
zonderlijke Arabische staat. Een 
verre van fraaie oplossing met op 
de achtergrond het dreigende beeld 
van voortdurende strubbelingen om- 
trent de delingslijn, maar een op- 
lossing die toch gekozen werd, niet 
vanwege haar voordelen, maar van- 
wege de nadelen, aan de andere 
verbonden. 
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De bonnenkraak bij Drukkerij 

Hoitsema tc Groningen 

Zo liggen de 53.000 bonkaarten van Hoitsema 
dan in een garage aan de Amsteldijk in 

Amsterdam. Maar de LO in Amsterdam, die 
erom zit te springen en reeds contact met een 
drukkerij aan de Singel heeft opgenomen voor 
het bedrukken van de achterkant, weet van niets. 
Er is een kleine fout in de organisatie. Het con- 
tact tussen de LO en de KP in Amsterdam is 
door allerlei oorzaken onvoldoende. Daarom heeft 
Cor zijn illegale vrienden van de Haagse PTT 
verzocht voor een ontvangstadres in Amsterdam 
te zorgen. Dat is gebeurd. Er werken in Amster- 
dam een paar jongelui (Johnny Even en Wim 
Bakker) die direct bereid zfln daarvoor te zorgen. 
Ze stappen naar Dr. Oud aan de Amsteldijk, die 
hen wel eens meer behulpzaam is en vragen of 
hij zijn garage beschikbaar wil stellen. Tja, 
willen wel, maar dat gaat moeilijk, want de ver- 
rader Riphagen stalt in dezelfde garage zijn wa- 
gen. Dat is niet vertrouwd. Bij een kennis, die 
enkele huizen verder een garage heeft, speelt 
de dokter het echter wel klaar. En daar is het 
dan ook, dat de postauto z'n kostbare vracht lost. 
Johnny en Wim willen de kaarten er liefst de- 
zelfde dag nog vandaan hebben. En opnieuw 
springt de dokter bij. Een patiënt van hem be- 
schikt over een motor-carrier en zonder dat de 
man weet wat hij vervoert, brengt hij de kaarten 
naar Keizersgracht 712, de operatie-basis van 
Johnny en Wim. De heren gaan op stap, want 
ze willen ze natuurlijk ook graag bedrukt hebben. 
De LO is in rep en roer. Waar blijven de kaarten? 
vraagt de ene helft en de andere houdt bij hoog 
en laag vol, dat ze naar Amsterdam getrans- 
porteerd zijn. Dan duiken de geruchten op, dat 
er mensen zijn, die een drukker zoeken voor 
het bedrukken van de achterzijde van gekraak- 
te bonkaarten. Dat kunnen niet anders dan de 
vermiste zijn. Heeft de SD ze in handen ge- 
kregen en probeert deze er nu een spelletje mee 
te spelen? Weldra rijst het vermoeden, dat de 
kaarten in handen van twee Amsterdammers 
zitten, die niet helemaal vertrouwd worden. Dat 
zijn Johnny en Wim. Er zijn foto's in omloop, 
waarop Johnny met de hand omhoog naast mijn- 
heer Woudenberg van het Arbeidsfront staat. 
En alleen de naam Johnny is al voldoende om 
de illegaliteit kippevel te bezorgen, want men 
maakt direct combinaties, waarin de beruchte 
Johnny de Droog een rol speelt. Heel het Wes- 
ten speurt naar lieden, die bonkaarten • willen 
laten bedrukken. En er is geen drukker meer, 
die zich eraan zal willen wagen. Ze kruipen als 
slakken in hun huisje, wanneer iemand er over 
begint. Johnny en Wim zitten er mee in hun 
maag en de LO pluist ieder draadje na dat tot 

53.000 bonkaarten verdwijnen spoorloos j 
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De rechterstrook van de bonkaart, waarop een rij 
aardappel- boter- en taptemelkbonnen moest vervallen 

\ 
spreekt, is deze er als de kippen bij om de LO- 
Ainsterdam te waarschuwen. Weldra zit Dirk 
van de LO-Amsterdam in de spreekkamer van 

/ 
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,,,, beladen met 

de 53.000 kaarten , 

het terechtbrengen van de kaarten kan leiden. 
Dr. Oud krijgt tenslotte door, dat Johnny en 
Wim geen kans zien de kaarten bedrukt te 
krijgen. En hij gaat zich afvragen of ze nu wel 
In goede handen zitten. Htj heeft meer illegale 
relaties en als hij er met zijn vriend Klps over 

de dokter en verneemt hij de gang van zaken. 
Aanvankelijk overweegt men de gekraakte kaar- 
ten opnieuw te kraken, want Dr. Oud weet waar 
ze zich bevinden. Maar hij weet ook, dat die 
beide knapen behoorlijk met hun pistolen over- 
weg kunnen en hij vreest een schietpartij met 

AD 
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alle gevolgen van dien. De vrees voor het niet- 
betrouwbaar zijn van de groep van Johnny en 
Wim doet hen tot een list besluiten. En Dr. 
Oud is bereid daarin een rol te spelen. Hij gaat 
naar hen toe en deelt mede erin geslaagd te 
zijn een drukker te vinden. Daar kikkeren de 
jongens helemaal van op. Ze vonden het toch 
ook wel erg spijtig, wanneer die kaarten onge- 
bruikt zouden moeten blijven. Er is echter een 
„maar" bij. De drukker wil beslist geen ander 
contact hebben dan met de dokter. Dus moeten 
ze de zaak verder geheel aah hem overlaten. 
Daar stemmen ze in toe. 
De kaarten staan in kisten verpakt. Er gaan 
wat flesjes haarwater en fixatief bovenop en 
weldra rijdt een bakfiets door de Leidsestraat, 
beladen met de 53.000 kaarten uit Groningen. 
Slechts enkele uren tevoren is Johannes Post, 
de man, die de kraak in Groningen voorbereid- 
de, bij de mislukte overval op het Huis van 
Bewaring aan de Weteringschans door de SD 
gearresteerd. En met hem viel in handen van 
de SD Arie van Dijk, de man, die het eerste 
bonnentransport uit Groningen op het Centraal 
Station in de hoofdstad in ontvangst nam. In 
de duinen bij Bloemendaal worden ze neerge- 
schoten. Maar hun vrienden werken door. opdat 
hun arbeid niet tevergeefs zou zijn. 

Het raadsel van de niet-complete bonkaart. 
Bij een fietsenstalling in de Spuistraat wacht 

Fernhout, de man van de LO-Amsterdam op 
de bakfiets, die het m-andrantsoen voor 50.000 
onderduikers vervoert. 
De fietsenstalling grenst aan de achterzijde van 
de drukkerij aan de Singel en zo komen ze ten- 
slotte op de plaats waar zc wezen moeten. Er 
waren al een paar cliché's voor het bedruk- 
ken bij, maar die bleken totaal ongeschikt. 
Dank zij het feit, dat de LO. de gelicle orga- 
nisatie gealarmeerd heeft, gelukt het vrij spoe- 
dig de "cliché's, welke -de firma Enschede te 
Haarlem heeft om de bonkaarten aan de achter- 
zijde te bedrukken, in handen te krijgen. Wim 
uit Zwolle, de LO.-leider van Overijssel, spreekt 
er met zijn mensen over en één hunner, de KP.-er 
Bertus, denkt onmiddellijk aan Pim Lindebom, 
die zelf afkomstig is uit Haarlem en die via een 
broer wel over contacten bij Enschede beschikt. 
Eén hunner blijkt bereid een stel foto's te ver- 
vaardigen van de originele cliché's. Nog voor 
men in Haarlem met het bedrukken kan begin- 
nen, zijn de negatieven al in Zwolle. Een 14-jarig 
meisje brengt ze verstopt in de kaft van een 
atlas, naar Zwolle. En in dezelfde verpakking 
gaan ze naar Amsterdam. Er zijn nog wel wat 
technische moeilijkheden bij de vervaardiging van 
de cliché's, doch met hulp van de PBC. (de Per- 
soonsbewijs Centrale van Gerrit Jan van der 
Veen) gelukt het deze op te lossen. 
Maar toch blijft het nog een technische puzzle 
om de zaak goed voor elkaar te krijgen. Er zijn 
twee cliché's, waarvan het één een kronkellijn 
vertoont en het andere stippen. De kaarten moe- 
ten dus tweemaal bedrukt worden en de stippen 
moeten keurig op hun plaats in de kronkeltjes 
komen te liggen. Ook het vinden van de juiste 
kleur voor de ondergrond kost nogal wat hoofd- 
brekens. Deze is lichtrose, zoals bij obligaties 
wel het geval is. Doch ook dat komt voor elkaar. 
Nu vraagt de machine bij het drukken echter 
een behoorlijk aangrijpingspunt van het te 
drukken materiaal. En dit is op de kaarten 
niet meer aanwezig, daar ze reeds kant en klaar 
door Enschede werden afgeleverd en de aan- 
grijpingsstrook versneden is. Er zit niets anders 
op, dan een strook bonnen van de kaarten te 
laten vervallen. De vraag is maar welke! Links 
zitten de broodbonnen en rechts boter-, melk- 
en aardappelbonnen. De broodvraag wordt ech- 
ter het belangrijkste geoordeeld en zo gebeurt 
het, dat van 53.000 kaarten een strookje met 
waardevolle bonnen moet verdwijnen. In twee 
dagen tijd had de drukkerij de zaak „gefixt". 
Daar hebben de LO-ers wat over moeten horen 
van hun trouwe afnemers. En als ze er niets 
over hoorden, dan werden ze toch wel met een 
scheel oog aangezien. Het kwam Immers niet 
te pas een kaart te verstrekken, waarvan al een 
deel afgeknipt was. Gelukkig bleek later, dat 
de ontbrekende bonnen niét allemaal geldig 
werden verklaard. 
Daarmede was de lijdensgeschiedenis van de 
bonkaarten van Hoitsema ten einde. Niet on- 



DOOR HFT OOG VAN EEN NAALD. 
(Ons nieuw vervolgverhaal). 

Onder deze titel plaatsen wij in de eerstvolgende twee nummers van ons blad een buiten- 
gewoon spannend verhaal van de hand van de bekende, thans als correspondent van De 
Maasbode in Indonesië vertoevende publicist, J. W. Hofwijk. Als KP.-er bivakkeerde de 
schrijver met zijn kornuiten gedurende de laatste maanden voor Limburg's bevrijding in een 
zelfgebouwd onderaards kamp in de dichtbegroeide bossen rondom het dorpje Baarlo, van 
waaruit alle acties werden ondernomen. Een groot deel der activiteit was gericht op de 
uitbreiding van de veel te kleine wapenvoorraad door het overvallen van kleine Duitse 
patrouilles. Dit leverde echter niet alleen wapens op, maar ook een dertigtal krijgsgevan- 
genen met alle daaraan verbonden moeilijkheden. Op een uiterst critiek moment: terwijl de 
zich in de omgeving bevindende Duitse troepen tot een krachtige aanval op het naar voren 
geschoven geallieerde front overgingen, waardoor de KP.-ers volledig werden ingesloten en 
terwijl zich hardnekkige geruchten verspreidden over een op handen zijnde grote razzia in 
de Baarlose bossen, ontvluchtte een der krijgsgevangenen. De KP.-ers maakten zich niet de 
geringste illusies over de bedoelingen van de vluchteling en besloten tot een gewaagde 
uitbraakpoging. Op welk een ongelooflijke wijze de KP. hierin slaagde, dat vormt het onder- 
werp van Hofwijk's verhaal; Door het oog van een naald. 
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Het ras ei werk, waarmede de bonkaarten aan 
de achterzijde bedrukt werden. 

vermeld mag echter blijven, dat een deel 
van de kaarten der eerste periode, waar- 
van er bij vergissing' teveel waren gekraakt, 
netjes bij het CDK werd terugbezorgd, met 
de opmerking, dat dit deel, na uitreiking 
van de benodigde kaarten aan belangheb- 
benden, was overgeschoten en derhalve niet 
nodig was. 

Nogmaals op de zolder 
van het Scholtenshuls. 

Nog eenmaal moet ik u echter meene- 
men naar de zolder van het Scholtens- 

huis in Groningen, waar Reint, Sepp en 
Wim, drie van de deelnemers aan de kraak 
van Hoitsema in boeien zuchten. 
Men heeft Reint niet lang de gelegenheid 
gegeven om in het ziekenhuis wat op ver- 
haal 'te komen. Zodra de kogel verwijderd 
en zijn arm gespalkt is, sleept men hem 
weer naar het Scholtenshuis, waar nu, be- 
halve Sepp, ook Wim aan handen en voe- 
ten geboeid zit. Twee Landwachters en 
een Grüne bewaken hen. 
Een predikant, die daar op Woensdag 7 
Juni werd binnengebracht heeft ons iets 
verteld van het leven daar. 
Overdag zitten ze op de zolder en 's nachts 
moeten ze in de voorkamer van de boven- 
ste verdieping, waar de hele dag ver- 
horen zijn afgenomen, verblijven. Deuren 
en ramen worden dan wijd opengezet om de 
onfrisse lucht te verdrijven. Het is erg 
guur weer in deze periode en later krijgen 
ze van een wat gemoedelijker bewaker ver- 
lof zich met een oude loper toe te dekken. 
Ze leggen hun hoofd op de losse stoelzittin- 
gen en de zendeling, de enige, die niet ge- 
boeid is, trekt de mat over hen heen. 
Vooral de eerste dagen wordt Reint telkens 
weer mishandeld. Als hij een poging doet 
de ritssluiting van zijn pullover, die in zijn 
onderkleding is vastgehaakt, met zijn ge- 
boeide handen dicht te trekken, snauwt een 
der Landwachters hem toe: „Laat dat, 
jong. Wat doet het ertoe, hoe je eruit ziet. 
Jou schieten ze toch dood." Kalm en rustig 
antwoordt Reint: „Dat weet ik wel, maar 
zolang je leeft wil je er toch ook nog een 
beetje netjes uitzien, als dat mogelijk is." 
Dan vertelt de Landwachter zijn collega, 
dat dit nu de kerel is, die Elzinga en de 
wachtsman heeft doodgeschoten. „Door 
dat zwijn heeft Oudejaarsnacht een heel 
stel burgers het leven moeten laten." — 
„In de krant heeft gestaan, dat die mensen 
zijn doodgeschoten omdat ze wilden vluch- 
ten," zegt de geboeide kalm. — „Hou je 
bek, er wordt je niks gevraagd," scheldt 
de Landwachter. „Die vent is nou gerefor- 
meerd", vervolgt hij tot z'n collega. Die 
gereformeerden zijn nog het ergste, maar 
de hervormden zijn niet veel beter. In de 
Bijbel staat, dat ze niet mogen haten, 

maar ze doen het allemaal. Mijn familie 
ook. Allemaal gaan ze naar de kerk, maar 
mij haten ze, omdat ik NSB-er ben." 
Als ze voor het verhoor worden wegge- 
haald, koelen de kerels dikwijls hun woede 
op Reint. Ze slaan hem met een riem of 
met de boeien in het gezicht. Hij geeft geen 
kik. Alleen z'n ogen liggen nog wat dieper 
in het gezwollen gezicht. Als ze weg zijn 
komt er een spottend lachje om z'n mond. 
Wanneer de zendeling over die mishan- 
delingen z'n verontwaardiging lucht, zegt 
Reint: „Het is eigenaardig, maar ik" voel 
er niets van. 't Is net, of ze me op geen 
enkele manier pijn kunnen doen." Eens 
vraagt hij om een dokter, omdat de ge- 
spalkte arm niet goed zit. Slechts een 
enkele maal is hij somber en spreekt van 
de idealen, die een mens moet opgeven. 
Met Sepp bespreekt hij nog plannen om te 
ontvluchten en met het pijpje van een 
schoenveter van de zendeling tracht hij z'n 
boeien los te krijgen. Maar het is vruch- 
teloos. 
Bij zijn verhoren neemt hij ook de schuld 
van de aanslag op Keijer op zich, omdat 
hij weet, dat de dader nog niet gegrepen is. 
Verder zegt hij alles met de gebr. Gootjes, 
die reeds niet meer in leven zijn. te hebben 
uitgevoerd. 
Nu en dan weten ze iets te bemachtigen 
om te roken. Daar genieten ze intens van. 
Sepp, Reint en Wim delen dan broederlijk 
het karig rantsoen. 
Eens schrijft Reint met z'n geboeide han- 
den een paar afscheidsbrieven aan z'n moe- 
der en verloofde, maar ze worden, hoewel 
men het hem belooft, nooit doorgestuurd. 
Als na tien dagen de zendeling naar het 
Huis van Bewaring wordt overgebracht, 
zegt Reint hem: „Als u vrij komt, wilt u 
dan aan mijn moeder en verloofde zeggen, 
dat ik mij nooit verlaten heb gevoeld." De 
zendeling spreekt met hem over het woord 
van Paulus: „Want ik ben verzekerd, dat 
dood noch leven mij zal kunnen scheiden 
van de liefde Gods, welke is in Jezus Chris- 
tus Onzen Heere". Dan zegt hij eenvoudig; 
„dat geldt ook voor mij" en er is een blij 
licht in z'n ogen. 
Ondanks de zware klappen, welke de KP 
krijgt te incasseren, worden er nog plannen 
ontworpen de vrienden te bevrijden. Er 
zullen pistolen worden binnengesmokkeld, 
doch de portier van het Scholtenshuis, die 
aanvankelijk medewerking toezegt, trekt 
zich later weer terug. Eind Juni worden 
ze naar Vught overgebracht, waar Reint 
en Sepp op 22 Augustus worden gefusil- 
leerd. Alleen Wim is uit gevangenschap 
teruggekeerd. 

Johannes Post en Arle van Dijk lieten 
het leven in Hollands blonde duin, Reint 

Dijkema en Sepp Hahn werd het genomen 
op de executieplaats van Vught, Klaas 
Wigboldus viel bij de bevrijding van Gro- 
ningen. Hoe groot was hun offer. Maar 
tienduizenden jonge Nederlanders, door 
onrecht elke levensmogelijkheid ontnomen, 
konden mede door hun werk het leven 
behouden. Dat ze het leren zien en waar- 
deren. 
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SOCIALE PROBLEMEN 

bij de verzorging van üe slachtoffers 
van het verzet. 

"P en leder, die in het verband van de Stichting 1940—1945 werkt. 
' moet een ruim begrip hebben en tonen voor de moeilijkheden, 

die zich in de gezinnen kunnen voordoen. Iemand, die een bevol- 
kingsgroep ter linker of ter rechterzijde uitsluit of minder juist be- 
handelt, is ongeschikt voor dit werk. 
Voor alle verzorgden zijn de gebrachte offers even zwaar. Aan de 

Districtsbureaux en aan het Bureaupersoneel worden geheel 
andere eisen gesteld en een geheel andere instelling ver- 
wacht, dan voor een normaal kantoor of bureau gelden. Op 3 

een Districtsbureau van de Stichting 1940—1945 moet steeds de 
sleutel aan de buitenkant van de deur zitten, d.w.z. dat het zonder 
schroom gemakkelijk te bereiken moet zijn voor een ieder, die er 
iets mee te maken heeft. Geen loketten, maar een omgeving, waar- 
in men zich thuis voelt en waarin men als het ware gedwongen 
wordt om gemakkelijk en open te spreken. 
In gesprekken met de verzorgden en in correspondentie moet steeds 
de juiste toon gevonden worden. De mooiste financiële beslissing, 
hoe gunstig ook voor de geadresseerde, kan geheel bedorven wor- 
den door de wijze, waarop zij op papier gesteld wordt. De nor- 
male gang van zaken bij de maandelijkse verzorging, kan m.i. het 
beste op de volgende wijze geregeld worden: 
Ieder gezin krijgt een speciaal uit de vrijwillige medewerkers ge- 
kozen voogd of voogdes, die voor het vertrouwelijke contact tus- 
sen de Stichting en het gezin moet zorgen; iedere maand de finan- 
ciële bijdrage thuis bezorgt, maar het contact met het gezin niet 
alleen beperkt tot een maandelijks bezoek, maar regelmatig met de 
weduwe komt spreken, acte de prtsence geeft op de verjaardagen 
van vrouw en kinderen, maar ook even aanloopt op de sterfdag 
van de overledene. 
Vele slachtoffers van het verzet voelen zich steeds meer verlaten 
en vergeten. De kring, die belangstelling heeft voor hun noden 
en verliezen, wordt steeds kleiner en het gevoel, dat men toch niet 
alleen staat met zorgen en noden, maar dat er personen zijn en 
een instantie is, die meeleeft en meevoelt, is een onontbeerlijk ele- 
ment bij de verzorging. Deze verzorging vfa vrijwilligers, eist veel 
van de verzorgers. Het is een uiterst moeilijk, maar als het goed 
gedaan wordt, zeer dankbaar werk. 
Lang niet iedereen is hiervoor geschikt en weet de juiste toon te 
treffen. Men moet reusachtig voorzichtig zijn om bij weduwen en 
wezen het verlies niet te gaan koesteren door als het ware een 
soort cultus aan te kweken. Dit systeem staat of valt met de 
geschiktheid van vrijwillige medewerkers, die zich hiervoor be- 
schikbaar stellen. 
Ruim anderhalf jaar lang wordt het in Amsterdam met veel ups 
and downs toegepast. Van het aantal vrijwilligers, waarmee wij 
gestart zijn, moest in de loop van een half jaar tijd bijna de helft 
vervangen worden, wegens gebrek aan belangstelling of gebrek 
aan tact. De keuze van een verzorg (st) er is uiterst belangrijk en 
moeilijk en eist van de sociale werker, die hiermede belast is, een 
grondige voorbereiding en kennis van beide partijen. Ondanks dit 
alles brengt de praktijk nog teleurstellingen en is een intensieve 
controle op dit vrijwilligerswerk door vaste krachten een eerste 
vereiste. Het is gebeurd, dat men, na een half jaar het werk 
uitstekend te hebben verricht, dit zonder meer liet slingeren, de 
gelden niet op tijd uitbetaalde en verder contact met de gezinnen 
verbrak. Men moet ook gezinnen, die verzorgd worden, van tijd 
tot tijd gelegenheid geven, zich over hun verzorger of verzorgster 
uit te spreken. Ik herinner mij nog, dat een jonge weduwe zonder 
kinderen, die als verzorger een gepensionneerd onderwijzer had, 
op een middag binnenstoof met het verzoek: „Ach mijnheer, verlos 
mij van deze oude zuurpruim en stuur mij voortaan een jonge 
vrouw, een vrouw, die niet iedere maand over mijn man begint te 
praten, maar de keuze van het onderwerp, waarover wij zullen 
spreken, ook eens een keer aan mij overlaat." Een goed en stevig 
contact tussen de sociale werk (st) er en de gezinsverzorger of 
verzorgster is bij deze opzet dringend noodzakelijk. Aan de andere 
zijde leert de ervaring, dat men zijn medewerkerscorps sterk acti- 
veert, door de geschiktste leden in te schakelen bij dit sociaal werk. 
De beste verzorgers zijn in de regel ook de beste propagandisten 
en inzamelaars. In Amsterdam heeft iedere vrijwillige gezinsver- 
zorger de verplichting op zich genomen om eens per maand in 
telegramstijl een kort rapport over zijn gezinnen in de afgelopen 
maand in te dienen. Dit systeem voldoet uitstekend. Men leert 
hier beide partijen, dus verzorger en verzorgde, heel goed uit ken- 
nen. Loopt de zaak eenmaal, zoals hiervoor omschreven werd, 
dan blijft er voor de sociale werksters tijd over om ernstiger en 
moeilijker werk te verrichten. A. J. TEUNISSEN. 

 RECTIFICATIE -  

In het 2e vervolg van, dit artikel, zijn door een abuis onzer- 
zijds, twee woorden weggevallen. 
De zin; „Het is goed gezien geweest de verzorging van de 
slachtoffers van het verzet in eigen hand te nemen en ook in 
haar statuten heeft de Stichting 1940—1945 op het terrein 
van de maatschappelijke zrrg een geheel eigen geluid laten 
horen, door haar arbeid op redelijk herstel enz., moet als 
volgt luiden: 
„Hei is goed gezien geweest de verzorging van de slacht- 
offers van het verzet in eigen hand ie nemen en ook in 
haar statuten heeft de Stichting 1940—1945 op hef terrein 
van de maatschappelijke zorg een geheel eigen geluid laten 
horen, door haar arbeid te richten op enz." 

m 



LO.-LKP.-film in de maak 

Bijna „in de blikken trommel". 
„ A Is de zon ons in de komende weken niet in de 
"steek laat, kan Nederland zijn eerste grote film 

van eigen verzet tegen het begin van het volgende 
jaar tegemoet zien," zo vertelt ons Max de Haas, 
de kleine, beweeglijke regisseur van de LO-LKP- 
film, terwijl hij, drentelend door de consistorie van de 
als studio in gebruik genomen Zuiderkerk, het ene 
telefoongesprek na het andere voert. „Ik vertrouw, 
dat de zaak — zoals dat in vaktermen heet — bin- 
nen een maand in de blikken trommel zal zitten, d.w.z. 
dat alle opnamen gereed zullen zijn, waarna er nog 
enkele maanden over heen zullen gaan met de mon- 
tage en na-synchronisatie. 
En het resultaat? Ikzelf ben optimistisch gestemd. Tot 
nu toe is alles naar wens verlopen, maar ja, het 
weer " 

Tienduizend meter film. 
Hij heeft het druk, deze doorgewinterde filmman, die 
tegelijk de rol vervult van scenarioschrijver, produc- 
tieleider, regisseur en cutter en hij kan het eigenlijk 
maar slecht verdragen, dat hij op zijn tijdschema een 
paar weken is ten achter geraakt door de nukkige 
kuren van een zich achter triestige wolken schuil- 
houdend planeetje. Niettemin is er tot nu toe al tien- 
duizend meter film opgenomen. Natuurlijk is dat veel 
te veel, want voor de film, die een tijdsduur zal krij- 
gen van plm. lj^ uur, heeft men voldoende aan on- 
geveer 23^ duizend meter. 

Als die 23^2 duizend meter lange filmband straks zijn 
beelden op het witte doek zal projecteren kunnen de 
toeschouwers kennis maken met een fabrieksarbeider, 
die zich tot het verzet wel niet direct voelt aange- 
trokken, maar toch onderduikt omdat hij, als chris- 
ten, meent, dat het niet geoorloofd is het Duitse oor- 
logspotentieel te versterken door voor de moffen te 
gaan werken. Als onderduiker komt hij met het ver- 
zet in aanraking, gaat er aan mee doen, pleegt over- 
vallen, wordt gearresteerd en belandt uiteindelijk in 
Vught. Het slot wordt gevormd door de tragische 
gebeurtenissen in dit kamp bij de fusillades in 
Augustus-September 1944. 
De film draagt een documentair-realistisch karakter, 
niet geromantiseerd maar met een sterke speelfilm- 
inslag. Het verhaal is geschreven door de schrijvers 
Rogier van Aerde en Anne de Vries, waarna in ge- 
zamenlijk overleg het scenario (ontwerp voor de 
film) werd vervaardigd. 

Droomfabriek in werking. 
Wie film zegt, denkt aan Hollywood en daarbij maar 
al te vaak aan die fantastische sprookjeswereld van 
bruin-verbrande, ganse dagen in zon, geld en tijd 
badende filmsterren: wezenloos knappe mannen met 
snorretjes en streamline haren en auto's, steeds in 
gezelschap van bedwelmend schone vrouwen met 
Pepsodent-tanden, wier enige werkelijke zorg het be- 
houd der sex-appeal schijnt te zijn. 
Voor de lezers, die zich nog niet van een dergelijke 
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Onder de hoge gewelven van de meer dan drie eeuwen oude Zuiderkerk wordt een SD-scène verfilmd. Het 
valt dikwijls niet mee voor di spelers om in hun rol te blijven onder de criiische blikken en opmerkingen 
van de toeschouwers en terwijl zij zich hef middelpunt weten van snorrende en [el schijnende filmapparaten. 

voorstelling van de filmwereld vrij hebben weten te 
maken, zou het zijn nut kunnen hebben eens een 
kijkje te nemen in de werkplaatsen van de droom- 
fabriek „Visi", waar onze film thans in de maak 
is. Want er wordt daar hard, heel hard gewerkt door 
serieuze mensen met gloeiende ambities voor hun vak 
en ze lopen er, net als U en wij, doodgewoon met 
twee benen over de begane grond, hoogstens met dit 
onderscheid, dat het tempo van voortbewegen een 
tikkeltje sneller dan normaal is. Mijnheer de Haas 
heeft geen snorretje (hoewel het hem niet zou mis- 
staan) en hij rijdt in een tochtige jeep, model T. Ook 
heeft de scrip-girl (secretaresse van de baas) geen 
tot aan het plafond opgetrokken wenkbrauwen met 
daaronder de altijd onschuldig-verwonderd starende 
ogen als ze, kleumend bi] een electrisch kacheltje, 
allemaal cijfers in een boek schrijft, dat veel weg heeft 
van een crediteurenboek. We! heeft ze Pepsodent- 
tanden maar die schijnt ze bij voorkeur dood-gewoon 
Voor het eten te gebruiken (net als U en wij). Alles 
is hier trouwens gewoon: een onderneming waar ge- 
werkt wordt net als overal elders en daarom menen 
wij de regisseur gerust de vraag te mogen stellen 
wat er nou allemaal komt kijken voor en aleer de 
zeer waardige bioscoopportier de zeer onwaardige 
dubbeltjes van elke gulden entree in zijn met goud 
afgezette zakken kan steken. 
„Well," antwoordt hij, na het zoveelste telefoonge- 
sprek te hebben beëindigd, „dat is gauw gezegd. Zo- 
als reeds gezegd, wordt eerst het scenario geschreven. 
Op grond daarvan stelt de regisseur het draaiboek 
samen. In zo'n draaiboek staat voor elke scène aan- 
gegeven welke instelling de camera moet hebben om 
telkens in andere positie een ander onderdeel ervan 
op te nemen om het geheel het beste tot zijn recht te 
laten komen, de z.g. close-ups. Een gewone foto en 
ook een filmstrook geeft alle voorwerpen in gelijke 
accentuering, maar in de loop der gebeurtenissen is 
het ene voorwerp belangrijker dan het andere en om 
nu een bepaald onderdeel speciaal onder de aandacht 
van de toeschouwers te brengen, geeft de regisseur 
dat onderdeel een sterker accent dan de rest. Een 
kleine maar uiterst belangrijke nuancering in bv. 
een interieur, die anders in de beeldenstroom ver- 
loren zou gaan, wordt door de c!ose-up de plaats 
gegeven die haar toekomt. 
Om de close-ups juist te kiezen, heeft de regisseur 
een fijne intuïtie nodig, die .— laat ik zeggen .— enige 
kunstzinnige aanleg vereist. Zodra het draaiboek ge- 
reed is, worden de décors ontworpen. Dat is het werk 
van de architect, die de schetsen (plattegronden) 
maakt, naar welk voorbeeld de interieuren worden 
opgebouwd, zodat de regisseur er verder niet naar 
om behoeft te kijken. Natuurlijk houdt hij door de 
ogen van zijn script-girl een oogje in het zeil. Intus- 
sen is de opname-leider (de man, die binnen de on- 
mogelijkste tijd voor de onmogelijkste dingen moet 
Zorgen) al druk bezig om de requisieten op te schar- 
relen, die bij het spelen nodig zullen zijn. Zo hebben 
wij een dolle jacht door het land moeten organiseren 
om aan de benodigde Duitse uniformen te komen. 
Dan de spelers; Ik werk, op één man* na, die beroeps- 
acteur is, uitsluitend met amateurs. Voor Nederland 
is dat voor een film van dit formaat een noviteit. Tot 
nu toe is deze methode slechts toegepast in Rus- 
land (Eisenstein en Poduwkin) en Italië (Rossilini). 
Natuurlijk missen de non-professionals de speel-rou- 
tine maar er staat tegenover, dat het spel een veel 
grotere natuurlijkheid verkrijgt, die zeer gunstig af 
zal steken bi) het houterige, toneelmatige spel van 
beroeps-acteurs, zoals dat te zien is gegeven in som- 
mige vooroorlogse Nederlandse films. Het spreekt van- 
zelf dat ik ook niet iedereen voor elke rol kan gebrui- 
ken. Ik moet bv. letten op het fotogenieke uiterlijk van 
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Donkere dagen bij Drente's bevrijding. 

Wel zeer zwaar is de tol, die Nijeveen, een dorp onder de rook van Meppel, heeft betaald voor de terugkeer van 
vrijheid en recht. 
Te zwaarder drukt deze last, wijl zij werd opgelegd toen reeds de haven in zicht kwam. Reeds hadden zich de voor- 
boden van de naderende bevrijding aangediend en vreugde om wat komen ging had zich genesteld in de huizen 
van de inwoners van Nijeveen. De laatste toebereidselen werden getroffen om de snel oprukkende geallieerde troepen 
hulp te verlenen waar mogelijk was en in koortsachtige haast beijverde men zich om de middelen te verkrijgen, nodig 
voor doeltreffende activiteit Duitse militairen, in overhaaste terugtocht hun heil zoekende, hadden in hun nerveuse angst 
her en der wapens en munitie achtergelaten en gretig zocht Nijeveen's illegaliteit bijeen, wat van haar gading was. 
Toen is hef gebeurd. 
Niemand weet precies hoe. 
In de morgen van de 9e April 1945 werd het dorp opgeschrikt door een geweldige ontploffing, die direct al het 
ergste deed vermoeden. Angstig vroeg men zich af, wat gebeurd zou kunnen zijn. Het antwoord, dat niet lang op zich 
liet wachten, was verpletterend. Tijdens de werkzaamheden bij een munitie-opslagplaats vond door onverklaarbare oor- 
zaak een explosie plaats, met het vreselijke gevolg, dat vijf van de beste medewerkers uit het verzet jammerlijk 
omkwamen. 
Het waren: F. Boverhof. H. Braamskamp, J. J. Vogel (aan welker nagedachtenis hieronder enige regels worden gewijd) 
en W. Boverhof en Sipke Dol (over wier werk in het volgend nummer iets geschreven zal worden). 
Met het oog op de op zeer korte termijn te verwachten gevechtshandelingen van zich nog in de nabijheid bevindende 
Duitsers en geallieerde troepen moesten zij de dag na de ramp al worden begraven. 
De dag van de ramp was 9 April. 
En op 13 April rolden daverend onafzienbare rijen tanks Nijeveen binnen. 
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JAN JOHANNES VOGEL 
Geboren 6 Maait 1907 
Overleden 9 April 1945 

Jan Vogel was gemeenteveldwach- 
ter der gemeente Nijeveen, tijdens 

de bezetting een der moeilijkste en 
gevaarlijkste posten, die er te bezet- 
ten viel. 
Daar hij nog niet zo lang in Nije- 
veen was, wist men weinig van hem 
af, toen de oorlog uitbrak. 
Stoere politieman als hij was, had 
hij, toen de verzetsbeweging meer 
actief begon te worden, toch spoe- 
dig het vertrouwen van de onder- 
grondse mensen. Vooral gedurende 
de stakingsdagen in Mei 1943 had 
hij het hard te verduren. 
Hoewel hij met de meeste situaties 
op de hoogte was, is de S.D. niets 
te weten gekomen en viste achter 
het net. 
Dikwijls liet hij zijn groramige stem 
horen, ter waarschuwing. 
Veel heeft hij kunnen doen voor de 
onderduikers en degenen, die in de 
arbeidsdienst moesten: via zijn LO- 
contacten waarschuwde en hielp hij 
hen. 
Als politieman reed hij mee als ge- 
leide naar geheime vergaderingen 
en mensen, die na de spertijd nog 
buiten waren, stuurde hij naar huis, 
om de illegalen vrij baan te verle- 
nen om het nod'ee werk te kunnen 
doen. 
De bevrijding nadert. Enkele dagen 
voor de bevrijdin- ontvangt hij van 
de P.C. der B.S. de opdracht om de 
munitiedepots te Nijeveen op te bla- 
zen. Dit werk kost hem het leven. 
Een werkzaam leven werd wegge- 
rukt. 
Hij deed, wat hem gevraagd werd. 
Hij viel voor het vaderland, Zijn 
roeping en plicht getrouw. 
Trooste de Heer zijn lijdende vrouw 
en enig kind in ' dit voor hen zo 
zware verlies. 

FREDERIK BOVERHOF 
Geboren 3 April 1915 

Overleden 9 April 3945 

\\7 anneer in Mei 1940 de oorlog uitbreekt, draagt 
W hjj de militaire wapenrok, en is in de oorlogs- 

dagen gelegen in Delft, waar hij dan reeds met de 
Duitsers kennis maakt. Hij weert zich hier flink en 
blijkt een moedin soldaat te zijn, die zijn kameraden 
in het grootste gevaar niet in de steek laat. Deze 
eerste oorlogsdagen hebben reeds een grondslag ge- 
legd voor het verzet tegen de bezetter, die zich in de 
eerste tijd na de oorlocr zo mooi voor doet. 
Veel rust heeft hij nooit gekend, want toen in 1941 
tot hem de vraag werd gericht of hij zich wilde scha- 
ren aan de zijde van hen, die op alle mogelijke ma- 
nieren wilden proberen -1- -"'aud afbreuk te doen, was 
zijn antwoord reeds gereed en volmondig klonk het; 
Ja. 
Dit Ja is gebleven tot het einde op 9 April 1945. 
Het werk vraagt hem steeds meer tijd en noopt hem 
zelfs zijn vakstudie er gedeeltelijk aan te geven. De 
onderduikers gaan voor! 
Hij is mede-organisator van de OD ter plaatse en 
neemt later de leiding van het LO-werk op zich, 
wanneer de voorman in Nijeveen van het toneel moet 
verdwijnen. 
Vele onderduikers heeft hij verzorgd of aan een plaats- 
je aeholpen. 
In November 1944 doet de Landwacht, verkleed in 
burger, een overval op zijn ouderlijke woning. Twee 
van zijn broers en een ondergedoken gemeente-amb- 
tenaar zijn de dupe van deze slag, doch hij ontspringt 
de dans en verdwijnt. Het werk gaat echter door. 
Een zware slag treft hem door het plotseling over- 
lijden van zijn verloofde, eind 1944. Dit is erger dan 
alle ellende, maar hij bezit een vast vertrouwen in 
zijn Heer en Heiland, dat uiteindelijk ook deze weg 
goed voor hem zal zijn. 
Hij zit niet bij de pakken neer en wanneer in begin 
Januari 1945 een dropping wordt verwacht is hij weer 
van de partij. Ook neemt hij deel aan de kraak van 
een opslagplaats van door de Duitsers geroofde goe- 
deren. 
Zo verstrijkt het voorjaar van 1945 en met het ge- 
zicht gekeerd naar de bevrijding, vindt hij bij een 
ontploffing op 9 April 1945 de dood, in dienst van 
het vaderland, bij de vervulling van een gegeven 
opdracht. 
Getrouw tot het einde en toch overwinnaar, want wij 
mogen zeker zijn, dat hij thans juicht voor de troon 
der Genade. 
Trooste de Here zijn nabestaanden, in dit voor hun 
zo zware verlies. 
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HILBERTUS BRAAMSKAMP 
Geboren 18 Maart 1908 
Overleden 9 April 1945 

T_T ilbertus, nog zie ik je, toen je je 
■'•voor het eerst bereid verklaarde om 

ook jezelf, waar dat mogelijk was, in te 
zetten. 
Die eerste tijd van je werken was moei- 
lijk, maar steeds ging het beter, totdat 
het Arbeidsbureau je geen rust meer 
gunde, je moest naar Duitsland toe. 
Alles, wat er geprobeerd werd om je 
vrij van Duitsland te krijgen, mislukte. 
De heren waren vast besloten; je stond 
veel te vee! bekend als de felle en har- 
de anti-Duitser. 
Gemakkelijk was het niet onder te dui- 
ken, je vrouw achter te laten, maar 
moeilijk was de beslissing ook weer 
niet.. 
Op een avond, voordat je weg moest, 
heb ik je nog naar de trein gebracht; 
je ging naar Groningerland. 
Na verloop van verschillende maanden 
ben je weer thuisgekomen en er was 
werk voor je bij de Spoorwegen. 
De spoorwegstaking kwam en je was 
weer van het toneel verdwenen: toen 
die bunkergeschiedenis. Hoe heb je je 
niet verzet en het is je gelukt ook, al 
was het heel ander werk, dat je ver- 
vullen ging. Veel plezier hebben de 
Duitsers niet van je gehad. Altijd enthou- 
siast, altijd in staat een ander er weer 
bovenop te helpen. 
Niets was je te veel. Hoevele avonden 
na spertijd heb je je werk nog gedaan 
voor degenen, die dat zelf niet konden 
doen. 
Dan breekt eindelijk het uur der bevrij- 
ding aan; zo het schijnt ook voor joU(# 
maar je hebt het niet mogen aanschou- 
wen: in April 1945 ben je gevallen. 
Bij de vervulling van een gegeven op- 
dracht in dienst van het vaderland, heb 
je je leven gegeven. 
Je nagedachtenis blijft bij ons in her- 
innering. 
De Heer trooste je vrouw in dit voor 
haar steeds blijvende verdriet. 
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de candidaat en vooral ook op de mate waarin deze 
zich weet in te leven in de psyche van de uit te beel- 
den figuur. Ik geloof wel, dat ik in dit opzicht gelukkig 
geslaagd ben. In de hoofdrollen heb ik allemaal ver- 
zetsmensen, die uit ervaring weten wat verzet is. 
Naast hoofdrolspelers en spelers van kleinere rollen 
hebben we nog nodig een aantal figuranten. Die pik- 
ken we meestal van de straat op. Ze verdienen er 
een paar centen mee en bovendien lopen ze voor de 
rest van hun leven met de glimmende illusie, dat ze 
het ook nog wel eens tot een hoofdrol zullen weten 
te brengen. Nou. als we zover zijn, gaan we draaien. 
Al naar gelang van de décors, die gereed staan en 
rekening houdende met het weer, halen we de scènes 
er uit, die opgenomen kunnen worden. 
Als dan de hele zaak in de blikken trommel zit gaan 
we aan het monteren. Dat is het werk van de cutter, 
de man, die de stukken filmband tot een harmonisch 
geheel aan elkaar moet plakken. In dit geval doe ik 
het zelf. Is de cutter gereed, dan is de stomme film 
klaar. Maar de mensen willen er natuurlijk graag iets 
bij hóren. Daar onze outillage niet zodanig is, dat we 
dit onderdeel zelf kunnen verzorgen, hebben we dit 
moeten uitbesteden aan Cinetone. Door zeer vernuf- 
tige instrumenten worden de spreeksteramen, geluids- 

effecten en de muziek met het beeld gesynchroniseerd 
en daarmee is de kous voor ons dan eindelijk af." 

Visie sinds 1930. 
„Mijnheer de Haas, nog één vraag," (dat hebben we 
al zeven keer gezegd, maar deze regisseur is een be- 
minnelijk mens en hij doet net alsof hij telkens gelooft, 
dat het inderdaad de laatste vraag is), „wordt deze 
film het eerste product van Uw onderneming?" 
Nogmaals, deze regisseur is beminnelijk, want hij doet 
niet eens lelijk om onze onnozele-halzen vraag als hij 
met niet te verbergen trots antwoordt: „De eer- 
ste ? Tel er maar een dertigtal bij. Visie is opge- 
richt in 1930 en sindsdien heb ik niet anders gedaan 
dan filmen. Meest culturele films zoals voor het Chr. 
Nationaal Vakverbond, voor de Geheelonthouders- 
vereniging, voor de KLM, voor de Ned. Spoorwegen 
enz. enz. Gedurende de oorlog zat ik in Indië en 
ook daar maakte ik, voordat ik werd geïnterneerd 
door de Jap, nog zes films, die helaas verloren zijn 
gegaan. Intussen heb ik voor de naaste toekomst al 
weer een opdracht van het Dep. van Econ. Zaken te 
pakken voor een half dozijn nieuwe films, zodat ik 
nog wel even vooruit kan " 

Als we de Zuiderkerk even later verlaten, staat er bij 
de uitgang een „rolletje" te solliciteren naar het 
film-ambt van capo en te oordelen naar het ongure 
uiterlijk (we geloven, dat we hem meermalen 
op het Waterlooplein zijn tegengekomen) maakt hij 
een goede kans tot filmster te worden gepromoveerd. 

TOON. 

? PROPAGANDA 

Om onnaspeurlijke redenen is een groot aan- 
tal leden der GOIWN, in de provinciën Zee- 
land, Noord-Brabant en Limburg nog altijd 
niet geabonneerd op ons blad. Dat is jammer, 
want het besnoeit de voorlichtingsmogelijkhe- 
den van De Zwerver onnodig en we weten 
allen hoe moeilijk die voorlichting dikwijls kan 
worden gemist. 
Wij zijn thans in het bezit gesteld van een 
uitvoerige lijst van leden der GOIWN-Zuid 
en dit heeft ons doen besluiten om gedurende 
enige weken alle propaganda-activiteit te rich- 
ten op een terrein, dat voor een goed deel 
braak ligt. 
Een ieder, kan ons daarbij helpen door zo spoe- 
dig mogelijk adressen op te geven, die wel- 
licht aan onze aandacht zouden ontglippen, 
opdat wij daarheen ons propaganda-materiaal 
kunnen zenden. 

Iedere abonné zorge voor 
tenminste vijf adressen 11 
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WIE KAN INLICHTINGEN 

VERSCHAFFEN? 

JOHN SUTHERLAND (uit Vancouver, Canada), 
piloot van de R.A.F., werd op 4 December 1943 om 
23.41 neergeschoten tussen Borkum (Dld) en Boschplaat 
(Wadden). Nadien werd nimmer een spoor van hem 
gevonden, doch zijn vader is er van overtuigd, dat 
zijn zoon (vermoedelijk in Engeland) leeft en zijn ge- 
heugen kwijt is. 
Misschien is er onder de Zwerver-lezers iemand die 
JOHN SUTHERLAND heeft geholpen of een aan- 
knopingspunt kan geven voor de opsporing. Inlchtingen 
gaarne aan ons bureau. 
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VISCON SER VEN FABRIEK 

VICO 

IJMUIDEN - TEL. 5374 
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levert thans weer 

KIPPERED HERRING 

in olie 

in blikverpakking 

(gesterilliseerd, dus houdbaar). 

VRAAGT UW WINKELIER. 

V 

JUISTEN 
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■ NI Fabriek iraor Persplastiek 1 
I PUTTE NBr, tel. Putte 8 (21.) BERGEN OP ZOOM | 

| Vervaardigt uit thermoharding plastics: 
= Electrotechnlsch materiaal, overig technisch mate- | 
= riaal, Bouwbeslag, Verpakkingsmateriaal, Schroef- | 
= sluitingen, Medische- en Sanitaire artikelen, Huis- | 
= houdelijke- en Luxe voorwerpen, Rokersartikelen | 
i en voorts alle gewenste vormstukken volgens te- | 
= kentng of model. 
| VERKOOPKANTOREN; 
1 Flnrtr Tprhn maipriaai ■ Jlbben en va» Reijsen, 1 tiBcir. lecnii. maienaai. Wiiiemsparkweg 45. 
= Amsterdam-Z. i 

1 Nuish.-en Mersartikelen: ^p^uct^0'voor Indu" | 
Heerengracht 399, A'dam-C. | 
Agentuur- en Commissie- = 
handel v/h M. Rieser, • = 

= Mllletstraat 32, A'dam-C. | 
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Goede wif n... 
behoeft geen krans, Ivorol- 
tandpasta baant zich een weg 
door zijn goede kwaliteit, In 
— tuben van 80 en 40 ct. mm 

I Schioelsluitingen; 

Voor 

TEL. 32239 
SINGEL 281 AMSTERDAM-C. 

* 

PERIODIEKEN EN 

HANDELSDRUKWERK 
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Ingevolge paplertoewijzing 6.P.P. no. 6398 verschijnt deze 
uitgave wekelijks en is de omvang van dit nummer 8 
pagina's oag. form. 29 x 40. 

Dit spreekt voor zichzelf! !! 
* 
Alle soorten Heeren-, Dames-, 
jongens-, meisjes- en kinder- 
schoenen. 
* 
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Jagil Schoenfabrieken N.V. 
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