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DE KROON 

Er is in de gschiedenis van ons staatsrecht 
een tijd geweest, waarin het begrip, in de 
bovenstaande titel gesteld, weinig proble- 

men opwierp, of het moesten er van etymolo- 
gische aard zijn. In de tekst onzer Grondwet toch 
wordt onder Kroon nu eens de Koninklijke waar- 
digheid (artikel 10), dan weer de Koning per- 
soonlijk (artikel 17) verstaan. 
Verandering komt daarin in 1848 met de invoe- 
ring van de politieke ministeriële verantwoorde- 
lijkheid, waaraan in 1840 die van de zg. straf- 
rechtelijke verantwoordelijkheid was voorafge- 
gaan. De Ministers 'konden van toen af namelijk 
ter verantwoording worden geroepen, indien zij 
Grondwet of wet hadden overtreden. 
Om nu te weten, wélke Ministers voor zulk een 
overtreding verantwoordelijk moesten worden 
gesteld, werd mede-ondertekening van het 
Koninklijk besluit gevorderd. Uit deze mede- 
ondertekening, het zg. contraseign, kon blijken, 
welke bewindsman voor schending van Grondwet 
of wet aansprakelijk was. 
Nochtans waren er Koninklijke besluiten, welke 
dat contraseign misten. Koning Willem II achtte 
het namelijk één zijner zg. prerogatieven (voor- 
rechten), de besluiten, welke niet behoorden tot 
de rechtstreekse competentie van een departe- 
ment van algemeen bestuur, alleen te onderteke- 
nen, zoals de benoeming van een Kamervoorzit- 
ter. De Minister bleef hij beschouwen als zijn 
dienaar. De verandering in 1840 was meer van 
formele dan van materiële aard. 
Hierin nu kwam in 1848 wijziging. Voortaan zou- 
den alle Koninklijke besluiten moeten worden 
mede-ondertekend en werd in de Grondwet de 
volle ministeriële verantwoordelijkheid vastge- 
legd. Dientengevolge werd de Minister zelfstan- 
dig raadsman des Konings. Een nieuw begrip 
Kroon ontstond, t.w. de Koning, handelende on- 
der de verantwoordelijkheid van één of meer 
Ministers. 
Een allerbelangrijkste wijziging, welke een ge- 
heel ander karakter ging geven aan het minister- 
ambt èn aan ons nationale Koningschap! Velen 
zijn zo ver gegaan te betogen, dat destijds het 
beleid is komen te berusten bij de Ministers en 
niet meer bij de Koning, wien ten hoogste invloed 
bleef toegekend op de benoeming van Ministers. 
Mocht de Koning weigeren, een hem voorgelegd 
Koninklijk besluit te ondertekenen, dan wds 
maar één oplossing mogelijk, namelijk aftreding 
van de verantwoordelijke bewindsman. De 
ministeriële verantwoordelijkheid was onbeperkt, 
ook derhalve voor Koninklijke uitlatingen in het 
algemeen. Gaven bijvoorbeeld de Ministers de 
Koning de tekst van een bepaalde redevoering in 
overweging, dan had de Koning zich daaraan te 
houden. Deed Hij dit niet, dan was de enige op- 
lossing van het conflict, daaruit ontstaan, aftre- 
ding van het Ministerie dan wel van de Minister, 
die voor de tekst der te houden redevoering 
rechtstreeks aansprakelijk was. 
Dit is de kern geweest van het conflict, in 1853 
gerezen, toen Koning Willem III een ander be- 
scheid gaf aan de petitionarissen, die bij Zijne 
Majesteit kwamen protesteren tegen het herstel 
van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland, 
dan Minister Thorbecke in overweging had ge- 
geven. Het Kabinet-Thorbecke trad af en werd 
vervangen door het Mjnisterie-van Hall. 
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De redactie meende de troonsbestijging van H. M. Koningin Ju- 
liana op de meest juiste wijze tn te leiden met een artikel over: 

De positie van de kroon in de Nederlandse slaat 
De redactie prijst zich jfelukhg, een zo Ier zake kundig persoon 
als de Griffier van de Eerste Kamer der Staten Generaal, voor hel 
schrijven van dit artikel bereid Ie hebben gevonden. 

Wat er zij van de hierboven vermelde opvat- 
ting, onbetwistbaar is, dat ieder Koninklijk 

besluit een besluit van twee autoriteiten bleef, 
namelijk van de Koning èn van de voor het be- 
sluit verantwoordelijke Minister. Deze nu werd 
voor dat besluit aansprakelijk jegens de Staten- 
Generaal. 
Dit brengt verstrekkende consequenties mede. De 
Koning kon zich sedertdien bij de keuze van zijn 
Ministers bezwaarlijk meer door eigen voorkeur 
laten leiden, zoals onder de regering van onze 
belde eerste Koningen het geval placht te zijn. Hij 
moest wel rekening houden met de samenstelling 
van het college, waaraan de Minister verant- 
woordelijk is, met name aan de Volkskamer. 
Van dit alles is in de tekst der Grondwet weinig 
te vinden, doch een goede gang van zaken bij het 
regeringsbeleid vorderde, dat de Koning in menig 
opzicht voor de wil zijner Ministers zou terug- 
treden, teneinde conflicten met de Volksvertegen- 
woordiging te vermijden. Het karakter van het 
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DE KROON 
(vervolg van pag ƒ,) 

Koningschap onderging daardoor een ingrijpende 
wijziging. 
Die verandering te erkennen, aan de grondwets- 
herziening van 1848 stuur en richting te geven, 
zodat de Koninklijke waardigheid niet werd ver- 
laagd tot blote ondergeschiktheid aan de 
ministeriële wil, de keuze van de Ministers met 
beleid zou geschieden, ziedaar de bijna boven- 
menselijke taak van de jonge Oranjevorst, die in 
1849 Zijn vader, Koning WUlem n, opvolgde. 
Willem III was een man van sterk karakter, van 
zeer persoonlijke opvattingen, geneigd' tot het 
autoritaire. En toch, onder Zijn regering heeft 
zich die staatsrechtelijke evolutie voltrokken, 
welke allengs heeft geleid tot wat heet het par- 
lementaire stelsel, dat geheel van normen, waar- 
van de volle ministeriële verantwoordelijkheid een 
essentieel element vormt. 
Er zijn tijden geweest, waarin het overwicht lag 
bij de Staten-Generaal, doordat de politieke op- 
vattingen der Ministers en hun beleid aansloten 
bij een hechte meerderheid in de Volkskamer. 
Er zijn tijden gekomen, waarin zulk een meerder- 
heid ontbrak en waarin het zwaartepunt dienten- 
gevolge onwillekeurig meer ging liggen bij het 
Kabinet, bij de Kroon. In vrijwel geen ander land 
is een ontwikkeling waarneembaar geweest, zó 
rustig en wèl verantwoord dan ten onzent. 
Een eigen ontwikkeling was het, met erkenning 
van de waarde van een zelfstandige Kroon naast 
een zelfstandige Volksvertegenwoordiging. Men 
heeft zich wèl er voor gewacht, de ontwikkeling 
in Engeland, het parlementaire moederland, te 
zeer na te bootsen. Bij herhaling hebben kenne s 
van theorie en practijk van ons staatsrecht daar- 
tegen gewaarschuwd. Gelukkig heeft hun stem 
weerklank gevonden. 
De geheel andere politieke omstandigheden hier 
te lande vorderden zulks. Dat soms in Britse 
richting is gekoerst, vond niet zijn oorsprong in 
zucht naar imitatie, doch in de toestand van het 
ogenblik. 

» 
F)at die evolutie zich betrekkelijk ongestoord 
^kon voltrekken, is met name te danken aan 
de leiding, welke Oranjevorsten er aan hebben 
gegeven. Ervaring, wijsheid en zelfbeheersing zijn 
daarvoor nodig geweest. Daarnevens: vertrouwen 
van volk en Volksvertegenwoordiging in die lei- 
ding; een leiding, die wel is waar op de achter- 
grond werd gegeven, doch daarom niet minder 
doeltreffend was. Dat onze Staten-Generaal zulk 
een voortreffelijke roep zijn blijven genieten — in 
tegenstelling met zovele parlementen elders   
vindt voor een zeker niet gering deel zijn oorzaak 
hierin, dat wij kabinetten hebben gehad, die een 
redelijke samenwerking met de Staten-Generaal 
waarborgden. 
Schaepman heeft eens in een zijner beroemde 
„Tijd"-artikelen geschreven, dat het Nederlandse 
volk in de echte zin des woord geen monarchaal 
volk is, dat het zich niet ten dode zal vechten 
voor het Koningschap, maar dat het is een 
dynastiek volk, met hart en ziel verknocht aan 
het geslacht der Oranjes. Wars van vorsten- 
vleierij, aanbidt het zijn Oranjes niet, het eerbie- 
digt hen, maar het wil ook in zijn eigen karakter, 
in zijn geweten, door hen geëerbiedigd zijn. Dit 
acht het zijn aangeboren recht. Het verlangt van 
zijn vorsten waarheid en waardigheid. Tot zover 
Schaepman. 
Welnu, de regering van de zojuist afgetreden 
Koningin heeft aan die volkszin ten volle beant- 
woord, ook en met name door de wijze, waarop 
Zij de taak der Kroon, wel de moeilijkste van 
een regerend vorst, heeft opgevat. 

Or P de 4de September van dit jaar heeft Haar 
Dochter die taak van Haar overgenomen en enkele 
dagen later is Koningin Juliana op de traditio- 
nele luisterrijke wijze als Vorstin ingehuldigd in 
de Nieuwe Kerk te Amsterdam, hoofdstad - des 
Rijks. 
Bij deze gelegenheid heeft de nieuwe Koningin 
bij ede verklaard, de constitutionele rechten en 
vrijheden Harer onderdanen te zullen beschermen, 
terwijl het Volk, vertegenwoordigt in de Staten- 
Generaal, gezworen heeft de rechten der Kroon 
te zullen handhaven. 
Wij zijn overtuigd, dat dit alles geen symboliek, 
doch werkelijkheid is geweest. Opgevoed in dé 
traditie der Oranjes, zal de nieuwe Vorstin aan 
de merkwaardige constitutionele ontwikkeling van 
ons land de juiste richting weten te geven. 
Schenke ons Volk Haar het vertrouwen, dat het 
de Oranjes nooit heeft onthouden, en geve God 
Haar wijsheid en sterkte. 

EMIGRATIE 

t_r et vraagstuk van de emigratie moet men 
niét in de molen van het vooroordeel fijn 

malen. Verkeerde gedachten en gevoelens zijn 
goed voor een politiek confectiemagazijn, waar 
de kwantiteit aan scheve voorstellingen slechts 
gewaarborgd wordt door kwaliteit goedkoop. 
Emigratie mag met ontstaan uit zucht naar 
sensatie of avontuur, al zijn er individuen, die 
menen dat dit een voldoende grondslag vormt. 
Zij mag niet uitgaan van gegrond of ongegrond 
wantrouwen in het Vaderland en Europa. Wan- 
trouwen plaatst het probleem in een vals dag- 
licht en brengt het in discrediet. Bange ver- 
wachtingen en voorgevoelens zijn, zandbanken 
waar het schip van staat op moet stranden. Een 
georganiseerde vlucht uit angst zou een demon- 
stratie zijn van nationale onmacht en een pan- 
tomime tevens op welker opvoering emigratie- 
noch immigratie-autoriteiten gesteld kunnen 
zijn. Emigratie is geen psychologisch tovermid- 
del om minderwaardigheidsgevoelens van zich 
af te schudden, hetzij van nationale of Europese 
inslag en omvang. Evenmin kan het probleem 
verlaagd worden tot een rekensommetje, als 
zou het land van afkomst goed genoeg zijn om 
met een geboorte-ovprschot het tekort in het 
land van de toekomst aan te vullen. Enz. 
De steen der emigratie-wijsheid heeft geen mens 
in pacht. 
Wij vragen andermaal in ons blad de aandacht 
voor dit probleem, omdat het in zoveel kringen 
meer dan gewone aandacht geniet. De belang- 
stelling zal wel groeiende blijven en daarom is 
bezinning verantwoord. 

Emigratie kan en mag slechts de uiting zijn 
van een sterk nationaal bewustzijn. Geen 

land ter wereld zal zijn geestelijke en stoffelijke, 
zijn sociale en culturele belangen opofferen of 
achterstellen bij een ander gemenebest, hoe 
sympathiek men er overigens tegenover staat. 
Gezond en gemeenschappelijk streven naar wel- 
vaart eist, dat de betrokken landen in toene- 
mende mate van gedachten wisselen en een 
regeling vaststellen en bekrachtigen, om ten 
slotte de verplichtingen na te komen. Emigratie 
kan alleen slagen, als zij goed wordt geordend 
en georganiseerd in gemeenschapsverband. 
Het aanbod zal de vraag tegemoet moeten 
komen. 
Hierbij valt de aandacht op de keuze der be- 
roepen: landbouwers, vaklieden, technici, enz., 
zowel als op een selectie van de personen. Ken- 
nis, vakbekwaamheid en financiële draagkracht 
zijn niet voldoende. Men moet terdege rekening 
houden met de geestelijke en lichamelijke ge- 
steltenis van de emigratie-candidaten; gezond- 
heid, karakter, aanpassingsvermogen, enz. Dit 
eist weer kennis van land en taal, klimaat en 
zeden, volksgebruiken en de levensstandaard. 
Expatriërenden kunnen voorlichting en voor- 
bereiding niet ontberen. Men kan niet volstaan 
met zich te baseren op de rapporten van de 
landbouwingenieur omtrent de grond en zijn 
eigenschappen, de teeltmogelijkheden en de tech- 
nische vereisten. Niet minder noodzakelijk is de 
sociale en culturele voorlichting door de over- 
heid of door particuliere instanties met steun 
van de overheid. Wij bedoelen hier niet alleen 
de Staat, maar ook de Kerk. 
Voor velen, die een nieuw leven willen begin- 
nen in verre en vreemde streken zal naast een 
emigratie-subsidie, het zich eigen maken van 
een geestelijke uitrusting, onmisbaar blijken. 
Financiële en economische overeenkomsten moe- 
ten door beide landen loyaal en royaal getroffen 
worden in het diepe besef van het grote gemeen- 
schappelijke belang, vooral nu het wereldhuis- 
houden verkleint door het overbruggen der 
afstanden. 
Organisatie is onmisbaar in het land van ver- 
trek en in het land van aankomst. De comité's 
of bureaux met de werkzaamheden belast, zullen 
nauw voeling met elkander moeten houden en 
intens samenwerken. 
Zij, die hier vertrekken, worden niet uitgestoten. 
Zij, die ginds aankomen, zijn geen slaven. De 
emigratie, die steeds in betere banen geleid kan 
worden, moet èn expatriëring èn repatriëring 
voor ogen houden. Als de emigratie plaats vindt 
in hecht gemeenschapsverband, als ergens ter 
wereld een Nederlandse nederzetting ontstaat, 
zal zij, zonder het Vaderland te verloochenen, 
zich toch weten aan te passen in het nieuwe 
land. Zij zal de daar heersende wetten eerbie- 
digen en gezond assimileren. De emigranten 
zullen hun levensbeschouwing en overtuiging 
behouden en hun religieus en cultureel leven hoog 
kunnen houden. Dan bewaren zij de band met 
het vaderland en verbreken het pijnlijke isole- 
ment door een blijvende medewerking en wissel- 
werking van en met het moederland. Een neder- 
zetting, die tot duizenden uitgroeit kan streven 
naar een eigen zielszorg, onderwijs en pers, naar 
een eigen sociaal en cultureel leven zonder het 
land der gastvrijheid te kwetsen. 
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New [or Holland. De echte bobbelgom 
Klapkauw gummi. 

Elastisch rekbaar wegens Amerikaans recept! 
Adv. Nieuw-Europa, 

Wij zijn gek op klapkauwgummi. Onze gegomde 
kaken bobbelen heel de lieve, lange dag. En hoe elas- 
tischer de rekbaarheid of hoe rekbaarder de elasticiteit, 
hoe liever het ons is. Altijd hebben wij dan plezierige 
gedachten aan die elastische fronten uit de laatste 
oorlog. Die waren ook tot in het oneindige rekbaar, 
zonder dat het elastiekje sprong. Maar nu zijn we 
een beetje geschrokken van die advertentie in „Nieuw- 
Europa . Elastische fronten en een nieuw Europa 
horen bij elkaar, dat is zeker. Maar nu blijkt al dat 
elastisch gedoe volgens Amerikaans recept te zijn 
geweest. Laat anderen klapkauwen en bobbelgommen. 
Ons smaakt het niet meer, nu we weten, dat Amerika 
het elastiek leverde voor Hitler's elastische fronten. 

* 
Zware, rookdoorkringelde oranjewolken, die het 
ergste deden vrezen, hingen gisteravond boven de 
IJsseldijk te Krimpen aan de IJssel, nabij het Rot- 
terdamse Veer. waar hei vuur tegen de donkere 
hemel en tusen de zwarte silhouetten der lage huizen 
een [antastisch en gevaarlijk 'spel speelde met dui- 
zenden bossen riet van de rietmattenfabriek Mijn- 

Alg. Dagblad. 
Mijn lief, wat kan die mijnheer van het Alg. Dagblad 
het mooi zeggen. Een oprecht man, bovendien, die 
verslaggever van het Alg. Dagblad, zoals alles trou- 
wens oprecht is, wat dit blad schrijft. Hij schreef zijn 
verslag kennelijk als generale repetitie voor de komen- 
de Oranjefeesten. Maar waar anderen altijd over 
oranje-zonnetjes femelen, bestond hij het van oranje- 
wolken te spreken. Waar kwamen die wolken eigenlijk 
vandaan? Niet van het vuur blijkbaar. Want dat zijn 
meestal rookwolken en deze waren alleen maar van 
rook doorkringeld. 

* 
In Saint Malo Rocabey, in het gebied van Bretagne, 
leeft een man, die beweert, de sterkste kaken ter 
wereld te hebben. Misschien is hij een vrijwel intact 
gebleven nazaat van'de holenmens en beschikt hg 
over prae-hisforische kaken. Deze Hercules heeft 
een demonstratie gegeven, waarbij hij met zijn kaken 
vier wagons voorttrok, zijnde een totaal gewicht 
van 30.232 kilogram. In Dinant hield hij met zijn 
kaken een vliegtuig tegen, waarvan de schroef 2000 
toeren maakte. Nwe Haagsche Courant. 

Maar ach, iedere Achilles heeft zijn kwetsbare hiel, 
iedere Simson zijn haardos. Deze Hercules kan alleen 
zijn kracht ontwikkelen zolang hij de kaken op elkaar 
houdt. Wie erin slaagt hem zover te krijgen, dat hij 
de kaken niet langer op elkaar kan houden, zal deze 
geweldenaar voor eens en altijd aan de kaak stellen. 

Alle vrijheden van een democratisch bewind, 
moeten in het vaderland zowel als uri het land 
der toekomst gewaarborgd blijven. De regerin- 
gen van beide landen kunnen in dit opzicht hun 
diep inzicht en wijs beleid tonen, waarvan de 
voordelen zich uitstrekken tot elk denkbaar 
gebied. Dit behoeft geen aanleiding te geven tot 
internationale politieke verwikkelingen en even- 
min denke men aan de vorming van de zoge- 
naamde bekende „minderheden". 

Stelt u zich zo'n nederzetting eens voor, waar 
zielszorgers van eigen nationaliteit het gods- 

dienstig leven verzorgen; waar eigen landslieden 
het onderwijs en de opvoeding behartigen; waar 
journalist en kunstenaar hun functie vervullen; 
waar — in één woord — het sociale en culturele 
leven zich ontplooit in samenwerking en in over- 
leg met emigratie- en immigratie-autoriteiten. 
Waarom zouden de diploma's niet als gelijkwaar- 
dig erkend kunnen worden? Regeling en eisen 
heeft men zelf in de hand. Waarom zou de repa- 
triëring na een zeker aantal jaren niet mogelijk 
kunnen zijn, zelfs als systeem? De open gevallen 
plaatsen kunnen onmiddellijk door jongere krach-! 
ten bezet worden. 
Wat een perspectieven openen zich niet voor land 
en kerk. 
De emigratie moet men zien in het licht van grote 
gedachten en dan is er nog veel te doen! 

„JAN PATRIOT". 



ee&t cm. Let 'ce&t 

I_1 et is feest in Amsterdam en dat maakt me onrus- 
tig. Want ik wil alles meemaken, niets missen 

en dat is in zo'n wereldstad nu eenmaal onmogelijk 
en in Vneer dan een opzicht zelfs ongewenst. Nu slin- 
gert mijn onrust mij tussen enerzijds, de volstrekte 
isolatie en hoogmoedige negatie van dit feest en 
anderzijds, het jachtig zoeken langs de straat naar het 
feest, dat ik toch niet zal vinden. 
Intussen, ik heb mij laten verleiden en mijn genoegen 
beleefd aan simpele dingen, 't Begon al goed. Een 
mijnheer in een tricotje had een touwtje om een hoge 
hoed gebonden en suggereerde op een afstand, dat 
hij van plan was via dat touwtje een en ander met 
die hoed te ondernemen. En let nu op de wijsheid 
van deze eenvoudige man. Er gebeurde n.1. niets met 
de hoed, maar de verwachting, dat er misschien toch 
nog iets indrukwekkends zou plaats vinden, bracht 
Vele muntstukken op het matje. Toen hij op die wijze 
Voldoende vergaard had, staakte hij dit nummer, aldus 
de meest fundamentele stelregel van het feest in de 
praktijk bewijzend, dat iedereen van alles verwacht 
van het feest en daarvoor ook betaalt en dat er in 
feite niets gebeurt. Voordat hij ons ervan kan over- 
tuigen, dat het ziekenfonds, de werkeloosheidsver- 
zekering en de omzetbelasting van de artist een nieuw 
offer van ons eisten, schreden wij naar het volgende 
punt van het programma. Zo doet men nu eenmaal 
op een feest. Men is altijd onderweg naar het feest 
en komt er tenslotte nooit. 
Dat ervoeren we, zittend op een terras. Wat een 
mensen schuiven je dan voorbij. Allemaal onderweg 
naar het feest. Over een uur komen ze weer langs en 
zijn ze nog steeds onderweg naar het feest. Iets van 
de wanhoop om dat altijd ongrijpbare feest ligt op dlle 
gezichten. Dof en wezenloos staarden de ogen in een 
wazige verte, waar men het feest al niet meer ver- 
wachtte en onweerstandelijk van traagheid richtte de 
stap zich derwaarts. Wat een moed van die twee 
kerels in die m'enigte, die een papieren hoedje opgezet 
hadden en een aantal rode en zwarte strepen op hun 
gezicht geverfd hadden. Durft U het? Ik niet, 
want die opschik doet 't alleen op een feest, 
dat men viert en niet op een feest, waar men 
niet in gelooft. Wat een leeuwenras: door 
iedereen aangegaapt voort te schrijden met het 
gezicht van hen, die geen hoop meer hebben. 
Dat waren tenminste nog idealisten, die twee 
feestgangers. Het ging hen niet om vuig ge- 
win; zij wilden genieten, maar boven alles doen 
genieten van hun feesttooi. Het is een volslagen < 
paradox, dat zulke idealisten geen geld slaan 
uit hun uitzonderlijkheid, als men talloze 
anderen met dergelijke eenvoudige middelen in 
een dag tijds rijk ziet worden. Dat zijn de 
realisten. Zij behoren meer tot de categorie, 
die feest heeft om het feest. Zaken zijn ten- 
slotte zaken. 
Wat een mogelijkheden om iets te verdienen 
op zo'n dag. Men kan het doen met de wel- 
gevormdheid van zijn spierbundels of met het 
ontbreken van een been. Fijnzinniger zijn de 
lieden, die zich 's morgens met zes verfpotjes 
in de grondverf gezet hebben en niet méér van 
U vergen, dan dat U naar ze kijkt en een munt- 
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stuk in de hoed van het meisje met de afgetrapte 
jurk doet. Het was mij volkomen onduidelijk, waarom 
een ander zich de inspanning getroostte, om voor het- 
zelfde doel de gehele dag als beer vermomd rond te 
springen. Hij liep in financiële zin zeker niet uit op zijn 
concurrenten. 
Een geraffineerd middel is het muziekinstrument. 
Geen sterveling vergt, dat de muzikant iets samen- 
hangends speelt. Het feit, dat hij de oprechte be- 
geerte heeft geluiden voort te brengen, opdat U 
betaalt en het feit, dat Lt betaalt, opdat hij de lui 
op het volgende terras He grazen zal nemen, is vol- 
doende om hem een vorstelijk inkomen te verschaffen. 
Een waagstuk was de methode van die oude man, 
die alle bedriegelijke maskers afwierp en het feest 
in al zijn kaalheid demonstreerde. Hij bood niets 
aan, vertoonde geen enkele kunst, en vroeg domweg 
om geld. Zijn psychologie was scherpzinnig, maar 
gewaagd. Hij rekende op het inzicht van zijn slacht- 
offers, op hun moed om te bekennen, dat het feest 
In economische zin de eenzijdige en uitsluitende actie 
was van geld uitgeven. Het pleitte althans voor mijn 
terrasgenoten, dat hij niet minder succes had dan 
zij, die de schijn van het feest zelfs in het leuren 
nog wilden redden. 
Met dat al hadden wij feest om het feest. We zaten 
achter een glaasje, we dronken daaruit en betaalden 
dat en we keken maar en we diepten maar dubbel- 
tjes op, toen we geen stuivers meer konden vinden. 

V oordat we aan de kwartjes toe waren, zijn we vertrokken. Daar was ook wel reden voor, want 
iemand wilde thuis gaan koken en een ander wilde 
de kroon zien dragen door de professoren, van het 
stadion naar de Dam. 
Nu hadden we een auto bij ons, met een man van 
gewicht aan het stuur en een papier van gewicht 
op de voorruit. Ik heb nooit geloofd in die papieren 
en zodoende ben ik ook niet de man, die ze gebrui- 
ken kan, want slechts een overtuigd gezicht geeft 
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y? o ben ik dan weer eens in de knoop geraakt met mijn 
^ gedachten over rechtvaardigheid en billijkheid. 
Dat zat zó: Volgens mijn vriend hebben de gevangenisklanten 
ter ere van het nationale [eest op Koninginnedag zes extra 
sigaretten ontvangen. 
Ik heb daar niets op tegen. Peest is [eest en tractatie is 
tractatie. De bewoners ■ van het hotel De Houten Lepel gun 
ik van harte een versnapering in verband met het Grote 
Gebeuren. 
Maar mijn zegsman zei: Ze kregen de beste sigaretten die er 
zijn. De heren kregen Camel, enzovoorts. Merken om van 
te watertanden. 
Kijk, dat begrijp ik niet goed. En deswege zijn mijn gedach' 
ten warrig geworden. . 
Uw minzame ondergetekende heeft uit brieven van onze 
mensen in Indië al vaak moeten vernemen, dat de kwaliteit 
van hun rokertje allerbedroevendst is. Zo is de beruchte 
Hihg-way een sigaret om van te ijzen, waarom de naam 
door onze militairen dan ook is omgedoopt in Heimwee' 
sigaretten  
Het is heel erg, dat de militairen in Indië niet wat beters te 
roken krijgen. Maar allergorfigsf is het, als hier aan de bajes' 
klanten Camels worden uitgereikt. Dat is geen verhouding. 
Anders gezegd: Dat is een wanverhouding! 
Nogmaals: ik gun de zakjesplakkers heus wel hun sigaretten, 
Hoe meer sigaretten, hoe meer vreugd. Maar indien deze 
heren eerste-klas rokertjes ontvangen, dan is het toch billijk^ 
dat onze jongens in de Oost allereerst van goede merken 
worden bediend. 
Ik hoop maar, dat niemand denkt, dat uw minzame onder' 
getekende de zon niet in het water kan zien schijnen. Dat kan 
hij namelijk wèl. Laat maar schijnen en laat maar roken! 
Maar ik persisteer bij mijn eis: Alvorens de cellisten van 
prima zuigmateriaal te voorzien, moeten de Indië-gangers 
verlost worden win de High-way en dergelijk schadelijk 
onkruid. Dat is billijk en bovendien zeer redelijk- 
En nu dit niet is gedaan, lopen wij het gevaar, dat behalve 
de sigaretten van onze kerels in de Oost, ook de wanver' 
houdingen een uur in de wind gaan stinken. En dat kunnen 
we niet hebben, want er zijn helaas al genoeg dingen, waar 
een luchtje aan is. Onze ouddllegale neus kan niet alles 
verdragen. . 

het papier een zodanig cachet, dat iedere agent opzij 
gaat. In 't kort men moet zich niet «schuldig voelen 
met zo'n papier. Wie een schuldbewust gezicht zette 
met de suikerlepel nog in zijn hand, kreeg zeker de 
volle maat, maar wie zo'n situatie met een gezicht, 
overtuigend van onschuld en vanzelfsprekendheid, 

.onder ogen zag, ontliep bijna zeker de straffende 
hand. 
Om tot de auto terug te keren: we reden recht op 
de massa af, die zich in een rij langs de route ge- 
schaard had. Even toeteren, een hand, die naar het 
papier wijst, en een agent schuift de menigte opzij, 
tikt aan zijn pet en iaat ons door. Dan rijden we 
tussen een haag van mensen door in de richting 
van het Stadion, vanwaar de kroon moet komen, 
li voelt wel, wat er voor een omwenteling in mij 
plaats greep. Net zoiets als Stalin en Hitier aan- 
vankelijk ervaren moeten hebben. Eerst maak je je 
klein, kijk je verlegen voor je uit, maar langzamer- 
hand dringt het tot je door, dat er geen kunst aan is, 
dat iedereen die auto vanzelfsprekend vindt en in 
een mengeling van afgunst en bewondering be- 
schouwt. Dat geeft moed. Je begint links en rechts 
te kijken, eerst verlegen, dan welwillend, tenslotte 
neerbuigend. 
En bij iedere agent hetzelfde recept. Een duidelijk 
gebaar om de route te verlaten; een overtuigende 
wenk naar het papier, eèn tik aan de kepi en een 
sierlijke uitnodiging om te volharden in de bluf. 
Vlak bij het station strandden we. Er scheen daar 
een verbod te zijn, dat alle papieren teboven ging. 
Overigens tot diepe verontwaardiging van onze man 
van gewicht, die meende, dat hij het recht had, het 
stadion in te rijden tot vlak voor de Koningin. 
We hebben ons toen met de massa vereenzelvigd en 
zagen na enige tijd een geweldige kroon passeren. 
Dat was hem dus en imposant was het ook, al is 
mij nog steeds niet duidelijk, waarom men die kroon 
zo'n eind door de stad heendroeg. De diepere sym- 
boliek van dit gebeuren is mij ten enenmale verborgen 

gebleven, Maar wie daarop let op een feest is 
een kniesoor. 
Toen konden de plannen om nog iets van de 
kokerij terecht te brengen verwezenlijkt worden. 
En op bet onverwachts maakt men dan toch 
nog iets mee, want terwijl wij huiswaarts reden, 
reed de Koningin juist paleiswaarts en zo zagen 
we daar dan een magnifieke stoet, die we niet 
gehoopt hadden te zullen zien. Als men het feest 
maar niet verwacht, dan komt het toch nog. 
Zodat ik maar zeggen wil, dat zij, die het 
feest mee willen maken, het nooit vinden, en 
zij die feest hebben om het feest, tenslotte toch 
nog op het feest zelf terechtkomen, als U be- 
grijpt, wat ik bedoel. 

H. v. R. 
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Dc bonncnkraak bij Drukkerij 

Hoitsema te Groningen 2 

De KP. zal ze bij de bron halen, j 
(Korte inhoud van het voorafgaande). 

Zwaar drukken de zorgen op de Landelijke 
Organisatie voor hulp aan onderduikers in 

de lente van het jaar 1944, want het bonkaar- 
ten-budget vliegt elke maand onrustbarend 
omhoog. De KP spant zich tot het uiterste in, 
slaat hier een slag, doet daar een greep, maar 
heeft de grootste moeite om aan de toenemen- 
de vraag van de LO te blijven voldoen. 
Dan vraagt iemand zich af: Waar komen de 
kaarten vandaan? Waar is de bonkaarten- 
bron? Het antwoord is niet moeilijk te geven: 
de fa. Enschede in Haarlem drukt ze. En 
Hoitsema in Groningen drukt ze. 
Reint, een der Groningse KP leiders, laat de 
mogelijkheid van een kraak op Hoitsema on- 

j derzoeken en men besluit in de nacht van de 
i 30ste Hei een poging te wagen, 
i Er is echter nog een andere man, die het oog 
j op Hoitsema heeft geslagen. Dat is Trijnco, 
I een werker voor Trouw, die van zijn boven- 
! buurman Miedema, een bij Hoitsema dienst- 
j doende politieman, een en ander over de 
1 situatie op de drukkerij verneemt. 
! Johannes Post, die door de KP-Topvergadering 
1 juist als LKP-leider van het Noorden is aan- 
1 gesteld, wordt ingelicht en deze besluit alles 
I voor een overval in gereedheid te brengen, 
i Zodra Johannes in Groningen arriveert, neemt 
! hij de zaak op met enige KP-leiders uit de 
j provincie: Reint, Wim van de K-groep en Piet 
1 uit Slochteren. Ook een man van de Nul-groep 
1, wordt in het overleg betrokken. De Groningse 
1 ploegen zullc\i het gezamenlijk opknappen, 
j maar niet op 30 Mei, zoals Reint van plan was, 
| doch op de dag, welke Miedema het meest 
1 geschikt acht met het oog op de aanwezige 
j bonkaarten. 
j Johannes slaat twee vliegen in één klap. De 
! Groningse KP's, waartussen nogal eens riva- 
j liteit heerste, zullen samenwerken en Hoitse- 
1 ma wordt gekraakt. 

Amsterdam moet nog 20.000 bonkaarten van 
de lopende periode hebben. Ze liggen bij Hoit- 

sema. En ze moeten eruit. 
Maar er ligt meer. De kaarten van de beide vol- 
gende perioden zijn ook reeds gedrukt en bijna 
klaar voor verzending. 
Zo deelt Miedema Johannes Post mee. Maar het 
geluk is niet met hen, want juist deze week heeft 
Miedema geen dienst in de drukkerij. Dinsdags 
loopt Miedema er nog eens aan om wat te pra- 
ten met de mensen van de PTT, die alles keurig 
in orde maken voor de verzending. Op Woens- 
dag, 17 Mei, de dag voor Hemelvaartsdag, zul- 
len van elk der drie perioden er 80.000 gereed 
liggen. 
Er moet iets op gevonden worden, want als Mie- 
dema geen dienst heeft kan de zaak niet door- 
gaan. Commissaris Wolf wordt in de arm ge- 
nomen, Hij kan er wel voor zorgen, dat Miedema 
de dienst bij Hoitsema waarneemt, doch er moet 
een geldige reden zijn. 
Nu, die is wel te vinden. Miedema zal een briefje 
schrijven, dat het met z'n ingewanden niet hele- 
maal in orde is. Dat is lastig nietwaar, als je 
straatdienst hebt. Een Politieman kan toch maar 
niet elk ogenblik ergens binnen stappen om te 
vertellen, dat hij zo erg nodig naar een be- 
paalde plaats moet. Daarom schrijft Miedema een 
briefje, waarin hij vanwege de veelvuldigheid 
van deze innerlijke drang vraagt of hij niet de 
dienst bij Hoitsema mag waarnemen. 
Waarom zou men zulk een verzoek, dat van de 
nodige dienstijver getuigt, niet inwilligen ? De 
man had zich evengoed voor ziekenrapport kun- 
nen melden. Het verzoek van Wachtmeester 
Miedema wordt ingewilligd. 
Er moeten twee auto's zijn om de bonkaarten te 
vervoeren. Sep Hahn uit Zuidlaren en Piet Wei- 
deman zullen er elk voor één zorgen. Wim Ver- 
eikeren zal de leiding van de operatie hebben en 
Johannes heeft op de Stichtihg Dennenoord in 
Zuidlaren alles in gereedheid gebracht om de 
buit te kunnen ontvangen, 
\ iar zou men het mooier en beter kunnen ver- 
s*oupen dan juist daar. Het is een gemeenschap 
op zichzelf, waar weinig kans op ontdekking is. 

C R O N G t 

NOORDEN 

door 

AD GOEDE 

Hemelvaartsdag 1944 

Johannes kent er één van de doktoren. Spel- 
berg zullen we hem noemen. Eén van Johannes 
eigen kinderen geniet eveneens gastvrijheid op de 
Stichting. De zaak is snel voor elkaar. Dr. Spel- 
berg en van Apeldoorn, één van de technische 
mensen van de Stichting, zullen als ontvangst- 
comité optreden. 
Maar Johannes zal zelf niet bij de uitvoering van 
de operatie aanwezig kunnen zijn. Op Maandag 
15 Mei wordt de KP-leider van het Westen, Ber- 
tus Valstar, te Delft gearresteerd. En Johannes 
krijgt kort daarop bericht of hij onmiddellijk naar 
het Westen wil komen. Alles moet in het werk 
gesteld om Bertus te bevrijden. Hij vertrekt naar 
Den Haag, waar vrienden hem in contact bren- 
gen met oud-Minister Donner. Met hem trekt hij 
naar Rotterdam om de directeur van de gevan- 
genis te bewegen zijn medewerking ,te verlenen 
bij de bevrijding van Bertus. Dat heeft helaas niet 
mogen baten. Maar de kraak in Groningen gaat 
ook zonder Johannes door. 

Hemelvaartsdag 1944. 

Zo'n dag voor het aanbreken van een feestdag 
is er altijd één, waarop het personeel in 

goede stemming is. Bij Hoitsema gaat het al niet 
anders. Als. de klok de arbeidsuren heeft afge- 
teld schakelen de mannen opgewekt de stroom 
voor hun machines uit, gooien de overall uit, 
boenen zich de drukinkt van de vingers in het blij 
vooruitzicht, dat ze morgen geen vinger vuil zul- 
len behoeven te maken. En dan stromen ze de 
poort uit, de Tuinbouwstraat in. Want de druk- 
kerij ligt achter de huizen van de Tuinbouw- 
straat en men komt er via een poort, welke on- 
der de huizen doorloopt. 
Maar niet iedereen is zo fortuinlijk, dat hij de 
zaak de rug toe kan keren. Daar heb je de be- 
drijfspolitie. Die moet op z'n post blijven, feest- 

Hij woont dicht naast de poort in de Tuinbouw- 
straat, maar vrouw en dochter zijn uit en er 
hangt een papiertje aan de deur met de woor- 
den: „Niet thuis". 
Hij hangt nog wat rond in de drukkerij, neemt 
een windbuks, die hij er heeft staan en paft het 
ene pluimpje na het andere uit de glimmende loop. 
Hij moet er zelf wat om lachen. Bewaker is hij, 
maar een vuurwapen mag hij niet hebben. Stel 
je voor, dat vinden de moffen veel te gevaar- 
lijk  Ai, dat was niet slecht gemikt  Maar 
't kan nog beter. Volgend pluimpje  Ver- 
achtelijk denkt hij aan de gummiknuppel, die ze 
als speelgoed hebben mogen houden. Hij zal eens 
aan eten moeten denken. Bah, niets aan zo al- 
leen in een leeg huis wat koude aardappels op- 
bakken. Die vrouwen trekken er maar uit. 
Zes uur. Hij smeert em. Goeie wacht, Miedema, 
Straatsma. De groene deur valt achter hem in 
't slot. 
Straatsma belt de politiepost in het Distributie- 
kantoor aan de Kruitlaan. „Hier Hoitsema", meldt 
hij. En de andere post vertelt dan dat alles oké is. 
Zo doen ze elk half uur. Ze bellen om beurten. 
Om half zeven zal de Kruitlaan hem weer bel- 
len. En dan zal Straatsma zeggen, dat alles oké 
is. En zo maar elke dag en elk half uur. En het 
is altijd oké. Wat een saaie rotbaan, toch. Soms 
zou je wel in die hoorn willen gillen, dat het 
helemaal niet oké is. Met niks niet oké. Is me 
dat een tijd. Elke dag moet je wurmen om de 
eindjes aan elkaar te knopen. Met het eten, de 
kleren, de rokerij. En dan elk half uur zeggen, 
dat het oké is. Afijn, vandaag valt het wat mee. 
Miedema heeft hem eén goeie sigaar gegeven 
mits hij straks de deur even openmaakt, wan- 
neer z'n vrouw of dochter hem z'n boterhammen 
komt brengen. Waarom zou ie z'n boterhammen 
zelf niet meegenomen hebben? Wat kan het hem 
ook schelen. Voor een goeie sigaar mogen ze 
wat hem betreft z'n warme hapje ook nog bren- 
gen. 
Miedema voelt zich vanavond heel niet op z'n 
gemak. Niet omdat hij een goeie sigaar weg- 
geeft, die zou hem nu toch niet smaken. En ook 
niet omdat hij geen boterhammen heeft meege- 
bracht. Maar aan dat pakje brood, dat ze straks 
zullen brengen zit veel meer vast. Vanwege dat 
pakje brood heeft hrj z'n halve woning ontruimd. 

 met een schietklaar 
pistool op hem gericht. 

$ 
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dag of niet. En de politieman Miedema heeft ook 
niet geboft. Vanwege z'n ingewanden en zijn 
dienstijver mag hij nu ook op wacht blijven. En 
dat alles, omdat er in dat glazen hokje ginds 
keurig verpakte bonkaarten liggen, die netjes op- 
gepast moeten worden. 
Om vier uur heeft bewaker Roosman z'n taak 
overgedragen aan zijn collega Straatsma. Maar 
hij heeft nog niet veel zin om naar huis te gaan. 

Je kunt het aan de buitenkant niet zien, want 
de bloemetjes van het jubileum staan nog voor 
de ramen. En dat z'n vrouw en dochter naar 
Amsterdam zijn afgereisd houdt ook al verband 
met dat pakje brood. Toen hij dat briefje schreef 
over z'n lastige ingewanden voelde hij zich kip- 
lekker. Maar 't lijkt wel of ze nu wraak willen 
nemen en z'n schrijven nog willen rechtvaardi- 
gen. En alles vanwege dat pakje brood met alles 

    



wat eraan vast zit. Om vijf voor half zeven zal 
het komen. Hij kijkt op de klok. Kwart over zes. 
■— En meteen gaat de hel. — Z'n hart klopt wat 
feller; er zijn kleine zweetpareltjes op z'n voor- 
hoofd. 
Straatsma kijkt door het luikje. Het is een col- 
lega van de bedrijfspolitie in Haarlem. Hij reikt 
hem z'n legitimatie aan en Straatsma contro- 
leert die nauwkeurig. Collega Konijnenburg is 
aan 't fourageren in het Noorden en komt z'n 
collega even opzoeken. Dat kan. De deur gaat 
open en Konijnenburg stapt binnen. Maar ze 
hebben nog maar even samen gebabbeld of de 
bel gaat alweer. Dat zullen de boterhammen voor 
Miedema wel zijn  
Vijf minuten tevoren zijn er nog twee bellen ge- 
gaan. Dat was de bel van de woning van de be- 
drijfsleider, die boven de drukkerij woont en het 
was de bel van de woning van bewaker Roosman 
in de Tuinbouwstraat, waar het papiertje „niet 
thuis" op staat. Maar daar weet bewaker Straats- 
ma niets van. En dat is maar goed ook. Want 
de bedrijfsleider zit nu op de trap van z'n eigen 
huis' en voor hem staat Reint Dijkema met een 
schietklaar pistool op hem gericht. En bewaker 
Roosman bakt aardappeltjes op in z'n keuken 
en babbelt met mijnheer De Bruyn, die van de 
recherche is. Maar mijnheer De Bruyn is niet van 
de recherche, al heeft hij dan ook een revolver 
in de zak; het is kleine Jan van de KP. Hij had 
al op het punt gestaan er weer van door te gaan, 
toen hij gebeld had en er niet onmiddellijk open- 
gedaan werd. Als er niemand thuis was behoefde 
hij daarboven ook niets te zoeken, want het ging 
er alleen maar om te voorkomen, dat Roosman 
gealarmeerd zou worden. Het alarmsignaal van 
de drukkerij loopt immers naar zijn woning. Maar 
juist als kleine Jan weer op de fiets wil springen 
doet Roosman de deur open. Klein Jan, die nu 
mijnheer De Bruyn is, keert op z'n schreden terug 
en stelt zich voor. Bewaker Roosman kijkt naar 
z'n fiets. Het is een politiefiets. Hij vraagt of 
mijnheer De Bruyn van de recherche is. Ja, dat 
klopt. En hij zal maar meteen vertellen wat de 
bedoeling is. Hij moet een woning aan de over- 
kant van de straat in het oog houden en dacht, 
dat hij uit de voorkamer van Roosman er mooi 
het gezicht op had. Ze praten wat in de voorka- 
mer bij Roosman. De gast is niet erg op z'n ge- 
mak. Hij vraagt: „U is toch van de goeie kant?" 
Roosman is voorzichtig. „Och", zegt hij, „dat 
moet ieder voor zich weten." Kleine Jan heeft 
wel reden om zich niet prettig te voelen. H\j 
heeft onlangs een pols gebroken en mocht eigen- 
lijk niet meedoen aan de expeditie, maar hij wil- 
de zo graag en nu hebben ze hem dit klusje in ' 
z'n maag gefrommeld. De hand is loodzwaar en 
hij houdt deze krampachtig in de zak, dan doet 
hij minder pijn. En met de andere hand voelt hij 
telkens of zijn pistool er nog zit. Roosman moet 
naar z'n aardappeltjes in de keuken en mijnheer 
De Bruyn blijft alleen. Hij kijkt niet meer naar 
het huis aan de overkant, maar overdenkt, dat 
het niet verantwoord is Roosman alleen in die 
keuken te laten scharrelen. Misschien kan hij 
vandaar wel zien wat er bij dë drukkelij gebeurt. 
En dat mag hij niet riskeren. Rechercheur De 
Bruyn gaat ook naar de keuken, vraagt om wat 
water, snuift de heerlijke geur van de gebakken 
aardappels eens op en zegt, dat het niet kwaad 
ruikt. Hij presenteert Roosman een sigaret, steekt 
er ook zelf een op en schijnt het huis aan de over- 
kant helemaal vergeten. En dat vindt bewaker 
Roosman toch wel wat vreemd. Maar hij moet 
op z'n aardappelen letten. Niet te bruin laten 
worden. Met een lichtbruin knapperend korstje 
zijn ze het lekkerst. 
En terwijl bewaker Roosman zich bezighoudt 
met de vraag wanneer z'n aardappeltjes bruin 
genoeg zullen zijn, komt z'n collega Straatsma 
in de drukkerij tot de ontdekking, dat de boter- 
hammen van agent Miedema wel een heel onge- 
woon belegsel hebben. 

(Wordt vervolgd) 
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* EEN GESCHENK * 

Met zoveel feestdagen achter de rug en nog met 
één „gedachtenbeen" staande in een door fan- 

tastische illuminaties omlijnde jubileumweek valt het 
niét licht de volle aandacht weer te concentreren op 
de alledaagse werkelijkheid der Stichtingswerkzaam- 
heden. 
We hebben ■— de een meer, 
de ander minder — het 
leven enkele dagen van de 
gladde kant bekeken, de 
prozaische zorgen werden, 
niet altijd zonder geweld, 
op de achtergrond ge- 
drongen, terwijl menigeen 
zich zal hebben laten dei- 
nen op de vreugden, die 
de achter ons liggende da- 
gen hebben geschonken. 
Doch „die schonen Tage 
von Aranjuez" zijn weer 
voorbij en het leven drukt ons weer met onze neu- 
zen op plichten, die als om strijd om de voorrang 
smeken. Meer dan in enige andere rubriek van dit 
blad worden wij wekelijks, nu eens bedekt dan weer 
openlijk, met misschien wel de belangrijkste plich- 
ten van de oud-verzetter geconfronteerd en het maakt 
deze kolom misschien niet tot de meest interessante. 
Daarom verblijdt het ons, dat enkele schrijvende 
lezers ons een suggestie aan de hand hebben ge- 
daan, die de gelegenheid biedt om na een onderbre- 
king van drie weken, met een prettig onderwerp te 
beginnen. 
Wat toch schreven zij? Zij hadden de reproductie 
van het schilderij van Rinse Hamstra in het jubi- 
leumnummer gezien en direct gedacht aan de moge- 
lijkheden die erin verscholen lagen met betrekking 
tot het stichtingswerk. Van dit schilderij, dat het 
motto: „De Troostende" voert, naar de kommernis 
van onze verzetsslachtoffers is slechts één stap. De 
bedoelde lezers (secretarissen van plaatselijke stich- 
tingsbesturen) zetten die stap zonder dralen en ver- 
zochten ons hen maar vast te noteren voor een 
flink aantal reproducties ter uitdeling aan de ver- 
zorgden van de Stichting in hun rayon. „Is dit idee 
niet vatbaar voor verbreiding op grote schaal in 
Uw blad, opdat binnenkort alle stichtingsgezinnen 
zich mogen verheugen in het bezit van deze zinvolle 
vertolking van ons ideaal: de treurenden te troos- 
ten?", zo vroeg één der briefschrijvers. Een vraag, 
die het antwoord al in zich besluit. 
Met het oog op het „Ten geleide" van H.M. de 
Koningin schreven het Dagelijks Bestuur der LO- 
LKP Stichting en de Interprovinciale Raad der 
GOIWN in het jubileumnummer: „Wij hebben dit 
plan (om de reproducties aan de medewerkers in het 
verzet aan te bieden) ten uitvoer gelegd in het ver- 
trouwen, dat velen onzer deze welkome gelegenheid 
zullen aangrijpen om zich in het b^zit te stellen van 
een tastbaar symbool van de band, die ons aan 
Oranje en Oranje aan ons volk in zijn verzetsstrijd 
verbindt". 
Inderdaad 'een rijk symbool en alleen met het oog 
daarop al reden te over om de reproductie in de huis- 
kamer te hangen, maar symboliseert het schilderij 
zelf niet in een even sterke mate de liefde, die de 
mens tot troost en hulp noopt, daar, waar vervolging 
en nood hem in geestelijke en materiële ellende heb- 
ben gebracht? 

Niet altijd valt het gemakkelijk een schilderij te 
„lezen", maar hier wordt een zo duidelijke taal ge- 
sproken, dat men wel ziende blind moet zijn om de 
betekenis ervan mis te verstaan. Helaas zijn er altijd 
nog, die het zien van schilderijen een vrij nutteloze 
en zeker volkomen vruchteloze bezigheid vinden. 

Dat diezelfde mensen maar 
al te vaak romans bij 
het riem verslinden, niet in 
het laatst om zich gees- 
telijk te goed te doen aan 
de lijke inhoud, pleit ech- 
ter niet voor hun volhar- 
ding „de graal" te vinden. 
Want — als het goed is 
— in wezen is het zien 
van schilderijen toch pre- 
cies hetzelfde als het lezen 
van een roman Slechts 
kost het eerste wat meer 

moeite en inspanning. Hoeveel rijker is echter de 
voldoening als men zich — even als na het lezen 
van een moeilijk gedicht — na volhardend zoeken 
de door de schilder vertolkte gedachte heeft eigen 
gemaakt dan wanneer men de hoofdgedachte van een 
roman als het ware voor het opscheppen heeft gehad. 
Hoeveel lezers zouden er zijn, die een roman lezen 
om het „verhaal", de vorm, waarin de schrijver zijn 
gedachte heeft „verpakt"; hoeveel Rijksmuseumbe- 
zoekers zouden een schilderij hebben bewonderd om 
de mooie kleuren, om de „diepte!' etc., op zichzelf 
natuurlijk zeer waardevol, maar toch ook weer de 
vorm, waarin de schilder zijn diepste ontroering heeft 
vervat, zonder dat zij ooit zijn doorgedrongen tot 
de bedoelingen van de kunstenaar? 
Het is verleidelijk om nog even voort te borduren 
op dit stramien, doch wij zitten in de Stichtings- 
rubriek en niet in de kunstkolom, die ons blad — 
helaas .— mist. De bedoeling van dit korte uitstapje 
was slechts om aan te tonen welk een diepe vreugde 
en geestelijke rijkdom (zijn het eigenlijk geen syno- 
niemen?) het zien van een goed schilderij kan ver- 
schaffen. Het schilderij van Rinze Hamstra is een 
goed schilderij en dat men het moet stellen met een 
reproductie kan betekenen, dat het ons minder sterk 
toespreekt dan het origineel, doch zulks behoeft voor 
ons, die „zo na zijn betrokken bij het leed van vrien- 
den en vriendinnen, niet het geval te zijn. En daar- 
om is de redactie, met de briefschrijvers, van oor- 
deel, dat deze plaat een zeer welkom en troostend 
geschenk kan betekenen voor allen die troost be- 
hoeven. Zowel de daad van het geven als de plaat 
zelf zullen hun, uitwerking niet missen. 
Onlangs werd ons door het bestuur ener plaatselijke 
stichtingsafdeling gevraagd of wij hen niet konden 
helpen bij het zoeken van een passend geschenk als 
blijk van waardering jegens de trouwe stichtings- 
medewerkers, op wie nimmer tevergeefs een beroep 
was gedaan ter gelegenheid van de telken jare terug- 
kerende stichtingsacties. Toen bleven wij het ant- 
woord schuldig, dat wij nu willen geven. Biedt hen 
deze reproductie aan als iifspirerend blijk van waar- 
dering en  opdat zij dagelijks zullen worden 
herinnerd aan de rijke plicht, die wij allen eens 
vrijwillig aanvaardden: de treurenden te troosten, 

TOON. 

I 

HULDE AAN DE KP.-UTRECHT 

O' 
\p uitnodiging van de Stichting Utrechtse-KP hebben een aantal door de Stichting 1940 1945 vet" 

- 'zorgde weduwen uit de Domstad een autotocht naar Brabant gemaakt. 
De leiding berustte bij de bekende Ad, de ex-KP-leider Utrecht—stad. die het klappen met deze zweep 
wel is toevertrouwd. „Als wij uitgaan, hebben we altijd goed weer, zo had Ad reeds voorspeld en hij 
kreeg schoon gelijk. Het werd een prachtige, niet te warme dag. 
Even na zevenen startten wet richting Den Bosch, Zo de naam ooit een voorteken is dan was hef wel der, 
waar we koffie dronken in „Het Paradijs". Vanaf het vertrek zat de stemming er goed in. Er werd ge- 
lachen, er werd gezongen en een ieder gaf zich naar haar aard. Vooral een bezoek aan de Bosse Mar Kt, 
waar allen op een koopje uit waren, schonk veel Voldoening. Niet in het minst toen een der dames in 
botsing kwam met de houten stellage van een kraam met als vreugdevol gevolg, dat zij in letterlijke zin 
met boter op het hoofd kwam te staan. Nadat van alle zijden „eerste hulp" was verleend, werd de tocht 
voortgezet naar de Oisterwijkse vennen. , , , , 
Het werd een prachtige tocht in deze bosrijke omgeving. Een speeltuin deed de stemming tot duizeling- 
wekkende hoogten stijgen. , , . , - , 
Nijmegen was het volgende punt van het programma. Een bezoek aan Nijmegen betekent een bezoek aan 
Berg en Dal. Hoe hebben we ook daar genoten van alles, wat werd voorgezet. De zorgen aan ons betoond 
deden ons echt goed. ]a. Ad. horen wil je het nooit, maar dan moet je het maar lezen. 
Op de wandeling door Berg en Dal kregen we een gids mee, die veel schoons vertelde; tenminste.... we 
hebben het maar aangenomen want te verstaan was hij niet bepaald. Doch wat hinderde dat, we genoten 

In hotel Atlanta te Nijmegen hebben we gedineerd. Dat te beschrijven het is onmogelijk. Om kort 
te gaan: aanmerkelijk verkwikt en aangedikt werd in prettige en dankbare stemming de terugtocht aan- 

Ongeveer elf uur waren we in Utrecht terug, vermoeid maar hoogst voldaan. Namens allen die mee- 
gingen dank ik de Utrechtse KP heel hartelijk voor het genotene. 

M. VAN AS-TOOM. 



ENKELE N001>Z1LKEL1JKE MEDEDELINGEN 

AAN ONZE ABONNES 
Tijdstip van bezorging. 
Er bereikten ons enkele klachten in verband met de bezorging van „De 
Zwerver". De lezers zijn er — volkomen terecht — op gesteld, ons blad 
vóór het weekend in hun bezit te hebben. 
De laatste weken heeft het hieraan een enkele keer gehaperd. Dit vond 
zijn oorzaak in een omschakeling naar een ander systeem van verzending. 
De moeilijkheden hiervan zijn thans geheel overwonnen en het zal daarom 
in de toekomst mogelijk zijn de verzending zodanig te regelen, dat alle 
abonné's, tot in de meest afgelegen plaatsen, ons blad vóór de Zondag 
in hun bezit hebben. 

Het Jubileumnummer. 
Onze jubileumuitgave is met grote instemming door de lezers ontvangen. 
Dat vonden we uiteraard prettig en 't heeft een zekere voldoening 
gegeven op de vele voorbereidende werkzaamheden, die er aan verbonden 
zijn geweest. 
Deze bijzondere uitgave leent zich uitstekend om nog eens de aandacht 
op ons blad te vestigen. Van de gelegenheid om extra nummers te bestel- 
len is dan ook door een aantal lezers gebruik gemaakt. Er waren abon- 
né's, die ons verzochten een exemplaar naar een familielid in Indië te 
zenden; anderen stelden er prijs op een extra nummer te bestellen en te 
bewaren voor hun kinderen. 
We hadden deze extra bestellingen verwacht en met het oog hierop de 
oplage ook wat verhoogd. Nu is er nog een kleine hoeveelheid over- 
gebleven, die o.i. niet naar de archiefzolder mag verhuizen. Ze zijn te 
mooi om ze daar reriteloos op te bergen. 
Daarom menen wij in dit geval nog eens een beroep te mogen doen op 
onze lezers. Laat ieder in eigen kring de aandacht op deze bijzondere 
uitgave vestigen. De ervaring leerde ons, dat de belangstelling gemak- 
kelijk is te winnen. Het is een unieke gelegenheid om nog eens de aan- 
dacht op onze werkzaamheden te vestigen. Vooral voor onze vele 
propagandisten is dit een prettige taak. We rekenen op aller medewerking! 

Betaling vierde kwartaal. 
De laatste kwitantie van dit jaar gaat begin October de deur uit. Er 
zijn vele abonné's, die gewoon zijn het abonnementsgeld te gireren of per 
postwissel over te maken. Dit is Inderdaad de meest vlotte en voordelige 
methode, tenzij  men te lang wacht met het overmaken van deze 
gelden. We vragen daarom reeds nu de aandacht voor deze aangelegen- 
heid. 
De betaling van het abonnementsgeld kan dus op twee manieren worden 
geregeld: 
le. Vlot en voordelig als U het abonnementsgeld over het 4de kwartaal 
1948 (ƒ 1.50) overmaakt per postwissel of op postrekening 10958S ten 
name van LO. LKP. Stichting, A'dam. 
2e. Duur en omslachtig als U wacht tot de kwitantie wordt aangeboden 
(natuurlijk juist op het moment, dat U niet thuis bent) verhoogd met 
incassokosten. 
Wij stellen U niet voor een moeilijke keus! 

De nummering van ons blad. 
We hebben, onze jubileumuitgave niet willen nummeren. Het betrof een 
speciale uitgave en als zodanig is het ook verschenen onder de aan- 
kondiging: Jubileumnummer. 
Administratief zijn hiermee onze nummers 33, 34 en 35 vervangen, zodat 
de normale uitgave van deze week verder wordt genummerd met 36. 

Onze militairen. 
In aansluiting op de publicaties van „Frits de Zwerver", over onze mili- 
tairen in de tropen, verzoekt Majoor Ds. I. J. Vasseur, gerepatrieerd 
veldprediker, ons, in ons blad bekend te maken, dat hij op Maandag 13 
September a.s. in de Weteringkerk (Vrij-Evangelische Gemeente) te 
Amsterdam, een voorlichtingsavond hoopt te houden over zijn ervaringen 
met onze militairen in Indonesië. 

De jongens uit Mokum keerden terug. 

Barmhartig. * 
Heldhaftig. 

- Vastberaden. 

/O 

WIE KAN INLICHTINGEN VERSCHAFFEN ? 

a ▲ 

Welke ex-politieke gevangene kan inlichtingen verschaffen 
omtrent WILLEM UITHOL, geboren 4 Januari 1924 te 
Bodegraven.? Ondergedoken op 31 Mei 1943 in Drenthe. 
Laatste onderduikadres; A. Dijkema, M 133, Looveen (Dr.) 
(gemeente Wijster). Op 21 December 1944 door de SD 
gevangen genomen en overgebracht naar het Huis van 
Bewaring te Assen. 16 Januari 1945 weggevoerd met onbe- 
kende bestemming, doch vermoedelijk naar Duitsland. Sig- 
nalement: lengte ongeveer 1.70 meter, tenger van postuur, 
donkerblond haar, blauwe ogen, normale neus en oren, brede 
mond met normale lippen; op scheenbeen lidteken van hech- 
ting. 
Inlichtingen gaarne aan fam. C. Uithol, Straatweg B 66, 
Zwammerdam (Z.H.. 

f 

Nu 2 — 7 R.I. (Het A'damse Bataljon of ook wel het zingende bataljon 
genoemd) is teruggekeerd, willen we iets vertellen uit zijn bewogen 

geschiedenis. 
Het bataljon werd uit de B.S. gevormd en vertrok Febr. 1946 naar de Oost 
om via Engeland rechtstreeks in Semarang aan wal te gaan. Na drie dagen 
werden de stellingen reeds overgenomen. Op 4 en 11 Aug. maakten de 
mannen de grote aanval op Semarang mee. Vele acties werden uitgevoerd 
tot het veiligstellen van stad en vitale objecten. Het bataljon brak met de 

politionele actie uit in Zuidelijke richting en kreeg de zwaarste 
terreingang als taak opgedragen. 
Op de eerste dag van de politionele actie werd Oengaran bezet, 

fff}. Daarna rukte men verder op in Zuidelijke richting. Hier kreeg 
Via' het bataljon Ambarawa tot standplaats. Het bezette daarna 

nieuwe voorposten in een grote rij om Ambarawa heen om 
tenslotte zuiveringsacties in het achterliggende gebied uit te 
voeren. 
Zo brachten „de jongens" rust en orde in de sector, tot heil 
van de bevolking en opbouw van het economisch leven; ver- 
leenden 'steun aan nevenonderdelen van hun brigade (de T- 
brigade), waarvoor de 3e Compagnie werd ingezet in Weste- 
lijke richting. 

Typisch Amsterdams ging het vaak toe. Zo werd er b.v. een hengelwedstrijd 
gehouden op de pier te Semarang en miden in de jungle kon men een 
aquarium of een duiventil aantreffen. Een geliefkoosde sport was voorts de 
zwijnenjacht, (jie in de vorm van drijfjacht werd beoefend. Hetzelfde geduld 
dat bij de hengelsport en het jagen tot uitdrukking kwam, vond men terug 
in het veld als b.v. een patrouille in hinderlaag ging. 

De dankbaarheid van de Indonesische bevolking demonstreerde zich 
duidelijk toen door hen en de Indonesische bestuursambtenaren een grote 

gebatikte vlag werd aangeboden, die overgedragen werd aan het gemeente- 
bestuur van Amsterdam. 
De vindingrijkheid was ook groot. Toen „Benny", de hospitaalsoldaat, die 
wel Maleis kende maar geen Javaans, een door malaria uitgeteerde Javaanse 
vrouw helpen wilde, tekende hij het gebruik van de doses chinine op de 
grond, 's Morgens bij de opkomende zon lag er een papiertje met drie pillen. 
Op volle zon weer drie, enz. Zo kwam het hele recept voor 10 dagen op 
de grond te staan. De bevolking, die er vol belangstelling omheen stond, 
was bang, dat de kippen dit stilleven zouden verstoren. Daarom werd er 
een hekje door hen omheen gezet. Ook is het één keer voorgekomen, dat 
een bivakcommandant als vroedvrouw optrad. 

De opgewekte Amsterdammer ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. 
"Daar zal hij zich wel doorheen slaan. Zorgen maakt hij zich daarover 

ook niet, voor hij de valreep van de „Johan van Oldenbarneveldt" heeft 
verlaten. En evengoed als in Indië, hoopt hij ook in Nederland trouw te zijn 
aan het devies van zijn stadswapen: barmhartig, heldhaftig, vastberaden. 
Om hem te laten zien, dat er een actief demobilisatie-comité gereed staat 
om zijn belangen te behartigen, laten we hieronder het verslag van de 
Demobilisatie Raad Amsterdam over het le halfjaar 1948 volgen: 

Werkgelegenheid. 
Hierover behoeven wij gelukkig nog geen somber geluid te doen horen. 

De arbeidsbemiddeling van de gedemobiliseerden berust bij het Gewes- 
telijk Arbeidsbureau. Op 23 Juli 1.1. waren van de 348 ingeschrevenen 246 
personen geplaatst, waarvan 150 rechtstreeks door bemiddeling van het 
G.A.B. en 114 langs andere wegen. Van de 84 personen, welke op dat tijd- 
stip nóg niet geplaatst waren, hadden meerderen nog sollicitaties lopen, 
waarbij zij een goede kans maakten. Anderen waren nog niét volledig 
gedemobiliseerd. Voor de moeilijk plaatsbaren, waarbij de oorzaak voor- 
namelijk ligt in de leeftijd, wordt het uiterste gedaan. Deze personen ont- 
vangen nog de zgn. overbruggingsuitkeringen. 
In het algemeen kan geconstateerd worden, dat de bereidheid van de Am- 
sterdamse werkgevers om gedemobiliseerden te plaatsen, nog steeds groot 
is. De adjunct-directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau en het Hoofd 
van de plaatselijke Sociale Dienst van het Ministerie van Oorlog hebben bij 
verschillende werkgevers persoonlijk bezoeken gebracht, alle met zeer 
gunstig resultaat. 
Niet ieder echter, die werk gevonden heeft, is daarmee tevreden. Hogere, 
soms aanmerkelijk hogere bezoldiging in militaire dienst dan de inkomsten 
uit de nieuwe burgerbetrekking, vergt aanpassing, welke niet altijd even 
vlot verloopt. Anderen verlangen na hun avontuurlijk bestaan een vaste 
betrekking bij Rijk of Gemeente. Weer anderen wensen een hogere positie 
in het zaken- of bedrijfsleven, welke in de regel slechts ingenomen kan 
worden door hen, die door jarenlange ervaring zich de nodige bekwaamheid 
hebben verworven. 
Met vele van deze soort gevallen houden de verschillende demobilisatie- 
instanties zich bezig. In het algemeen met succes. Nadrukkelijk zij hier nog 
vermeld, dat de betrokkenen zich bij het G.A.B. moeten laten inschrijven. 
Eerst daarna kan — eerst in overleg met de vakbemiddeling — dan zo 
nodig met anderen een oplossing worden gezocht. 

Huisvesting. 
Het zwaartepunt van de hulp ligt nog steeds bij het Centraal Bureau van 

Huisvesting, de meest bekende onderafdeling van de Gemeentelijke 
Woningdienst. Tussen dit bureau en het secretariaat bestaat een samen- 
werking, welke in de praktijk uitstekend voldoet. Wekelijks worden alle 
gevallen gezamenlijk doorgenomen. 
In het tijdvak 23 Februari t/m 3 Juli 1948 werden door het C.B.H. 208 
gedemobiliseerden met hun gezinnen ingeschreven, waarvan 59 aan woon- 
ruimte werden geholpen. 
Mogen buitenstaanders het resultaat maar mager vinden — inschrijving 
betekent immers reeds dat voorziening dringend noodzakelijk is — insiders 
zullen het resultaat naar waarde weten te schatten. Het betekent dat het 
C.B.H. al het mogelijke voor de gedemobiliseerden heeft gedaan. 
De bemiddelende en "adviserende taak van het secretariaat op het gebied 
van de huisvesting is geen gemakkelijke. Met veel passen en meten, overleg 
met familieleden, moeten soms oplossingen worden geforceerd. Als een 
dreigend spook zweeft de onoplosbaarheid van het huisvestingsprobleem 
rond de ondernemingsgeest van alle medewerkers en met angst zien wij het 
ogenblik tegemoet, waarop wij geen weg meer zullen weten te vinden. 

„ANDREE", 



in memoRiam 

ARIE STRAMROOD EN FRITS SMIT 
Beiden groeiden ze op in Zeist, beiden kenden dezelfde kinderge- 
noegens, beiden keken ze met gebalde vuisten toe bij het binnen- 
trekken der Duitsers en beiden vochten zij dezelfde strijd, die ze met 
de dood bezegelden. 
Terwijl Frifs onder de moeilijkste omstandigheden een glimlach te- 
voorschijn wist te toveren met zijn zonnig humeur en zijn on- 
afscheidelijke gifaar, was Arie rustig, zag de ernst van het verzets- 
werk zeer duidelijk en wist, als zijn vrienden neerslachtig waren, 
door zijn fijn gevoel steeds weer de juiste snaren te treffen, zodat 
de moed terugkeerde. 
Samen twee grote vrienden, samen twee grote zonen van Nederland, 
waar we trots op kunnen zijn. 
Zo staan ze in onze herinnering dan ook onafscheidelijk naast 
elkaar. 
   r 

r* 
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ARNOLDUS STRAMROOD 
Geboren 27 December 1918 te Doorn 

Gefusilleerd 16 Juli 1944 te Bloemendaal 

WILLEM FREDERIK SMIT 
Geboren 28 Juni 1920 te Utrecht 

Gefusilleerd 16 Juli 1944 te Bloemendaal 

Als men Arie en Frits voor het eerst ont- 
moette, voelde men de vriendschap die hen 
samenbond, begreep men, dat zij tweeën één 

zouden zijn onder alle omstandigheden. Dit kwam 
wel het allerbest tot uiting, tden zij hun laatste 
verzetsdaad uitvoerden. Toen Frits gewond op 
de binnenplaats van het buis van bewaring aan 
de Weteringschans lag en Arie bij hem bleef. 
Toen alle smeekbeden van Frits geen verandering 
brachten in Arie's besluit om bij hem te blijven 
en zijn vriend niet alleen achter te laten. 
Zou hij het niet geweten hebben wat hem stond 
te wachten? 
Zou hij gemeend hebben, dat de Duitsers wel 
pardon zouden kennen? 
Of zouden zijn hersenen hun dienst geweigerd 
hebben en het Arie toegeschenen, dat hij in een 
grote mallemolen zat te dromen en straks wak- 
ker zou worden in een meer vredige omgeving? 
Zeker niet. 
Scherp en koel overleggend, zoals zijn gewoonte 
was, zal hij geweten hebben, dat hij zich op het 
ergste zou moeten voorbereiden. Toch bleef hij. 
De diep gewortelde trouw redeneert niet meer 
in zulke ogenblikken, maar laat de daden richten 
door de impuls van het hart. 
De vriendschap, gegroeid voor de oorlog, ge- 
sterkt in de oorlog, bleef als een pilaar overeind 
staan, zonder een enkele scheur te vertonen. 
Zo herdenken wij Arie Stramrood en Frits Smit. 

Juichend waren de Duitsers binnengekomen, hun 
zware laarzen klapten op de straten en dreun- 

den in de oren van elke Nederlander, die daarin 
het duivelse rythme van geweld en onderdruk- 
king hoorde. 
Onoverwinnelijk schenen de Feldgraue legers 
over de wereld te gaan. 
Londen sidderde en huiverde elke nacht onder de 
vreselijke bombardementen, de vliegers van de 
RAF joegen oververmoeid de lucht in met hun 
oude lestoestellen. Een vrijheidslievend volk 
vocht, het kon nog vechten. Én in bezet gebied 
vochten millioenen mensen mee. Hun gebed steeg 
op naar de Koning der Koningen, naar de Heer 
der Heren, die alle ding regeert. In grote ver- 
betenheid om de onrechtvaardige aanvaller terug 
te jagen in zijn vunzig hol, stonden mannen, 
vrouwen, kinderen en meisjes op. 
Ook in Nederland zou de vijand een volk tref- 
fen, dat niet buigen zou, zolang er een hand over- 
bleef om dit zwaar tempeest te keren. 

Door de straten van Zeist lopen de WA-mannen 
te paraderen. Aan de kant staan Arie en Frits. De 
spot in hun ogen is vlijmscherp en hun verachting 
voor de mensen, die zich meenden te kunnen ver- 
rijken aan het hoogste gped dat een volk bezit, 
zijn vrijheid, verbergen zij niet. 
Eie WA zag daar dat kleine gespierde jog we) 
staan, met naast hem die spotlachende knul. 
Arie en Frits, de twee jongens, waar al de aange- 
nomen heldhaftigheid van de zwarte soldaten op 
te pletter liep. Zij ergerden zich. Waarom wilde 
dat taaie volk van Nederland niet meeschreeuwen 
als de zwarthemden het deden? Waarom altijd die 
stille tegenwerking? Hier zou een eind aan gemaakt 
worden, de NSB zou eens tonen, dajt zij de heer- 
seres van de straat was, en koos daarvoor de 31 
Augustus 1941 uit. Alle uitdagingen, bedekt 
of openlijk, zouden beantwoord worden met de 
strengste tegenmaatregelen. Zonder pardon zouden 
de daders voor de rechtbank worden gesleept, die 
ook al in het schuitje meevoer. 
Welja, zo meende zij tenminste. Frits liep ook over 
straat en ging niet op zij voor de gelaarsde Herren- 
knechten. Hij raakte in een handgemeen en moest 
voor de overmacht bukken. Ze vonden een gummi- 
stok op hem. Een gummistok! Waar zou die an- 
ders voor moeten dienen dan als wapen tegen de 
NSB. Dit was een direct bedreiging, hierop zou 

hij veroordeeld worden. En ja hoor, hij kreeg ge- 
vangenisstraf van zes maanden, uit te zitten in het 
Oranjehotel. Echter, de oude practijken van het 
Nederlandse Recht waren nog in zwang. De ver- 
oordeelde moest zich in December melden om zijn 
straf te ondergaan. 
Wie droomde van te gaan, waar hij niet wilde 
zijn? 

Arie had intussen op het vliegveld van Soesterberg 
ook al zoveel sabotagedaden gepleegd, dat het 
voor hem geraden was om de benen te nemen, 
voordat men de dader had opgespoord. 
Arie en Frits overlegden samen wat ze moesten 
doen. Ze besloten hun biezen te pakken en met de 
Noorderzon naar Friesland te vertrekken. Niet in 
de cel, maar in de cockpit zouden ze zitten. Niet 
een boevenpakje, maar een uniform zou hen kle- 
den. Niet een bezem om hun cel schoon te vegen 
zouden ze in de handen houden, maar een mitrail- 
leur, die de onderworpen landen schoon zou vegen 
van de „Uebermensch". 
Na lang zoeken kwamen ze op een spoor, dat hun 
een kans bood naar Engeland over te steken. Veel 
besprekingen en afspraken met verschillende men- 
sen volgden. Met pioniers van het verzet, die dap- 
peren, die nooit om raad konden verzoeken, omdat 
niemand nog ervaring had in het moeilijke werk, 
dat ze aanvingen. Langzamerhand kwam de vraag 
naar voren waarom ze eigenlijk wel naar Enge- 
land wilden gaan, terwijl in hun land zelf nog zo 
ontzettend veel werk te doen was. Hun vaste be- 
sluit werd aan het wankelen gebracht. Welke plicht 
woog het zwaarst? 
Toen de overtocht naar Engeland te moeilijk bleek 
te zijn en deze telkens weer uitgesteld moest wor- 
den, besloten ze met volle overgave het vaderland 
te dienen onder minder schitterende omstandig- 
heden, zonder avonturen in vliegtuigen, zonder 
wereldreiziger te worden. Hun doel werd: mee te 
lijden met het volk, mee te strijden in die strijd 
van moeiten zwaar, mee te vechten met de rug 
tegen de muur, op eigen grondgebied. Onder leiding 
van Lange Jan, die zijn sporen in het Noorden 
reeds verdiend had, kregen zij de eerste ervaring 
in het illegale werk in organisatorisch verband. 
Arie gaf zich volkomen aan de hulp aan Joden, 
wier vreselijk lot hij niet zonder ontroering kon 
aanzien, Frits volgde hem, hoe zou het anders 
kunnen. 
Toén begon hun harde strijd, waarin vele ontbe- 
ringen, vele teleurstellingen en onmenselijke zware 
arbeid dikwijls hun krachten sloopten. 
De enkelen van het verzet wisten nog niet waar 
ze het zoeken moesten, de nood werd met de dag 
groter en de mogelijkheden om te helpen groeiden 
niet evenredig. De strijd van enkelen voor velen 
deed hen telkens uitgeput vragen: waar is het toch 
goed voor? Wat zouden de weinigen kunnen be- 
ginnen? Wie garandeerde succes? Was het niet 

een vechten tegen de bierkaai ? Toen zetten ze 
„door. En hoe! 
Leeuwarden, Bolsward, Franeker, Sneek en meer 
plaatsen kregen bezoek van hen. Ze kraakten een 
bureau van de Ortskommandant, een Duits kleding- 
magazijn, een Arbeidsbureau en een Distributie- 
bureau. Het maakte hun hard. Zij zouden nooit 
meer opgeven, zij zouden doorvechten, wat ook de 
consequentie zou kunnen zijn. Het bleek al spoe- 
dig wat de consequentie was. De SD deed een 
inval in het huis waar ze waren en - ternauwe»- 
nood konden zij ontkomen door bij een kennis bin- 
nen te vluchten. Van Leeuwarden uit vangt nu hun 
zwerversperiode aan. Nergens meer rust, nergens 
meer een plaats waar ze op verhaal kunnen ko- 
men. Altijd voort als Ahusverus in de oude legen- 
de. Maar ook dat komt het werk ten goede. Over- 
al vmden en leggen zij nieuwe contacten, overal 
nieuwe lijnen, die zij anders nooit zouden hebben 
gekregen. Langzamerhand zakken zij af naar Soest, 
na in de Achterhoek met Frits de Zwerver te 
hebben kennis gemaakt. 
In Soest horen ze van een mooie verzameling wa- 
pens, die op het politiebureau is opgeslagen om 
aan de NSB uitgereikt te worden. Arie en Frits 
hebben ze hard nodig, niet alleen voor eigen ver- 
dediging, maar ook voor de veiligheid van hun 
onderduikers, die zij dikwijls zelf op hun adres 
brengen. Ze slaan hun begerige ogen op het politie- 
bureau. Onweerstaanbaar trekt hun hart naar die 
dofglimmende wapens, die zo een veilig gevoel kun- 
nen schenken. Zonden zij ze niet kunnen krijgen? 
Waarom niet? 
Op een nacht wordt het goed overdachte plan uit- 
gevoerd. Het politiebureau wordt deskundig ge- 
kraakt. De gehele partij valt in hun handen. Ze 
zijn de koning te rijk. De mogelijkheden zijn nu 
ineens zoveel groter, het werk kan weer uitge- 
breid worden. Na enkele maanden krijgen ze con- 
tact met Johannes Post, die zijn begerige ogen ook 

* al slaat naar de pistolen, die Arie en Frits voor 
het uitdelen schijnen te hebben. Bovendien vraagt 
Johannes hen dienst te nemen in zijn KP, want 
hij heeft nog net twee van zulke knapen nodig. In 
Johannes' actieve KP zijn ze weldra onmisbaar. 
Arie door zijn vernuft en rustig overwogen oor- 
deel, Frits door zijn nooit te blussen levensvreugde, 
en bij het werk zijn ze niet te overtreffen. Als ge- 
zworen vrienden werken ze mee aan bijna alle 
operaties, die er geschieden. Brabant wordt in een 
veertiendaagse veldtocht afgewerkt, de SD weet 
niet waar ze de volgende slag moet verwachten. 
Overval op overval vindt plaats. Verder gaat het 
weer. Lisse, Hillegom, Zwijndrecht, Haarlem, 
Zandvoort, Den Haag, Maassluis, een geweldige 
rij aaneengeschakelde prestaties. Na deze drukte, 
die eigenlijk teveel van hun krachten heeft ge- 
vergd, zullen ze mogen rusten. Vooral Arie heeft 
de rust hard nodig, daar hij bij het liquideren van 
een politieman in Beilen een schot in de rug ge- 
kregen heeft. Zijn zelfverzekerdheid en vertrou- 
wen is geschokt. Zo kon hij niet meer meedoen 
aan de overvallen, waarbij toch steeds het uiterste 
wordt gevergd van de deelnemers. Maar ach, Jan 
Wildschut, hun kameraad, die in de Wetering- 
schans is opgesloten moet worden bevrijd. Johannes 
vraagt hun mee te doen. Ze zullen niet achterblij- 
ven. Door het moordend vuur, dat geopénd wordt 
op de dapperen, die binnenkomen, wordt ook Frits 
getroffen, hij kan niet verder. Arie blijft  

Toen de schoten vielen in de duinen bij Overveen, 
vteog een vogel op. Het was een symbool van 
hun overwinning over dood en graf. 
Nu juichen zij in eeuwige heerlijkheid voor Gods 
troon. 
In Zeist zijn zij.beiden herbegraven, naast elkaar, 
zoals zij in hun leven steeds naast elkaar hebben 
gestaan. 
Trouw tot in de dood  

J. K. 

vecgeet óe öinqen niet  

Vergeet de dingen niet, die eens Uw ogen zagen. 
De klachten, door Uw oor eenmaal gehoord. 
Gedenkt de stervenden, die langs Uw wegen lagen. 
De honger van hun laatste levenswoord. 

Vergeet de velen niet, die voor Uw vrijheid vielen. 
Het zijn er meer dan gij wel hebt gedacht. 
Gedenkt de eenzamen, die alle dagen knielen 
Bij graven, vaak gedolven in de nacht. 

Mijn volk. Uw beeld is wel meedogenloos geschonden. 
En toch: ik heb U nooit meer liefgehad 
Dan toen ge jaren. Uw partijen zelfs verbonden, 
In al Uw huizen worsteldet en badt. 

GEESKE W1ERSMA. 
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Gode dankbaar, geven de Heer en 
Mevrouw Plomp-Raat met blijd- 
schap kennis van de geboorte van 
hun zoon 

Hendrik Willem Evert 
Vorden. 19 Augustus 1948. 
Rijksstraatweg A 169 a. 
De HEERE verblijdde ons met de 
geboorte van een welgeschapen 
dochter 

Wilhelmina 
D. Bremmer 
J. M. Bremmer-Coppoolse 

De Bilt. 2 Aug. Ao. Di. 1948. 
Waterweg 93. 
Getrouwd : 

Willem Bulsink 
Hendrik.! 

Johanna Wikkerink 
Aalten, 7 September 1948. 
Patrimoniumstraat 12. 

Met leedwezen geven wij kennis 
van de tragische dood van onze 
lieve dochter, bij een reddings- 
poging verdronken te Camper- 
duin. 
Wij danken allen, die vol op- 
offering aan haar gezondheid 
hebben medegewerkt, vooral de 
Stichting '40—'45, in het bijzon- 
der haar pleegouders van de 
Stichting, Mevrouw de Vries en 
Echtgenoot en een vriend uit 
Nieuwe-Niedorp. 
Moge God vergelden wat ze voor 
ons gedaan hebben. 

Br. GOEDHART. 
G. GOEDHART-KONIJN. 

Bij de Gommis ie Nationale Herdenking 1940—1945 
vaceert de tijdelijke functie van 

2@ Secretaris 
Zij, die wensen te solliciteren, dienen vlotte stylisten 
en goede organisatoren te zijn en moeten de Franse en 
Engelse taal beheersen. Leeftijd: liefst boven 30 jaar. 
De voorkeur wordt gegeven aan een oud-illegaal werker. 
Sollicitatie-brieven — met beschrijving van levensloop en 
opgave van laatst-vastgestelde salaris — te richten aan 
het secr.: Laan Copes van Cattenburch te 's-Gravenhage. 
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Er heerst een merkwaardige stilte 
rondom het vraagstuk van de door 

Nederland verlangde grenscorrecties ten 
aanzien van Duitsland. 
Slechts nu en dan verschijnt er in de 
pers een kort bericht van een te ver- 
wachten conferentie, waarop deze Ne- 
derlandse verlangens zouden worden be- 
sproken, maar daar blijft het bij. En de 
Regering zwijgt in alle talen, zodat men 
in het geheel niet meer weet hoe het 
er met de kansen van Nederland voor- 
staat. 
Erg optimistisch dienaangaande kunnen 
wij echter niet zijn. Dat in de door Ne- 
derland verlangde gebieden onder de 
bevolking ernstig bezwaar tegen inlij- 
ving bij Nederland zou bestaan, geloven 
wl) niet. 
Min of meer officiële uitlatingen uit 
deze gebieden, die zich fel kantten tegen 
afscheiding van Duitsland, ten spijt. De 
bevolking in deze grensgebieden is dik- 
wijls sterk op Nederland georienteerd ge- 
weest. 
Men durft zich echter niet uit te laten 
voor overgang naar Nederland, omdat 
men dan moeilijkheden vreest. Alleen de 
ambtenaren in de betrokken gebieden, in 
hoofdzaak uit Pruisen afkomstig, den- 
ken er anders'over. Zij vrezen natuur- 
lijk bij verwezenlijking van deze plan- 
nen, aan de dijk te worden gezet en 
roeren de grote trom, waarbij ze zich 
niet bepaald van hun beste zijde laten 
kennen. Anderzijds laten de Russische 
agitatoren geen gelegenheid ongebruikt 
om erop te wijzen, dat inwilliging van 
de Nederlandse eisen de Duitse econo- 
mie in ernstig gevaar zou brengen, 
juist door de Russische dreiging in het 
Oosten zijn de geallieerden meer en meer 
bereid Duitsland te betrekken in een 
Westerse Unie. Zij hebben belang bij 
een sterk Duitsland (hoe vreemd het 
ook moge klinken) en dat zij daarbij 
een willig oor zouden hebben voor Ne- 
derlands gerechtvaardigde verlangens is 
Welhaast niet denkbaar. Als er nog iets 
voor Nederland overschiet ral het wel 
een botje zijn, waaraan weinig vlees 
meer te bekennen is! Van een schade- 
loosstelling voor ons door Duitsland be- 
rokkende schade zal op die wijze ver- 
moedelijk weinig terecht komen. 
Wij kunnen ons niet onttrekken aan de 
gedachte, dat Nederland te lang op 
twee gedachten gehinkt heeft. De eisen 
zijn ingediend op een tijdstip, toen het 
getij reeds aan het verlopen was. Was 
men tijdig bij gunstige wind en vloed 
uitgevaren, wellicht dat het scheepje nu 
reeds in veilige haven gemeerd was. De 
Oostelijke buurstaten van Duitsland 
hebben duizenden vierkante Kilometers 
Duits gebied geannexeerd. Wat zal er 
uiteindelijk worden toegewezen aan Ne- 
derland van de 17500 vierkante Kilo- 
meters, welke Nederland verlangt? 
En toch waren de Nederlandse eisen 
uitermate bescheiden. 
Maar bij alle bescheidenheid zijn ze 
voor Nederland ook een levensbelang. 
Daarop nogmaals de aandacht te ves- 
tigen is de bedoeling van dit artikel. 

in cijfers kunnen uitdrukken wat er aan 
menselijke ellende en geestelijke achter- 
uitgang over ons land gebracht werd. 
Nu hebben de geallieerden Duitsland 
wel herstelbetalingen opgelegd, doch het 
bedrag, waarop Nederland uit dien 

landse mijn, bi) Erkelenz, die eigendom 
van de Elmpter Wald-Concessie is. 
Over inwilliging van de laatste eisen 
tot overdracht van concessies was de 
Nederlandse Regering blijkbaar al niet 
optimistisch, zodat bij niet inwilliging 
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hoofde recht heeft is slechts een fractie 
van de geleden verliezen. Ook al zou 
Duitsland verplicht zijn de volledige 
schade te betalen, dan zouden wij daar- 
mede weinig opschieten, omdat het ver- 
loop na de vorige wereldoorlog wel ge- 
leerd heeft wat hiervan in de practijk 
terecht komt. 
Vandaar, dat Nederland een zekere 
schadeloosstelling vroeg door de ver- 
langde grenscorrecties, welke naast het 
opruimen van ongewenste grenstoestan- 
den, de Nederlandse economie zouden 
kunnen versterken, zonder de Duitse al 
te zeer te schaden. 

Ons steenholen-areaal. 

De eis tot grenscorrectie werd gebaseerd 
op de schade, welke Nederland door 
de Duitse inval leed. Van welk een 
omvang deze is leren ons de cijfers, 
welke Dr. G. W. Groeneveld in het 
maandblad Economie becijferde. Hij 
komt tot het enorme bedrag van 25 
milliard 72 millioen gulden. Dat is al- 
leen de materiële schade en niemand zal 

Van groot belang zijn daarbij aller- 
eerst de correcties, welke een uit- 

breiding van ons steenkolen-areaal tot 
gevolg zouden hebben. 
Gaat de Nederlandse steenkolenproduc- 
tie in het huidige tempo door, dan zijn 
de voor exploratie in aanmerking ko- 
mende gebieden over ongeveer 40 k 50 
jaar uitgeput, terwijl verdergaande in- 
dustrialisatie juist afhankelijk is van ho- 
gere stecnkoolproductie. In 1939 be- 
droeg onze eigen productie 13 millioen, 
ons verbruik was toen echter reeds 17.5 
millioen ton. 
Inwilliging der grenscorrecties zou voor 
Nederland betekenen, dat het in de toe- 
komst zichzelf geheel zou kunnen voor- 
zien. Voor Duitsland zou het moeten 
afstaan van de gevraagde kolengebie- 
den, die deels zelfs nog niet in exploi- 
tatie zijn, slechts weinig invloed op de 
totale productie hebben. 
Om welke gebieden gaat het hier: 
Daar is allereerst de mijn Carolus Mag- 
nus, die aan de Limburgse grens ligt, 
een modern mijnbedrijf met 3500 ar- 
beiders en een productie van 3200 ton 
kolen per etmaal. De grenscorrectie tus- 
sen Bocholz en Brunssum zou verschil- 
lende thans op Duits gebied liggende ko- 
lengebieden voor ons ontsluiten, die uit- 
breiding van de mijnen Willem Sophie, 
Laura en de Ver. Domanial mogelijk ma- 
ken. Niet ontgonnen is ook het gebied 
tussen Vlodrop en Swalmen, dat thans 
door Duits gebied ingesloten ligt, het- 
geen ontginning practisch onmogelijk 
maakt. Exploitatie van deze gebieden, 
samen met die van het Elmpter Wald 
zou echter wel mogelijk zijn. De diepte, 
waarop de steenkoollaag zich hier be- 
vindt, zou spoedige exploitatie mogelijk 
maken. 
Voorts heeft Nederland overdracht ge- 
vraagd van mijnconcessies aan de lin- 
ker Rijnoever, n.1. van de mijnen Was- 
sum-Neu Eversael, Diergardt-Mevissen. 
Rheinpreussen, Friedrich Heinrich. Nie- 
derrheinische . Bergwerk Ges. en Sophia 
Jacoba. De laatste mijn is een Neder- 

hiervan aanspraak op een groter gebied 
wordt gemaakt. In dit gebied liggen de 
steden Kleef, Emmerich en Rees en het 
grootste deel van het kolenveld Keve- 
laer-Geldern. Dit kolenveld heeft een 
voorraad van circa 1 milliard ton kolen. 
Dit gebied heeft een oppervlakte van 
ongeveer de helft van Zuid-Limburg. 
Het bezit van de Emmerichsche Rijn- 
haven zou vooral voor het Achterhoekse 
industriegebied van groot belang zijn. 
Ook de verbindingen tussen Limburg en 
Brabant enerzijds en Oost-Gelderland 
en Twente anderzijds zouden hierdoor 
aanmerkelijk verbeterd worden. 

De olie-velden. 
Van groot belang zijn ook de gebieden 

in de Bentheimer Bocht. Niet alleen 
voor plaatsen als Coevorden en Schoo- 
nebeek, die altijd sterk op dit gebied 
zijn aangewezen geweest, doch de zich 
hier bevindende olievelden, die aanslui- 
ten op de velden van Schoonebeek, zou- 
den niet alleen onze olieproductie aan- 
zienlijk kunnen vergroten, doch ook een 
meer economische exploitatie mogelijk 
makèn. Schoonebeek produceert thans 
meer dan 1000 ton per dag, hetgeen 
betekent, dat 10 a 15 pCt. van onze 
eigen behoefte daarmede gedekt is. Van 
de Duitse gebieden meent men aanvan- 
kelijk een productie van 500 ton en later 
zelfs het dubbele te mogen verwachten. 
Emlichheim leverde over April 1947 
3425 ton. Georgedorf kwam tot 11679 
en Lingen-Dalum tot 3371 ton, hetgeen 
zou neerkomen op een jaarproductie van 

| ruim 200.000 ton per jaar. Een ver- 
dubbeling van de Nederlandse produc- 
tie zou derhalve in het verschiet liggen, 

1 daar verdere boringen in dit gebied nog 
mogelijk zijn. 
Over de grootte van de olie-reserves, 
zowel in het Nederlandse als in het 
Duitse gebied, valt moeilijk iets met 
volstrekte zekerheid te zeggen. Het blij- 
ven schattingen en dikwijls is men er 
nog erg geheimzinnig over. Zo lazen wij 
een schatting van het totaal poten- 
tieel van het Duits gebied van 2.139.000 
ton. Volgens een verklaring van Prof. 
Dr. Alfred Bentz uit Hannover zouden 
proefboringen hebben aangetoond, dat 
zich hier één der grootste olievelden 
van Europa zou bevinden. Er zouden 
zich rijkere olie-lagen bevinden dan in 
Zisterdorf (Oostenrijk). Ook bi) Win- 
terswijk bevindt zich olie in de bodem, 
doch blijkbaar nog niet in zodanige hoe- 
veelheid. dat exploiratie hier mogelijk is. 

Het Boertanger Veen. 

en derde belangrijk gebied, waar- 
om het bij deze grenscorrectie gaat 

is hét Boertanger Veen. Dit is het aan- 
E 

sluitend veengebied van Groningen en 
Drente. Het Nederlandse deel van dit 
veen is vrijwel geheel afgegraven en 
omgezet in vruchtbare dalgronden, 
waarop vooral de aardappelteelt inten- 
sief beoefend wordt en zich bloeiende 
boerderijen ontwikkeld hebben. Alleen in 
de omgeving van Emmen en Schoone- 
beek bevinden zich nog onafgegraven 
gebieden. Men schat de turfreservo, wel- 
ke hier nog ligt, voor ongeveer 50 jaar 
voldoende. 
Geheel anders is de toestand aan de 
andere zijde van de grens. Ondanks de 
roep om lebensraum heeft Duitsland 
niets gedaan ter ontginning van deze 
veengebieden. Eerst na de oorlog is 
meer belangstelling voor deze venen 
ontstaan, waarbij het gebrek aan brand- 
stofMn en   de Nederlandse eisen 
tot grenscorrectie, een sterke stimulans 
waren. Onlangs is in het parlement van 
Nedcrsaksen, dat niet minder dan 630.000 
H.A. onontgonnen hoogveen bezit, een 
wetsontwerp tot bevordering van de ko- 
lonisering van dit gebied aangekondigd. 
Een vergadering van verveners te Han- 
nover heeft' overheidssteun aangevraagd 
om verdere vervening mogelijk te ma- 
ken. Nederland werd daarbij als voor- 
beeld gesteld. De voorraad turfstrooisel 
in het Eemsland is voor 50' jaar en die 
van stookturf voor 140 jaar toereikend. 
De vooroorlogse productie van 130.000 
ton werd reeds meer dan verdubbeld. Dit 
jaar rekent men op een 300.000 ton. 
Dit Boertanger Veen is uitermate dun 
bevolkt. De bevolkingsdichtheid in het 
Nederlandse veengebied is zeker drie 
maal zo groot als in het armoedige Duit- 
se Boertanger Veen. Wie met eigen ogen 
het verschil heeft gezien tussen de 
bloeiende Nederlandse veenkoloniën en 
het verwaarloosde Duitse gebied zal niet 
anders kunnen dan beamen, dat Neder- 
land hier vruchtdragend werk zou kun- 
nen verrichten. De Duitse bevolking 
leeft hoofdzakelijk van een weinig flo- 
risant boerenbedrijf, dat op de hoog- 
veengronden slechts een schraal gewas 
geeft. Nederland heeft de gronden afge- 
graven. De bovenlaag (de bolster) moet 
volgens wettelijke regeling bewaard 
worden om de overblijvende dalgronden 
vruchtbaar te maken en zo zijn hier uit- 
gestrekte, vruchtbare landerijen gescha- 
pen, waar de opbrengst vele malen ho- 
ger ligt dan in het Duitse Boertanger 
Veen. 
Nu is annexatie van dit gebied niet ge- 
heel zonder bedenkingen. Zodra er weer 
voldoende kolen aanwezig zijn zal de 
vraag naar turf sterk afnemen en is 
zelfs in het Nederlandse veengebied weer 
een sterke werkloosheid te verwachten. 
Daar staat echter tegenover, dat bij in- 
tensieve veen-afgraving hier straks 
vruchtbare landen zouden kunnen wor- 
den geschapen. Nederland zal die ech- 
ter niet cadeau krijgen. Men zal er hard 
voor moeten werken en veel aan ten 
koste moeten leggen. 

Tenslotte is er de eis om de Eemsmon- 
ding tot Nederlands gebied te verkla- 
ren. En het schijnt, dat deze ets de 
meeste kans van inwilliging heeft. Deze 
is vooral van belang voor de scheepvaart 
op Delfzijl, die voor de oorlog door de 
Duitsers steeds ernstig benadeeld werd, 
daar het water van de Eemsmonding 
vrijwel geheel aan Duitsland behoorde. 
Bovendien krijgt Nederland, bij inwilli- 
ging van deze eis de mogelijkheid tot 

{vervolg op pag. 2) 

  



VOOR DE BOVENSTE PLANK? 

ONZE fONGE KONINGIN THVIS 

J UHg. Gehr. Zomer en Keuning N.V., Yfageningen. 

door Dr. J. Waierink 

Koningin Thuis" As levensbeschrijving van Koningin Juliana is „Onze Jonge 
iaanvechtbaar het beste van wat wij zagen in dit genre. 

^yn er enkele goede boeken uitgegeven, die sommige tijdperken van het leven van 
H.M. Juliana als Prinses belichten, dat prachtige, goedgeschreven verhaal, dat handelt 
van de geboorte af, tot de jongste tijd toe, is een document geworden van grote 
waarde. Dr. Waterink brengt hier de verhouding van ons volk tot zijn Vorst zeer 
verantwoord naar voren en laat zijn woorden doorgloeien met die eigenaardige vorm 
van liefde, gehoorzame genegenheid en bewondering, die men tegenwoordig allerwege 
ontmoet. Deze Oranjeliefde te verklaren zou een aparte studie kunnen worden. 
Dr. Waterink constateert in dit boek alleen het feit (waarbij hij — hoe kan het 
anders — nog wel eens afdaalt in psychologische verklaringen) en toont ons aan 
de hand van de gebeurtenissen, hoe hecht deze genegenheid is. 
Onder het lezen wordt het een ieder duidelijk, dat de liefde, die er is tussen ons 
volk en het Oranjehuis, er een is als tussen een musicus en zijn viool: Het wezenlijke 
zielecontact'. De schrijver brengt de persoon onzer bewonderende eerbied zo dicht 

v bij ons, als men het ook doet met een zeer intieme vriend, waaromtrent men ook 
alles wil weten om hem des te meer lief te hebben. 
Dr. Waterink begint met een kostelijk geschreven verhaal van de spanning, waarin 

ons voik verkeerde vlak voor de geboorte van de jonge Koningin in 1909 en de ontspannende, oplaaiende 
vreugde na Haar geboorte. 
Hoe heel ons volk rondom de wieg stond en zijn hoop richtte op deze jonge telg. Lang verwacht en er 
veel om gebeden, kreeg Nederland in Juliana de belofte, dat Nederland en Oranje verbonden zouden zijn 
voor het komend geslacht. 
Dan gaat hij verder: de eerste wankele, later zelfbewuste schreden van H.M. belichtend. Stap voor 
stap. Hij tekent ons H.M. in Haar prille jeugd, op school, de Universiteit en in het openbare leven. Hoe 
ze met een diep sociaal gevoel de noden van ons volk trachtte te verlichten; hoe ze niet naar naam 
of stand, maar naar de wezenlijke waarde der personen, die zij ontmoette, haar sympathieën schonk. 
Zij bewees eens te meer een Kind te zijn van een nationale dynastie. Haar verloving en huwelijk met 
Prins Bemhard, hetwelk ons volk zo'n vreugde gaf; het vluchten voor de Duitse tyrannie; Haar werk 
in de vreemde als Moeder eerst, daarna als ambassadrice en het hooggewaardeerde werk van Haar 
Gemaal, het roept allemaal die goede herinnering boven en verovert ieders hart voor ons Vorstelijk gezin. 
Al hebben ons dan nu nog geen berichten bereik-, dat de klokkeluiders in deze feestweek de klokken 
hebben geluid tot zij barstten, zoals dit is gebeurd met Haar geboorte, na lezing van dit boek, verlucht 
met nog niet eerder gepubliceerde foto's, is er niet één meer, die zich zal verwonderen over de uit- 
bundige feestvreugde, die getoond werd in de afgelopen weken. 
Het hield een belofte in, dat Zij evenveel liefde zal ontvangen als Haar hoge Moeder. 
Dit uitstekende boek mag een bovenste plaats vragen op onze boekenplank. Van harte zullen wij het 
voor hem inruimen. J. K. 

- COMITÉ NAZORG KAMP REES 

Op 30 Juli jX publiceerden wij een en ander over het werk van dit comité. Men heeft ons verzocht 
om een kleine aanvulling. 

Het beëindigen van het werk van het comité betekent, dat het Bureau Opsporing Oorlogsvermisten, 
het verder opsporen en identificeren der graven overneemt. Intussen zal het comité echter de graven van 
het Kamp Rees verzorgen, totdat eventueel de stoffelijke resten naar Nederland overgebracht zullen 
worden, dan wel de nabestaanden zelf dit onderhoud ter hand kunnen nemen. 
Verder zij nog ter verduidelijking medegedeeld, dat het comité bij zijn aankomst in Rees van vele hon- 
derden graven er slechts twee aantrof met een naamplaatje. Thans zien de graven er keurig uit en 
hebben alle nabestaanden gratis een foto ontvangen van het graf, waarin hun geliefde rust. 
Tenslotte verzoekt het comité mede te delen, dat het nog over een aantal boekwerken: „Razzia 1944, 
waar bleven onze mannen" beschikt. 
Deze boeken, voorzien van een twintigtal foto's, zijn tegen de prijs van ƒ 10.— te verkrijgen bij het 
Comité-Secretariaat, Brouwers Kolkweg 2, Overveen. 
De opbrengst wordt voor het werk van het comité besteed. 

JA zutetf, 

de lueteid 

tand 

Bezoekt in Uw vacantie geen Circus of Dierentuin! 
Geeft geen geld uit om dieren te gaan zien in 
gevangenschap. Gaat naar zee en hei, geniet van 
de natuur. Wordt lid van het Ned. ]ack-London- 
Ver bond. 

Adv. De Nederlander. 
De penningmeester van bet Ned. Jack-London-Ver- 
bond moet nog even op onze penningen wachten. We 
hebben z'n raad opgevolgd. Gingen niet naar Circus 
of Dierentuin. Gaven geen geld uit om dieren in ge- 
vangenschap te zien. Naar zee gingen we. Geef ons 
de dierentuin maar. Daar geven de tralies je ten- 
minste nog een gevoel van veiligheid. Maar op het 
strand lopen de meest vreemdsoortige wezens maar 
vrij rond, 

* •* 
* 

Rotterdam met een agent geslagen, óiaagde de 
Tien agenten op één motorfiets. Den Haag heeft 
Rotterdamse politie er enige maanden geleden in 
een demonstratie te geven, waarbij negen politie- 
mannen op één rijdende motorfiets klauterden, giste- 
ren hebben de Haagse agenten hun de loef afge- 
stoken. Tijdens het Politiefeest op de speelweide 
van het Zuiderpark in de Rcsiderttie. dat gister als 
onderdeel van de feestelijkheden rond het 700-jarig 
bestaan van 's Gravenhage gegeven werd, sprongen 
achtereenvolgens tien motoragenten op één rijdende 
motor. Onder 't gejuich van duizenden reed de zo- 
gevormde politie-pgramide-op-wielen een ererondje! 

Nwe Haagsche Courant. 

Wij onmiddeiiijk ook aan bet oefenen. Voorzichtigjes 
aan, natuurlijk. Dat ligt zo in onze aard. Bij gebrek 
aan een motor deden we het met de fiets. Josefientje 
zat op onze bagagedrager. En wij trots rijden over 
het Stationsplein. Wachtend op het applaus van de 
Haagse agenten, waarvoor wij in het Zuiderpark het 
vel uit onze handen geklapt hadden. Maar agenten 
schijnen niet sportief te zijn, ook al doen ze dan aan 
sport. Josefientje moest een overstapje op de tram 
nemen en wij gingen wegens oneerlijke concurrentie 
op de bon. Nu heb ik maar bij de Politie gesolliciteerd. 
\Vant tien klabakken schijnen meer te mogen dan één 
burger. 

(vervolg van pag. 1) 
landaanwinning aan de Ecmsmond, welke 
tot nu toe geheel onmogelijk was. Zo- 
als bekend, wordt de landaanwinning 
aan de Groninger Waddenkust zeer in- 
tensief bedreven. Jaarlijks worden hier 
door inpoldering vele Hectaren vrucht- 
bare grond aan de zee ontrukt. 
Alleen in de Eemsmonding was dit be- 
drijf niet mogelijk door de voor Neder- 
land wel zeer nadelige grensregeling, 
welke hier gold. 
B, grijk is tenslotte de klei, welke be- 
schikbaar zou komen voor de Neder- 
landse pannenbakkerijen te Lobith, Mil- 
lingen, Tegelen, Swalmen en Venlo. 
Onze pannenproductie zou daardoor tot 
25 millioen per jaar kunnen stijgen. Iets, 
wat vooral in deze periode van schaarse 
bouwmaterialen en dringende bouw- 
noodzaak van niet gering gewicht is. 
Ook onze grintproductie zou, door de 
voorraad van 50 millioen ton, welke 
bij Rees zit aanmerkelijk kunnen stijgen. 

I_1 et spreekt vanzelf, dat inwilliging 
■' 1 van de Nederlandse verlangens niet 
alleen voordelen met zich zou brengen. 
Er staan ook nadelen tegenover, waar- 
mede de Nederlandse Regering onge- 
twijfeld rekening heeft te houden. 
Wel wordt onze grens door deze cor- 
recties ingekort met niet minder dan 161 
K.M, (thans is deze 525 K.M. lang) 
hetgeen vooral voor de douane een wel- 
kome verlichting van de zware taak zou 
betekenen, doch wij moeten niet ver- 
geten, dat in het te annexeren gebied ook 
nog Duitsers wonen, die straks bij Ne- 

derland zouden worden ingelijfd. Nu is 
de bevolkingsdichtheid in deze streken 
vrij gering. Het gaat hier om 145.000 
mensen, waarvan 19.000 de Nederlandse 
nationaliteit bezitten. 
Van uitwijzing van deze bevolking — 
iets waarover vooral in de periode kort 
na de bevrijding door vele voorstanders 
van annexatie gesproken werd — zal 
zeker niets kunnen komen, daar West- 
Duitsland reeds 12 millioen „Ostver- 
triebene'' heeft moeten herbergen en zich 
op het platteland zeker ook nog 6 mil- 
lioen geëvacueerden bevinden. De ge- 
allieerden zullen dan ook zeker niet in 
een tweede volksverhuizing — zij het 
dan op zeer bescheiden schaal — toe- 
stemmen. Dit is dan ook niet door Ne- 
derland gevraagd. Deze mensen, die men 
gedeeltelijk ook moeilijk zal kunnen mis- 
sen — denk aan de kolenmijnen, waar- 
voor wij zelf nog onvoldoende werk- 
krachten hebben — zal men na korter of 
langer tijd de Nederlandse nationaliteit 
moeten verlenen. Dat schept voor Ne- 
derland het minderhedenprobleem, dat 
in vele landen steeds weer het grote 
struikelblok is geworden. Annexatie beeft 
in het verleden voor de betrokken lan- 
den nooit onverdeelde voordelen opge- 
leverd. Het heeft zich later dikwijls ge- 
wroken. Nu ligt de situatie hier minder 
ongunstig, daar het merendeel van het 
verlangde gebied een sterk Nederlandse 
inslag heeft! 
Het nazisme had in deze streken veel 
minder aanhang dan in andere delen van 
Duitsland. De geestelijke inslag is dik- 

wijls gelijk aan die in Nederland. Vele 
Kerken zijn ook aan die in Nederland 
verbonden. Bovendien is het aantal van 
145.000 inwoners zo klein ten opzichte 
van onze eigen bevolking, dat men niet 
direct bang behoeft te zijn voor grote 
moeilijkheden. 
Een tweede bezwaar is, dat Nederland in 
het gebied, dat het thans verlangt, ook 
het nodige zou krijgen op te bouwen, 
een vraagstuk, waarmede wij in eigen 
land reeds voldoende te stellen hebben, 
zodat wij er niet gebrand op behoeven 
te zijn gebied te veroveren, waar wij 
deze taak nog kunnen uitbreiden. 
Maar al deze bezwaren wegen niet op 
tegen de voordelen, welke Nederland 
hiervan zou kunnen hebben. Onze eco- 
nomie zou op een hechter basis komen te 
staan. Nederland zou geen nieuwe pro- 
vincie aan de bestaande toevoegen (de 
oppervlakte van 17.500 komt overeen 
met die van Zeeland, die van de alter- 
natieve eis van 24.500 vierk. K.M. met 
die van Groningen) doch de overdracht 
zou practisch langs de gehele Oostgrens, 
ook met het oog op de verdediging, een 
gunstiger toestand scheppen. En dit is 
toch wel een argument, waarmede zij, 
die vrezen, dat annexatie ons eerder in 
een nieuwe oorlog zou slepen, terdege 
rekening zullen moeten houden. De in- 
ternationale ontwikkeling is bovendien 
dusdanig, dat bet niet aannemelijk is, 
dat grenswijzigingen als deze van door- 
slaggevende betekenis zouden zijn. Ze 
zouden hoogstens als voorwendsel voor 
oorlogvoering kunnen dienen. En de 

geschiedenis heeft ons wel geleerd, dat 
een land niet buiten de oorlog blijft, 
ook al zijn er geen feiten aan te wijzen, 
die een aanval zouden rechtvaardigen. 
Er staan hier grote belangen op het 
spel. En het is benauwend te zien hoe 
weinig waarachtige belangstelling er in 
ons volk is voor zaken als deze, die toch 
een levensbelang zijn. Evenals ten op- 
zichte van de Indische problemen wordt 
men niet warm of koud voor deze din- 
gen. En gezien de trage gang van zaken 
ten opzichte van ónze eisen tot grens- 
correctie vrezen wij, dat ook hier de 
voortvarendheid bij onze Regering tot 
nu toe ver te zoeken was. 
Hopen wij, dat de nieuwe Regering in 
dit opzicht een vaste en meer omlijnde 
koers moge volger. Maar dan moet de 
Regering zich ook gedragen weten door 
de steun van het volk. Tone ons volk 
in dé komende maanden, dat het zich 
niet volkomen willoos laat voeren, waar 
anderen het willen hebben. 
Het gaat om onze toekomst en die van 
onze kinderen. 
Een krachtig Nederland is mede een 
garantie voor de vrede. 
Een zwak en krachteloos Nederland kan 
een factor zijn, die een nieuwe oorlog 
nader brengt. AD, 

DE TOPKWALITEIT TAWDPASTA 
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„D weken aan het dazen 
over amnestie. Zij heeft 
zich afgevraagd waar- 
om de grote pers op zo  —— 
opvallende wijze zwijgt. 
Wij vermoeden, dat die grote pers zwijgt, omdat 
zij groot is en het beneden haar waardigheid 
acht dit Linie-gedaas te bespreken. 
Het blijft intussen de vraag of dit grote stand- 
punt der pers wel een verstandig standpunt is. 
Reclame en propaganda zijn machtige middelen, 
waarmede men op de duur de bakens wel verzet 
kan krijgen. De bezettingstijd heeft dit aange- 
toond. De illegale pers heeft zich toen terecht 
niet op 'het standpunt gesteld, dat ons volk 
tegen het gedaas van NSB-ers en Duitsers gees- 
telijk wel bestand zou zijn. Zij heeft dit toen 
systematisch bestreden. 
Moeten wij ons ten opzichte van dit amnestie- 
gedaas van „De Linie" thans op hetzelfde stand- 
punt stellen? Wjj weten het niet. Wij hebben een 
goede dosis vertrouwen in het gezond verstand 
van ons volk en zijn regeerders. En toch bekruipt 
ons weer even de angst, dat een politiek van 
„frappez toujours" nog vat op ons volk en op 
onze regering zou kunnen krijgen. 
Dit ter verontschuldiging. 

Wat „De Linie" bepleit is een amnestie, die 
zó ver gaat, dat alle typisch politieke delic- 

ten, — met inbegrip van bepaalde groepen van 
SS-ers en andere „zogenaamd" zwaardere geval- 
len —, en ook de gewone delicten, die met de 
bijzondere omstandigheden der politieke verwar- 
ring samenhangen, er zeker onder vallen. Zij wil 
liever iets te ver gaan dan de kans te lopen, dat 
toch nog enkele idealisten, gewone burgers en 
goedwillende mensen worden vastgehouden. Alles 
wat onder abnormale omstandigheden gebeurd 
is, moet men beschouwen als niet vatbaar voor 
een behandeling langs de normale rechtsgang. 
Hierbij maakt het blad het „royale gebaar" ook 
een streep te willen halen door de mis- 
dragingen van beheersinstituten, organen 
van bijzondere rechtspleging, illegale wer- 
kers en andere dergelijke instituten of per- 
sonen. 
De amnestie moet volgens „De Linie" een 
eind maken aan het dispuut over gelijk of 
ongelijk, over recht of onrecht, over idea- 
lisme of baatzucht. Zij moet de toestand 
in ons vaderland zuiveren door aan de zui- 
vering en de berechting van de grote massa 
der politieke delinquenten een radicaal 
einde te maken. Onze aloude faam een 
rechtsstaat te zjjn, heet er mee gemoeid. 
Reeds meer dan drie jaar zijn wij nu bezig 
geweest deze faam te schenden op zulk 
een brutale manier, dat het vertrouwen 
t.o.v. Nederland in buitenlandse kringen 
danig geschokt is. Ook als de warboel van 
de bijzondere rechtspraak nog uiteen te 
rafelen zou zijn en zelfs als het door die 
rechtspraak gepleegde onrecht in vele ge- 
vallen niet hemeltergend ware geweest, 
dan nog zou Nederland de eerste de beste 
gelegenheid gretig moeten aangrijpen om 
er een dikke punt achter te zetten. Een 
zeer ruime amnestie, aldus nog steeds „De 
Linie", is een daad... van wijs regerings- 
beleid, juist nu bij de zozeer bijzondere ge- 
beurtenissen van 31 Augustus en 6 Sep- 
tember. 

* ♦ * 

VERVAL VAN MORELE NORMEN 

VUGHT 

Tijdens "de Jubileumfeesten werd speciale 
hulde gebracht aan de slachtoffers van het 
verzet op Lunet II te Vught. 
Op 4 September werd door een deputatie 
van het Gemeentebestuur van Vught een 
prachtige krans, in nationale kleuren, bij het 
gedenkteken gelegd. Dit geschiedde even- 
eens •— op diezelfde dag — door het 
damescomité Kamp Vught. 
Op 5 September hebben de Belgische ex- 
politieke gevangenen het monument bezocht 
en een bijzonder mooie krans, in de Belgi- 
sche en Nederlandse kleuren uitgevoerd, 
voor de gevallen kameraden gelegd. 
Door de afdeling van het Verzet op de 
tentoonstelling „De Nederlandse Vrouw 
1898—1948", werd een prachtig bloemstuk: 
een kussen, samengesteld uit bloemen, die 
verkocht werden ten bate van de Stichting 
1940—1945 en andere doeleinden in ver- 
band met de oorlog, naar Vught verzonden 
en door de leden van het eerder genoemde 
Dames-Comité ter bestemder plaatse ge- 
bracht. 

E. TIMMENGA—HIEMSTRA. 

Daar zitten wij nou met de gebakken peren. 
We mogen nog blij zijn, dat „ook de verzets- 

lieden, die zich aan niet al te misdadige afwijkin- 
gen hebben schuldig gemankt, ook in de amnestie 
moeten worden opgenomen". 
Gelukkig hebben ons volk en onze regering nog 
een nuchtere kijk op deze zaak. Ons volk heeft 
de vrijlating en buiten vervolgingstelling van circa 
90.000 der aanvankelijk geïnterneerden meer dan 
100.000 politieke delinquenten rustig genomen. 
Het heeft daarmede getoond de zaken niet op de 
spits te willen drijven. Het heeft getolereerd, dat 
tienduizenden personen, die zich aan strafwaar- 
dige gedragingen schuldig hebben gemaakt, toch 
niet gestraft zouden worden. Het heeft willen 
erkennen, dat het probleem der politieke delin- 
quenten slechts tot een bevredigende oplossing 
kon worden gebracht, wanneer de liefde de ge- 
rechtigheid zou dragen en vervolmaken. Maar 
het heeft er recht op, dat het kwaad duidelijk als 
kwaad blijft gebrandmerkt. 
Botsingen tussen gerechtigheid en liefde is echter, 
indien beide óp de juiste wijze worden verstaan, 
onmogelijk. Dezelfde welbegrepen liefde, die de 
vader dwingt zijn berouwvol kind met vergeving 
tegemoet te treden, dwingt hem tevens het kind 
om zijn misdraging met de gerechte straf te straf- 
fen: „Wie zijn zoon liefheeft, kastijde hem". Dit 
geldt zeker voor vadertje staat. Waartoe immers 
moet iemand, die zich misdragen heeft, bestraft 
worden? Niet alleen ter vergelding van het be- 
dreven kwaad, maar ook opdat de gemeenschap 
wete, wat mag en wat niet mag. De straf heeft 
maatschappelijk een opvoedende betekenis: aan 
de gemeenschap de normen van goed en kwaad 
bij te brengen, aan de gemeenschap van nu en 
aan het nageslacht duidelijk te maken, dat land- 
verraad in strijd is met het Goddelijke gebed: 

£ € r 

ry o weten wij dan nu. wat het zou betekenen, als de 
grenswijziging met onze oostelijke buren zou doorgaan, 

We weten hef stellig, want de „National Zeitung" heeft hef 
onomwonden en ridderlijk gezegd. 
Als de Hollandse eisen tot grenswijziging zouden doorgaan, 
zou dit roof van Duits grondgebied zijn, zegt het blad. 
Wij zeggen: Dank 11! 
Een krant van een volk, dat zich altijd zo ontzagwekkend 
fatsoenlijk heeft gedragen, heeft het recht om dit te zeggen. 
Als men 'n brandschoon verleden heeft, mag men een minder 
brandschone buurman als rover betitelen. En daarom buigen 
wij het hoofd voor de „National Zeitung" en zeggen be- 
schaamd: Dank U  
Toen wij Hollanders Duitsland binnenvielen ondanks alle 
ncutraliteitsverklaringen, — toen wij Duitsland leegplunder- 
den, ■— toen wij het Duitse volk honger lieten lijden en zélf 
als dikke ganzen in hun land rondliepen als overwinnaars, ■— 
toen wij Duitsers als slaven hierheen brachten om te werken 
voor onze oorlogsindustrie, — toen wij onschuldige Duitsers 
in concentratiekampen stopten, — toen wij zonder vorm van 
proces een groot aantal Duitsers fusilleerden omdat ze veel 
van hun land en vrijheid hielden. — toen wij volkomen over- 
bodig de Hamburgse- en andere havenwerken in de lucht lie- 
ten vliegen, — toen wij met de knoet probeerden om onze 
politieke wil aan de Duitsers op te leggen, — kijk toen 
waren wij rovers. 
En thans, nu Duitsland volkomen terecht enige stroken 
grond van ons eist als geringe vergoeding voor het ont- 
zaggelijke leed dat wij dit land hebben aangedaan, zullen 
wij dit, zij het zuchtend, aanvaarden. 
Het zou van doorgewinterde onbeschaamdheid getuigen, in- 
dien wij de Duitsers vanwege hun gerechtvaardigde eis nu 
rovers zouden gaan noemen. 
Neen, wij zwijgen stil, want we hebben wel iets geleerd. 
Namelijk: Dat wij bruut zijn geweest, toen wij Duitsland 
onder de voet liepen en vijf jaren lang onder een harde 
bezetting lieten zuchten. 
En omdat wij dit thans, — hoewel te laat, helaas —, zeer goed 
beseffen, is er geen haar op ons hoofd die er aan denkt om 
thans nog te zeggen, dat de Duitse eis tot grenscorrectie roof 
van Hollands gebied betekent. 
Wij mogen dan een doortrapt slecht en schurkachtig volk 
zijn. Wij bezitten toch met z'n allen nog een klein pietsie 
fatsoen, ook al zullen wij nooit meer zulke fatsoenlijke en 
brave Herren kunnen worden als de Duitsers. Want een 
dergelijke beschaving moet als het ware in het bloed ziften, 
waar of niet? 

sdl CUuH. 

„Eert Uw vader en Uw 
moedor". 
Wanneer „De Linie" het 
kwaad van landverraad 

   bagatelliseert door voor 
te stellen aan het dis- 

puut over gelijk of ongelijk,' recht of onrecht, nu 
maar een eind te maken, werkt zij mede aan een 
verval van morele normen in het publieke leven.. 

» * 
* 

De heftigheid, waarmede „De Linie" fulmineert, 
niet alleen tegen de wijze van zuivering en 

berechting, maar ook tegen zuivering en berech- 
ting van politieke delinquenten als zodanig, wekt 
bevreemding. Het valt ons meer en meer moeilijk 
het blad op dit punt nog au serieux te nemen. 
De aangevoerde argumenten zijn ons te „dik", 
teveel bij elkaar geschraapt: wanneer het blad een 
uitlating van een Mevrouw B. Lemmens — Bis- 
schop uit Heerlen abusievelijk en zonder nader 
onderzoek doorgeeft als een uiting van Mgr. Lem- 
mens, de Bisschop van Roermond, moeten wij heus 
even lachen; wanneer het blad ons een „Sterk 
Verhaal" te lezen voorzet, waarin een door de 
geallieerden ter dood veroordeelde Duitse oorlogs- 
misdadiger als een held en martelaar wordt voor- 
gesteld, kunnen wij dat heus niet serieus nemen, 
en wanneer wij thans te lezen krijgen, dat het 
blad zich schaamt over de schrielheid der 
verleende amnestie, krijgen wij de indruk, dat 
het aan de politieke delinquenten en aan het 
Nederlandse volk een slechte dienst bewijst. 
Door ontevredenheid en onrust te stoken onder 
landverraders, die dankbaar behoren te zijn voor 
de door hun overheid betoonde lankmoedigheid 
bederft het blad èn de zaak der bijzondere rechts- 
pleging èn die der politieke delinquenten. 
Wij kunnen ons dit geschrijf van „De Linie" 
slechts verklaren uit haar hele houding ten op- 
zichte van het Vaderland, dat het eigenlijk slechts 
als een verouderd iets beschouwt: „over de 
souvereine staat als het kardinale steunpunt 
onzer wereldorganisatie is het oordeel gesproken; 

het wachten is nog slechts op de voltrek- 
. king van het vonnis". 

Gratie of amnestie voor de individuele sta- 
ten zal „De Linie" wel niet willen erken- 
nen. Zij moeten eraan, terwille van de her- 
senschim van de wereldgemeenschap der 
volkeren. Het is begrijpelijk, dat wie zich 
op een dergelijk standpunt gesteld heeft, 
een vergrijp tegen het een of andere vader- 
land of de een of andere staat niet meer 
zo ernstig hoeft te nemen. Die dingen zijn 
immers uit de tijd. Vaderlandsliefde en 
landverraad worden aldus ideeën uit een 
achter ons liggende periode. Het komt er 
niet meer op aan, of iemand zijn eigen of 
een vijandig land gediend heeft: alles wordt 
immers toch één. 

* ♦ 
♦ 

Tegenover zulk een houding van „De 
Linie" moeten wij wel scherp stelling 

nemen. Wij kunnen er volkomen mede 
accoord gaan, dat aan politieke misdadi- 
gers bij gelegenheid van een zo uniek feest 
als dat van het vijftig jarig regerings- 
jubileum, een zekere amnestie is verleend. 
Dat moet echter erkend en gewaardeerd 
blijven worden als een gunst. Wie dit als 
een afdwingbaar recht stelt en critiseert, 
geeft onzes inziens blijk van een tekort aan 
eerbied voor onze Koningin en voor de 
hoogheid van het recht. 

„FONS". 

Die zich noemt. 

ATTENTIE 

Tot 1 October a.s. kunnen nog aan- 
vragen ingediend worden voor het 
buitengewoon rijkspensioen bij de 
buitengewone pensioenraad. Zoals be- 
kend betreft dit pensioen de onder- 
steuning van slachtoffers van het 
verzet. 
De genoemde datum is definitief de 
laatste en indien onze lezers dus nog 
gevallen kennen, waarvoor geen aan- 
vrage ingediend is, dienen zij zich zo 
spoedig mogelijk met de Stichting 
1940—'45 te verstaan. 
Voor verdere inlichtingen over deze 
voor de betrokkenen zo uitermate be- 
langrijke aangelegenheid, vragen wij 
dit keer bijzondere aandacht voor 
onze rubriek '40—'45, waarin uitvoe- 
riger aandacht aan dit onderwerp 
wordt geschenken. * 

„DE ZWERVêR" 
Prins Hendrikkade 1 52 A dam C. 
Telef Red. 44566* Adm 41063 



BONNEN m 'HET 

De bonnenkraak bij Drukkerij 

Hoitsema te Groningen 3 

In een huis aan de Grachtstraat zyn ze bijeen 
gekomen de drie KP-ers, die de drukkerij van 
Hoitsema zullen overmeesteren. Het zijn Wim 

Vereikeren, Piet Surrogaat, die in 't Zand is 
ondergedoken en naar Groningen komt en Rooie 
Henkie, die volgens de wet Rijksduitser is, maar 
volgens zijn hart goed Nederlander. Hjj had een 
Duitse vader en een Nederlandse moeder, werd 
opgeroepen voor de Duitse weermacht, ontsnapte 
na enkele weken, werd gegrepen en wegens 
desertie in de cel gestopt. Toen simuleerde hij 
een ziekte, kwam in het hospitaal en ontsnapte 
opnieuw. Hij sloot zich aan bij de KP van Zwarte 
Kees in de Achterhoek, en voegde zich, nadat 
deze door het verraad van Willie Markus war 
opgerold aan bij de ploeg van Wim Vereiker' 
in Groningen. Piet 
Surrogaat is één van 
de Knapen, die met 
de gebroeders Goot- 
jes een jaar tevoren 
het Distributiekan- 
toor van Langweer 
kraakte. En Wim 
Vereikeren heeft in 
de provincie Gronin- 
gen ook al het één 
en ander op z'n naam 
staan. De SD heeft 
voor alle drie een 
meer dan gewone 
belangstelling. 
Kort na zes uur stap- 
pen ze op de fiets. 
Op weg naar de 
Tuinbouwstraat voe- 
gen de koerierster 
Gré, die de boterham- 
men voor Miedema 
bjj zich heeft, en 
Klaas Wigboldus (die 
bjj de bevrijding van 
de stad Groningen 
om het leven is ge- 
komen) zich bjj hen. 
In de Tuinbouwstraat 
staat Klaas Simon op 
wacht. Klaas Wigboldus voegt zich bij hem. De 
fiets van kleine Jan staat voor het huis van 
bewaker Doornbos en Reint Dijkema houdt de 
bedrijfsleider op de trap van z'n eigen huis gevan- 
gen. Alles klopt. Straks komen Sep Hahn en 
Piet Weideveld met de auto's om de buit in ont- 
vangst te nemen. 
De poort moet vrij blijven voor de auto's. De 
fietsen worden achter de poort zo neergezet, dat 
de bewaker ze, als hij door het luikje kijkt, niet 
kan zien. Piet Surrogaat en Rooie Henkie stellen 
zich geruisloos op achter de linkerhelft van de 
dubbele groene deur en Gré, met de boterhammen 
gewapend, belt aan. 
„Dat zullen m'n boterhammen wel zijn", zegt 
Miedema tegen bewaker Straatsma. „Dat zal dan 
wel", zegt Straatsma en kijkt weer door z'n 
spionnetje en vraagt aan het meisje wat ze wil. 
„Ik kom het brood van Miedema brengen." 
De deur gaat op een kier, groot genoeg om de 
boterhammen door te laten. In z'n ene hand 
heeft Straatsma de deurknop en z'n andere strekt 
hij uit om het brood in ontvangst te nemen. Maar 
z'n hand blijft leeg. Er schiet een voet tussen 
de deur en wild bonkt een joijgeman de deur 
open. En achter hem is er nog één en nog één. 
De eerste is al langs hem heen en vloert de 
politieman, die doet of hij z'n pistool wil trekken 
en de volgende dringt Straatsma opzij, die de 
deur nog vast heeft en zich verweren wil. Als hjj 
in de loop van een revolver kijkt, beseft hij, dat 
het brood voor Miedema met veel gist is klaar- 
gemaakt. Hij steekt z'n handen omhoog. Hij kijkt 
naar Miedema, die overeind krabbelt en ook de 
handen in de lucht heft. Op de bezoeker in de 
portiersloge is niet gerekend. Maar nu hij er 
toch is, mag hij ook meespelen. Rooie Henkie 
dirigeert het drietal naar een hoek, en houdt ze 
daar in bedwang. De groene deuren draaien weer 
dicht en Gré gaat weer weg, het pakje brood voor 
Miedema nog onder de arm. 
Het is half zeven nu. Op het Distributiekantoor 
Kruitlaan draait agent Blok plichtmatig het 
nummer van drukkerij Hoitsema  De telefoon 
rinkelt. Even schrikken de KP-ers. Maar Wim is 
ervan op de hoogte, dat elk half uur een melding 
moet plaats vinden. Hij vraagt bewaker Straats- 
ma, wat dit kan zijn. Het is de post Kruitlaan, 

Hier alles oké 

zegt deze. Wim vraagt hem wat hij moet zeggen 
en Straatsma licht hem in. 
„Hier post Kruitlaan", zegt agent Blok plicht- 
matig, als hij verbinding heeft. „Hier alles oké", 
zegt de stem in drukkerij Hoitsema. „Natuurlijk, 
alles oké, hoe zou het ook anders", denkt agent 
Blok en hij belt af. 
Het is inderdaad oké bij drukkerij Hoitsema. Het 
is nog nooit zo helemaal oké geweest! 
Nu moeten de bonkaarten nn de proppen komen. 
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De ingang van Drukkerij Hoitsema, waar de auto voorreed. 

Agent Miedema moet maar even helpen. Die weet 
de weg. 
Dan komt er weer een stoornis. Achter een glazen 
deur is een vrouw verschenen, die wenkt, dat 
men de deur moet openmaken. Ze kan niet zien, 
dat in een hoekje de bewakers met een pistool 
in bedwang worden gehouden. Ze weet alleen, 
dat haar man (de bedrijfsleider) op de trap zit 
en dat er een vent met een pistool hem bedreigt. 
Ze is weggeglipt en zal de politieman in de 
drukkerij, waar ze binnendoor kan komen, om 
hulp vragen. Maar als de deur eindelijk wordt 
opengemaakt en ze zenuwachtig haar relaas 
wil doen, trekt alle kleur uit haar gezicht weg, 
sperren haar ogen zich wijdopen, want ook bier 
staan kerels met pistolen en 
eén wijst er naar haar en een 
stem beveelt, dat ze in de hoek 
bij de bewakers moet gaan 
staan, die ook met zo'n ding 
bedwang worden gehouden. 
Er gaat een ruitje aan digge- 
len van het afgesloten gedeel- 
te, waar de bonkaarten voor 
Enschede klaar staan. Dan 
kan men de deur openen en 
wijst Miedema de pakketten 
bonkaarten aan, die in geel 
pakpapier keurig verpakt klaar 
staan. Ze trekken er wat open, 
om te zien welke periode het 
is en dan sjouwen ze de pak- 
ken naar de uitgang, waar de 
auto's zullen voorrijden. Want 
Sep Hahn en Piet Weideveld 
zullen met hun wagens komen. 
Sep is naar de verhuizer 
Jagersveld gegaan, waar de 
auto staat, waarmee hij zal 
rijden. De auto start niet 
direct. Dat is niets bijzonders 
in deze dagen. Hij heeft erop 
gerekend, dat het wel wat 
moeite zal kosten. De wagens 
zijn niet dikwjjls meer bj) de 
weg en stilstaan doet ze nooit 
goed. Hjj morrelt aan de choke, 
kijkt of de accu nog wel goed 

NOORDEN 

door 

AD GOEDE 

is, giet wat benzine in de carburator, maar de 
motor slaat niet aan. Hij zwengelt met de star- 
ter tot het zweet hem bij straaltjes langs het 
gezicht loopt. Maar er is geen beweging in te 
krjjgen. Al draait de motor niet, de tijd draait 
wel. Hij kan niet langer meer wachten. Hij moet 
de jongens gaan zeggen, dat de auto het vertikt. 
Op de fiets peddelt hij naar de Tuinbouwstraat. 
Piet Weideveld heeft meer geluk. Zijn wagen 
staat op een boerderij in Slochteren. En hij gaat 
er op de motor heen. Onderweg houdt Piet van 
de ploeg uit Slochteren hem nog aan en vraagt 
hoe het staat met de plannen voor de kraak bjj 
Hoitsema. Hij is briesend als hij hoort, dat het 
vandaag zal gebeuren en zijn ploeg er niet bjj 
nodig is. Maar ja, wat je met tien man kunt 
doen, doe je bij voorkeur niet met vijftien. 
De donkere Chevrolet '38 uit Slochteren doet 
beter z'n best, dan z'n collega uit Groningen. 
Hjj loopt gesmeerd. Hij loopt zo goed, dat hjj 
zelfs niet stopt voor de landwachters. die bij de 
bunker aan het Winschoterdiep de hand opste- 
ken. De heren noteren dan natuurlijk het num- 
mer. Die krijgen ze nog wel aan z'n jasje. Maar 
tussen de bunker en de stad stapt Piet even uit 
en zet fluks andere nummerborden op de wagen. 
Hjj heeft een hele collectie: een A-nummer, één 
met GZ erop, en zelfs één met Politie en een 
heel mooie met RK, hetgeen Reichs Kommissar 
betekent. Nu mogen ze hem zoeken, dat Jan- 
hagel. 
Van de Noorderstationsweg zwenkt hij de Tuin- 
bouwstraat in, rijdt de poort voorbij en draalt 
de wagen dan netjes achteruit het binnenplaatsje 
op tot voor de deuren van de drukkerij. Daar is 
Sep ook. Wat een pechvogel. Zonder auto. Klaas 
Wigboldus komt ook toelopen om te helpen met 
laden. En binnen hebben ze de auto al horen 
komen. De deuren gaan open. De pakken staan 
klaar. 
Eén auto maar? Dat is jammer. Enfin, ze zullen 
er zoveel mogelijk instoppen. Eerst die kaarten 
van de lopende periode voor Amsterdam maar. 
En dan zoveel als mogelijk is van de beide 
andere periodes. Ze stapelen maar. Het ene pak 
op het andere. Zoveel als er maar even in kan. 
De vloer vol en de achterzitting vol. De stapels 
rijzen op langs de portierraampjes, liggen voor 
de achterruit. Stop. De wagen is volkomen af- 
geladen. Ze weten niet precies hoeveel er nu 
inzit, maar het moet wel 600 KG zijn. Later blijkt, 
dat het 133.450 kaarten zijn. 
Piet kruipt achter het stuur, wachtmeester 
Miedema komt naast hem te zitten en Sep 
Hahn wringt zich er als derde man naast. De 
auto is zwaar beladen en knikt bij elke oneffen- 
heid in de weg door de veren. Ze kunnen niet 
te hard rijden, maar weten, dat de politie, zodra 
deze gewaarschuwd zal worden, óp last van 
Commissaris Wolf eerst de uitgangen van de 
stad aan de Noordzijde zal afzetten. En zij zul- 
len er aan de Zuidzijde uitgaan. 

....Agent Blok is stomverbaasd 
te horen, dat het ditmaal niet 
oké is.. 
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en wet LelyLli el 

„Vrij Nederland" heeft er bezwaar tegen, dat b\j de plechtige inhuldiging van H.M. Konin- 
gin Juliana wel vermeld werd, dat het verzet vertegenwoordigd was, maar dat dit in feite 
niet het geval was. De GAC-leden en de Stichting 1940-'45 kregen geen kaarten; zegt het 
blad, de LO. kreeg er 10 en de OD. 40. 
Om misverstand te voorkomen zij medegedeeld, dat de LO.-LKP.-Stichting 1 (één) kaart 
kreeg en dat de Stichting 1940-'46 eveneens 1 (één) kaart kreeg. Hoeveel de OD. er kreeg, 
is ons niet bekend. Wel weten wij, dat het Comité Nationale Herdenking de beschikking 
kreeg over een groot aantal kaarten en dat ook de v.m. BS.-instanties een flink aantal 
kaarten ontvingen. 
Behoudens deze rectificatie en aanvulling kunnen wij ons bij de bezwaren van V.N. geheel 
aansluiten. Het is bijv. volkomen onjuist, dat de Stichting 1940-'4ö vergeten was en dat men 
op het allerlaatste ogenblik eerst in staat was deze fout, door de voorziening in 1 (één) 
kaart te herstellen. 
De Stichting 1940-'45 is de door alle oud-verzetslieden aanvaarde organisatie, waarvan men 
kan zeggen, dat z\i het verzet vertegenwoordigt. Indien men dus kaarten aan het verzet 
wilde uitreiken, had men deze of alle, of voor het grootste deel, ter beschikking dienen te 
stellen van deze Stichting. 
Deze fout is niet alleen gemaakt door officiële personen, die van het verzet blijkbaar niet 
zoveel afweten, maar ook door figuren en corporaties uit het verzet, bij wie de kaarten 
terechtkwamen. 

1 

In de drukkerij wordt nu de telefoon, die men 
intact had gelaten om geen argwaan te wek- 
ken wanneer er zou worden opgebeld, afgesne- 
den. De bewakers wordt op het hart gebonden 
zo lang mogelijk te wachten met waarschuwen 
en geen juiste signalementen te verstrekken. 
Bewaker Straatsma vraagt of hij niet, evenals 
wachtmeester Miedema mee mag, maar men 
vertelt hem, dat dit niet gaat. Bovendien heeft 
hij niets te vrezen, omdat hij niet gewapend 
was,- dus geen weerstand heeft kunnen bieden. 
Dan vertrekken de KP-ers. Rooie Henkie heeft 
de fles met aether en de kapjes met verdovende 
middelen, welke men uit veiligheidsoverwegin- 
gen had meegenomen, nog in de zak. Ze hebben 
gelukkig geen dienst hoeven doen. Reint krijgt 
een tip, dat hij de bewaking van de bedrijfslei- 
der kan beëindigen en Klaas Wigboldus loopt 
naar de woning van bewaker Roosman om 
kleine Jan hetzelfde te vertellen. 
Jan zit weer voor het raam in de voorkamer bij 
Roosman als hij zijn vriend ziet komen. Hij 
heeft het niet gemakkelijk gehad. Z'n gebroken 
pols doet hem pijn en hij voelt dat Roosman 
hem niet helemaal vertrouwt. Roosman vraagt 
of hij z'n fiets niet binnen wil zetten. Och nee, 
dat is niet nodig, vindt Jan. Hij is kennelijk op- 
gelucht als hij Klaas ziet. „Daar is een collega 
van me", zegt hjj. „Ik ga nu maar." Dan zien 
ze de auto uit de poort komen. „Ik ben hier niet 
voor m'n lol geweest", zegt Jan nu tot z'n gast- 
heer. „De drukkerij hierachter is gekraakt." 
Roosman kan het niet geloven. „Het bestaat 
niet. Ik ben er straks nog geweest. En het 
alarmsignaal is niet gegaan." 
Maar hij heeft het nauwelijks gezegd of het 
signaal gaat. 
„Ga nu maar kijken", zegt de vreemde bezoe- 
ker, „maar denk eraan, niet te snel waarschu- 
wen en geen kloppende signalementen geven." 
Binnen het half uur is de hele operatie verlopen. 
En de Tuinbouwstraat ligt weer rustig in het 
late zonlicht van de Mei-avond, wachtend op de 
feestdag van morgen. Want morgen is het 
Hemelsvaartsdag. 

* * 

De melding van Drukkerij Hoitsema aan de 
post Kruitlaan is wat Iaat deze avond en agent 
Blok is stom-verbaasd te horen dat het ditmaal 
niet oké Js. Hij geeft de melding door: Overval 
op drukkerij Hoitsema. 
Telefoon- en telextoestellen ratelen. 
Overval op Drukkerij Hoitsema! 
Overval op Drukkerij Hoitsema! 
Politie-auto's razen door de stad. Eerst naar 
het Noorden, om de uitgangen van de stad te 
bezetten. Later ook naar het Zuiden, als Com- 
missaris Wolf de zekerheid heeft, dat de auto 
met de buit de stad al uit is. 
De SD zal geen reden tot klagen hebben. De 
Politie is één en al activiteit, 't Is alleen erg 
gemakkeHjk als je weet waar je moet zoeken 
om de daders niet te vatten. 
SD-ers snuffelen alles af in de drukkerij, fouil- 
leren de bewakers, zoeken naar illegale papie- 
ren, vragen signalementen en houden hen foto's 
voor van mensen, die ze van de kraak verden- 
ken. Ook de foto van Wim is erbjj, maar nie- 
mand schijnt hem te herkennen. Omwonenden 
worden ondervraagd naar de auto. Maar die 
„dumme Hollander" hebben slechte ogen in hun 
hoofd, want men wordt niet veel wijzer. 
De politie moet de zaak maar verder uitzoeken. 
Rechercheur Rooie Hartens verhoort de bewa- 
kers. „Je zet maar een grote bek op als de SD 
je weer verhoort", zegt hij. „Ze kunnen je niks 
maken". 
Rooie Henkie heeft een nieuw kosthuis gekre- 

gen. Maar het is er niet te harden van de 
stank, want de fles met aether is half leegge- 
lopen in z'n zak. Ieder, die in z'n buurt komt 
neemt haastig de benen om niet flauw te val- 
len. Melkboer en bakker informeren belangstel- 
lend wat er gebeurd is als ze die ziekenhuis- 
lucht ruiken. Maar ze hebben er geen idee van, 
dat het iets te maken heeft met de kraak bij 
Hoitsema waarvan ze overigens alles haarfijn 
menen te weten. 
Alleen Huib is niet in z'n nopjes. Hij heeft die 
dag met de auto 10.000 nummers van „Trouw" 
over de provincie verspreid en zich gehaast om 
op tijd weer in Groningen te zijn voor de 
„expeditie". 
Johannes had hem gezegd om zeven uur bij 
Hoitsema te komen. En toen was alles al in 
kannen en kruiken. Hij verwijt dat later Johan- 
nes en vraagt naar het pistool van de Politie- 
man, dat Johannes hem had beloofd. Dat heeft 
Johannes niet. Maar hij heeft een ander mooi 
„pietje" voor Huib. Het is niet zo mooi als het 
wapen van Miedema. Huib krijgt een klein Wal- 
tertje in de hand gedrukt. Het is beter dan niets, 
maar Huib is echt boos op Johannes. Maar de 
vriendschap lijdt er toch niet onder. Dat wist 
die slimme Johannes ook wel. Hij had die Gro- 
ningse KP-ers te vriend moeten houden. Met 
z'n vriend Huib klaarde hij het wel weer. En 
het kwam, zoals hij voorzien had. 

(Wordt vervolgd.) 
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Betaling vierde kwartaal | 

De laatste kwitantie van dit jaar-"gaat bé- = 
gin October de deur uit. Er zijn vele = 
abonné's, die gewoon zijn het abonnements- | 
geld te gireren of per postwissel over te f 
maken. Dit is inderdaad de meest vlotte = 
en voordelige methode, tenzij  men te = 
lang wacht met het overmaken van deze | 
gelden. We vragen daarom reeds nu de 1 
aandacht voor deze aangelegenheid. j 

De betaling van het abonnementsgeld "kan 
op twee manieren worden geregeld: 
le. Vlot en voordelig als U het abonne- 
mentsgeld over het 4de kwartaal 1948 
( ƒ 1.50) overmaakt per postwissel of op 
postrekening 109588 ten name van LO. 
LKP. Stichting, A'dam. 
2e. Duur en omslachtig als U wacht tot 
de kwitantie wordt aangeboden (natuur- 
Iflk juist op het moment, dat U niet thuis 
bent) verhoogd met incassokosten. 
Wjj stellen II niet voor een moeilijke keus! 

iimiiiMiimHimiiimiiimiiiHmmmiiiiimiiiimtimmmmiimiimiimiiiii 
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De — voor het Buitengewoon Pensioen — be- 
faamde datum 29 September breekt spoedig aan. 
Met het oog op het enorme belang hiervan voor 
allen, die nu of in de toekomst rechten op pen- 
sioen kunnen laten gelden, komt het ons dien- 
stig voor nog eenmaal, thans voor het laatst, 
de aandacht te vestigen op hetgeen de lezers met 
betrekking tot de toekenning van dit pensioen 
te doen staat. Er hangt voor vele verzetsslacht- 
offers te veel van af, dan dat men zich uit laks- 
heid of onverschilligheid aan de verantwoorde- 
lijkheid jegens hen mag onttrekken. Laat een 
ieder zijn taak duidelijk zien; een taak, zo gering, 
dat zij de moeite om erover te schrijven bijna niet 
waard is, maar anderzijds zo belangrijk, dat nie- 
mand in gebreke mag blijven. Op ieder van ons 
rust de taak en de verantwoordelijkheid om te 
zorgen, dat allen, die in het door ons bereikte 
gebied, recht op pensioen hebben, dit ook vóór de 
bovengenoemde datum tot gelding brengen. 
Laten wij daarom op dit ogenblik samen nagaan, 
wat in dezen nog te doen staat, welke soort ge- 
vallen nog dienen te worden bezien. 
Afgewezen gevallen. 
Alle gevallen, waarin mogelijk voorheen een ver- 
zoek om uitkering van de Stichting werd afge- 
wezen, zonder dat betrokkenen hiervan een 
beroepszaak hebben gemaakt of op de mogelijk- 
heid van beroep zijn gewezen. 
Niet herstelde zieken. 
Wij hebben hier op het oog die verzetslieden, die 
wel aan het werk zijn gegaan, doch nog met 
lichamelijke- of geestes-bezwaren als gevolg van 
hun verzetswerk kampen, alsmede diegenen, van 
wie zou kunnen worden verwacht, dat bedoelde 
moeilijkheden in de toekomst zouden kunnen 
verergeren. 
Stichtingsgeyallen, die zich zelf redden. 
Hieronder valleh dus zij, die alhoewel anders in 
aanmerking komend, thans in eigen onderhoud 
voorzien. Ook zij moeten nu aanvragen: de toe- 
komst kan het Buitengewoon Pensioen tot een 
noodzaak voor hen maken! Mocht blijken, dat 
bedoelde „zelfverzorg(st)ers" ondanks dit argu- 
ment niet willen aanvragen, geeft 1940—'45 dan 
vooral hun namen en adressen op. 

Hertrouwde weduwen. 
* Belangrijk i.v.m. de (mogelijke) „bruidsschat". 

Deze bruidsschat kan echter voor zover thans 
bekend, alleen toegekend worden aan weduwen, 
die op 1 October 1947 of daarna hertrouwd zijn. 
Dit punt is echter ook van groot belang i.v.m. 
het (eventuele) wezenpensioen. Samengevat bete- 
kent dit punt dus, dat U 1940—'45 een opgave 
verstrekt van alle weduwen van verzetsmannen, 
die na het overlijden van hun echtgenoot, ook 
eventueel voor de bevrijding, hertrouwd zijn. 
Gijzelaars e.d. 
Ten aanzien van deze groep zult U moeten nagaan 
of er in Uw gebied personen (waren) zijn, die 
als gijzelaar zijn gearresteerd en daardoor omge- 
komen, dan wel invalide geworden zijn. U stelt 
zich dan de vraag bf voor deze mensen een aan- 
vraag is ingediend, dan wel of er bij zijn, die op 
grond van vroegere opvattingen voor Stichtings- 
uitkering zijn afgewezen. Voor deze groep — 
evenals trouwens voor alle andere — geldt het 
volgende standpunt: 

Wenst men een aanvraag in te dienen, zelfs 
al acht U het resultaat twijfelachtig, dan 
moet U toch de aanvraag laten doorgaan. 
Bedenkt U daarbij, dat het uiteindelijk de 
Buitengewone Pensioenraad is, die in nauwe 
samenwerking met het Hoofdbestuur der 
Stichting, beslist. 

Gevallen uit andere plaatsen. 
U zult dienen na te gaan, of er in Uw gebied 
tijdens de bezetting illegale werkers door hun 
verzet zijn omgekomen, of invalide geworden, ook 
al woonden zij (dan wel wonen thans zij of de 
nagelaten betrekkingen) in een andere plaats. 
Zijn er zulke gevallen, dan zien wij van deze een 
opgave met nieuw adres tegemoet. 

Verhuizingsgevallen. 
Bedoeld worden hier de gevallen van hen, van wie 
een aanvraag Buitengewoon Pensioen dient te 
worden verwacht en die uit Uw gemeente ver- 
huisd zijn, terwijl U de bijzonderheden en de 
nieuwe adressen kent. Geeft U die met hun 
nieuwe adressen aan 1940—'45 door. 
Laat een ieder even zijn gedachten bjj het boven- 
staande bepalen, opdat alle rechthebbenden de 
verzorging zullen ontvangen, waarop zij recht 
hebben. 

ALLEN . ... la op TIJD 
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M,e det de* detlait dè 

Vrouwe, die de vrije schepen 
van de Nederlandse buurt, 

als door hoger macht gegrepen 
vijftig jaren hebt bestuurd. 

Moeder, die ze door de branding 
dwars door nacht en stormgetij, 

bracht in de haven der bevrijdinr 
vrij van angst en slavernij. 

Moeder, die ons in die jaren, 
vol van zorgen en verdriet, 

juiste koers hebt leren varen 
ook al zag ons oog U niet. 

sva 
Moeder, Uw stem kwam wel van vet 

maar bezielde en gaf moed, 
in donkerheid waart Gij de ster 

die verlichtte ons gemoed. 
<TV3 

Moeder, Uw geloofsvertrouwen 
heeft ons allen toen bezield, 

gaf ons kracht, moed en vertrouwe. 
waar U lag voor God geknield. 

Toen Uw leger triomfeerde 
hoe groot was toen onze vreugd, 

toen U bij ons wederkeerde 
waren wij te meer verheugd. 

er**'» 
Moeder, idealen blijven 

(al zijn ve(e)l'n teleurgesteld) 
niemand kan die ooit verdrijven 

te menig vriend bleef op bet veld. 

Moeder, U kent onze vragen 
de teleurstelling en smart, 

en wij weten ons gedragen 
door Uw liefdevolle hart. 

Moeder, nu U moet gaan scheid*. 
vervult droefheid ons gemoed, 

dit troost ons: wie God laat leiden 
vindt het einde zeker goed. 

Heb dank voor wat U van 't begin 
tot aan 't eind ons hebt gedaan, 

wij groeten nu onze Vorstin 
Wie Gij Uw troon hebt af gestaan. 

Moeder, de jeugd van Nederland 
zweert, belooft Haar eeuw'ge trouw, 

ons hart blijft altijd Haar verpand 
èn in vreugde, èn in rouw. 

Moeder, nooit zullen wij wijken 
wat ook 't lot ons brengen zal, 

en de vaan zal nimmer strijken, 
staan voor land en vrijheid pal. 

Zolang wij nog kunnen zingen 
ons fier Oranjelied 

zal niemand ons ooit verdringen 
krijgen ze ons landje niet. 

Gaan er eens wéér stormen woed 
daalt nog eens een donk're nachi 

dan zull'n wij Uw Huis behoeden 
en houden wij opnieuw de wacht' 

Als het moet zullen wij strijden, 
trotseren droefheid, dood en pijn 
tonen dat wij ook in lijden 

onwrikbaar en standvastig zijn. 

Moeder, Uw veteranen, 
staan, de banden om de kin. 

rukken, onder d' oude vanen, 
op voor land en Koningin! 

Moeder, 'k heb God veel gebeden 
dat Zijn Zegen op U daalt. 

Hij U rust geeft, leidt Uw schreden. 
Zijn gunst voor altijd U omstraalt! 

Assen, Sept. '48. 
SJIRK B. 

ONTMASKERING der REVOLUTIE 

Niet weinigen in ons land hebben steeds ge- 
meend, dat Indië, en met name de Republiek, 

eerst recht bevrijd was, toen men daar het be- 
heer in eigen hand genomen had en de Nederlan- 
ders van de kaart waren. Dat was en is nog steeds 
een misvatting van de situatie, die zich gewro- 
ken heeft. En die misvatting betreft dat, wat men 
onder vrijheid verstaat. Wie strijdt voor vrijheid, 
strijdt niet tegen het gezag, maar vóór gezag en 
wel voor een zodanig gezag, dat een orde van 
zaken geeft, waarin men vrijheid kan beleven. 
Zo'n gezag ten behoeve van de vrijheid was noch 
de Duitse macht in Nederland, noch de Japanse 
macht in Indië. Zo'n gezag vormde wel de" over- 
heid in Nederland en de overheid in Indië. Want 
al was er verschil in de mate van vrijheid der 
onderdanen — in verband met het ontwikkelings- 
peil — er bestonden hier en in Indië waarborgen 
voor de rechten en vrijheden der onderdanen, die 
hen mogelijkheden tot ontwikkeling en in Indië 
in het bijzonder, tot groeiende zelfstandigheid en 
steeds intensiever deelname in het bestuur, boden. 
Dit te ontkennen ware geschiedvervalsing. 
De Japanners beroofden Indië van die vrijheden 
en rechten. 
En nu stelt men het voor, alsof Soekarno en de 
zijnen dit euvel niet alleen herstelden, maar voor- 
al op revolutionnaire wijze de vrijheid dier bevol- 
king ten opzichte van Nederland in het leven rie- 
pen. Wie dit geloofden, moesten Soekarno wel 
bijvallen. 
Wij voor ons hebben dit niet geloofd, omdat we 
van de revolutie geen vrijheid, maar knechting 
verwachtten. 
Het probleem van de volkeren in Indië betreft 
vanzelfsprekend nog steeds de verhouding van 
Indië en Nederland, maar het is onjuist, te me- 
nen, dat de vrijheid van de volkeren in Indië uit- 
sluitend afhankelijk is van die verhouding. Die 
vrijheid, en ook de rechten van het volk, hangen 
in de eerste plaats af van de gezagsverhouding 
in Indië zelf, van de-verhouding tussen het Neder- 
lands-Indisch gouvernement en de onderdaan in 
Indië. In dat gouvernement speelt Nederland nog 
een belangrijke rol, maar in toenemende mate —- 
en dat is een bewijs van ontwikkeling in Indië — 
treedt in dat gouvernement de Indische bevol- 
king zelf op. En in de relatie van overheid en 
onderdaan in Indië waren de rechten en vrij- 
heden der bevolking gewaarborgd en in een toe- 
stand van positieve ontwikkeling. 
Hierdoor heeft Japan en heeft daarna Soekarno 
een streep gezet en daarom menen wij met na- 
druk de ware bevrijding van de bevolking in 
Indië te moeten bepleiten. Dat Indië vrijer zou 
zijn met Soekarno, was slechts schijn, want die 
z.g. vrijheid betrof een kleine groep leiders, die 
zelf — door hun gemis aan bestuurskwaliteiten 
en door de liquidatie van het bestaande bestuurs- 
apparaat — wel gedwongen moesten worden tot 
een totalitaire bestuursvorm, indien zij het land 
niet tot een chaos wilden brengen. 
Van die chaos en van die dictatuur heeft Indië 
haar deel gehad. De misvatting van de situatie 
in Indië en het handelen naar die misvatting heeft 
verschrikkelijke, en voor Nederland enterende, 
gevolgen gehad. Miskotte zegt ergens; „De leu- 
gen is zo snel, dat de waarheid, de hoop haar in 
te halen, allang schijnt te hebben opgegeven". 
Deze typisch Barthiaanse opvatting heeft echter 
slechts een schijn van recht. Op de duur wint de 
waarheid 't toch altijd weer. Zo ook in Indië. De 
praktijk heeft steeds duidelijker getoond, dat de 
republikeinse revolutie chaos en dictatuur beide 
bracht en dat men om de chaos te ontvlieden wel 
moest terugvallen op de dictatuur, daarbij de vrij- 
heden en rechten der bevolking in reactionnaire 
— de klok der geschiedenis terugzettende — zin 
afbrekend. 
De jongste ontwikkeling in dit proces is het aan 
de dag treden van de communistische activiteit. 
Dat is geen toevallige omstandigheid, die de aan- 
hangers van de theorie van het zachte eitje een 
spaak in het wiel steekt. Wie dat denkt, doet de 
ene blinddoek af om de andere voor te doen. Niet 
alleen was Sjariffoedin al 12 jaar lang geheim 
lid der communistische partij — en welk een 
prachtige huizen heeft men op deze man ge- 
bouwd —, maar de revolutie in Djokja was onder 
de gegeven omstandigheden naar oorsprong en 
aanleg arbeidsveld voor taktiek en stategie van 
de communistische dictatuur. Er steekt niets 
vreemds in het feit, dat de sikkel en hamer in 
Djokja het pleit beginnen te winnen. Integendeel, 
het zou volkomen raadselachtig geweest zijn, in- 
dien de revolutie van Djokja geen communistisch 
avontuur geworden zou zijn. 

Het tegenwoordige gaat zwanger van het ko- 
mende, zegt Leibnitz, en daarom is het inzicht 

in het tegenwoordige zo belangrijk voor het toe- 
komstig beleid. Had men in Nederland het karak- 
ter van de Indische revolutie verstaan, dan had 
men beseft, dat het herstel van gezag in geheel 
Indië, zoals zich dat in de historie gevormd had, 
tenslotte een bescherming van de vrijheden en 
rechten der bevolking tegen de communistische 
dictatuur betekende. 
Velen in Nederland hebben dit niet verstaan en 
ze zijn, met de beste bedoelingen voor Indië be- 
zield, een weg opgegaan van het compromis met 
de republiek, waardoor hun idealen in het tegen- 
deel verkeerd zijn. Men verwachtte progressie; 
men krijgt thans reactie. Men verwachtte bevrij- 
ding van het volk; men krijgt thans communisti- 
sche onderdrukking. 
En dit is resultaat van een politiek van schip- 
peren, die deze drie jaren onderweg reeds her- 
haaldelijk door waarschuwingsbordjes gemarkeerd 
is. Steeds weer moest men over stag voor de 
revolutionnaire tendenties van Djokja; uit de 
voorlichting moesten de feiten, die in strijd waren 
(moesten zijn) met hun theorie, geweerd worden; 
alles moest in nevelen gehuld en in dubbelzinnig- 
heden geïnterpreteerd worden; geen verweer was 
er tegen de afbraak van de staatkundige plannen 
in het reeds bevrijde gebied door de republikeinse 
infectie; de idee, dat men een gewapende actie 
tot herstel der orde halverwege kon stoppen, 
werd voor de soldaten en de bevolking een trage- 
die en is in staatkundige zin een comedie, waar- 
over men over honderd jaar nog zal daveren van 
de lach. 
En het resultaat van al deze goedbedoelde vrien- 
delijkheid tegenover de revolutie is een toestand, 
die naar menselijk inzicht geen mogelijkheden 
meer biedt om Indië te bewaren voor de zwartste 
reactie inzake de vrijheden en rechten van de be- 
volking. 
Natuurlijk zijn er ook thans nog mensen, die 
menen, dat 't niet zo'n vaart zal lopen. Wel, 
laten die lieden eens nadenken over het feit, dat 
de communistische dwang in Indië al zover is, 
dat de simpele overeenkomst van Moeso (met 
instructies) uit Moskou, na een 20-jarig verblijf 
aldaar, voldoende was om twee zeer vooraan- 
staande republikeinen, Sjariffoedin en Setiadjid 
een openbare schuldbelijdenis te doen afleggen 
en voldoende om de socialistische en de commu- 
nistische partij te doen ineensmelten tot het 
grootste politieke blok der republiek. 
Stalin eist onder bedreigingen schuldbekentenis- 
sen en hij krijgt ze, van Sjariffoedin en van Paul 
de Groot. De democratie eist ze van niemand, 
maar in de democratische staten is het ieders 
morele plicht, dat men openhartig van zijn dwa- 
lingen terug keert. 
Wij wachten er met spanning — niet met leed- 
vermaak — op. Wij wachten op de mannen, die 
de revolutie rechtvaardigden, die gestreeld waren 
met de vriendschap van Djokja, die van hun 
„vrienden" aldaar geen kwaad woord wilden 
horen. Kortom: wij wachten op openhartigheid 
van de mannen, die de politiek van het zachte 
eitje voorstonden. 

! Helaas, de mens heeft vele vonden gezocht en 
zo hebben ook deze heren een vondst voor hun 
benarde positie. 
't Is een internationaal vraagstuk, zegt men nu. 
Inderdaad, maar dat is het geworden door ons 
beleid; dat had het niet, behoeven te worden en 
dat had het nooit mogen worden. Zijn de Engel- 
sen soms van plan de communisten op Malakka 
hun gang te laten gaan, of met hun pet in de 
hand te gaan staan voor de Veiligheidsraad? En 
de Fransen in Indo-China? 
Daar spreekt het kanon en dat kanon is barm- 
hartiger voor de bevolking dan ons marchan- 
deren met de republiek deze drie jaren. 
Ja, barmhartig is het kanon als het de beteuge- 
ling van de onbarmhartigheden en wreedheden 
der revolutie moet bieden. Wie het niet verstaat, 
moet zich maar verder in de luren laten leggen 
door Soekarno, Sjariffoedin, Allmin, Moeso en 
Stalin. Die weten precies hoe ze de politiek van 
het zachte eitje moeten uitbuiten. Zolang Neder- 
land nog iets doet in Indië, hebben we met be- 
trekking tot de republiek de keuze tussen de 
politiek van het zachte eitje en de politiek van het 
kanon en steeds zal de eerste de bevolking ver- 
der in het moeras voeren; nog is het tjjd, dat het 
kanon redding kan brengen. Maar het is vijf 
voor twaalven. H. v. R. 

_ 
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W. ). M. Wijnen 
Burgemeester van Asten. 

Geb. 22 September 1880, 
Gefusilleerd 15 Augustus 1944» 

Gij heht het mensen-wereld lot. 

Alleen in Uwe handen. 

r 

P. j. C. Smulders 
Burgemeester van Someren. 

Geb. 17 Januari 1895, 
Gefusilleerd 15 Augustus 1944. 

Aan de Zuidelijke Kanaaldijk nabij Sluis 13 onder Someren staat ergens 
op de berm van de weg een granieten kruis. Op deze plek werden in de 
nacht voor het feest van Maria Hemelvaart 1944, nauwelijks één maand 
voordat aanstormende Shermantanks in Peelland de bevrijding brachten, 
twee burgemeesters door sluipmoordenaars bij het licht van autokop- 
lampen neergeschoten. 
W. J. M. .Wijnen van Asten en P. J. C. Smulders van Someren, beiden 
gedegen magistraten van oude stempel, die té veel blijk hadden gegeven 
van onverschrokkenheid en onverzettelijkheid tegenover de bezetter en 
daarom als voorbestemd schenen om te sterven voor plicht, vaderlandse 
deugd en verzet. Beiden hadden geweigerd bevelen uit te voeren voor 
de vijand, mensen aan te brengen voor het verrichten van werkzaam- 
heden aan de Duitse stellingen, omdat dit steun betekende aan de vijand; 
omdat het niet strookte met de bevelen var, de wettige regering en hun 
taak als goede vaderlanders. 
Hoe was het gekomen? Met verbeten woede had de S.D. toe moeten ziep, 
dat in Peelland het verzet tegen de Duitse bezetter steeds groeide. Het 
boerenland verborg daar schier op elke hoeve onderduikers. Veelvuldige 
razzia's waren niet in staat de bevolking af te schrikken, ook niet toen 
de boerenzoon F. J. van den Bogaard uit Someren bij een nachtelijke 
overval op 17 Juni 1944 in zijn ouderlijk huis op gemene wijze werd 
doodgeschoten. 
Uit Asten en Soraeren werden tientallen burgers opgehaald voor arbeid 
aan de kustwerken in Zeeland. Ook de burgemeesters van beide gemeen- 
ten. Verschillenden werden opgesloten in Vught of Amersfoort. Maar 
ondergrondse actie en sabotage gingen door. In de omgeving Asten— 
Someren vermoedden de Duitsers een grote haard van verzet, die zij tot hun 
voortdurende ergernis niet vermochten te vinden. De liquidatie van twee 
landwachters uit Gemert — begin Augustus 1944 — was een doorn in 
hun oog. „Terror soll mit Anti-terror beantwortet werden" schreeuwde 
de S.D. in rampzalige woede. In Den Haag werden de Silbertannemoor- 
den uitgedacht, bedoeld om door het doden van weerloze burgers mee- 
dogenloos elk openlijk verzet van de bevolking te breken. 
Voor de neergeschoten landwachters moesten drie personen uit Peelland 
sterven. In Gemert zelf kon men voor de sluipmoord-représaille geen 
„geschikte" personen vinden. Van een vuige N.S.B.-verrader uit Asten 
kreeg de SS-Standarte V te Eindhoven toen een lijst van „terroristen" 
uit Asten en Someren, waarop, behalve acht anderen, beide burgemeesters 
Dr. Jacobs en de raanufacturier F. Eijsbouts uit Someren bovenaan voor- 
kwamen. 
De S.D. zette een sadistisch moordplan op touw. Op de avond van de 
14e Augustus hield een SS-moordp!oeg in Eindhoven de laatste bijeen- 
komst om met cynische koelbloedigheid al de finesses van de Silber- 
tanne-actie te bespreken. Te middernacht reed een Citroën met moorde- 

naars naar Asten waar burgemeester Wijnen van het bed werd gehaald 
en in de auto meegenomen. In Someren werd gestopt voor de woning 
van burgemeester Smulders, die nog maar amper gelegenheid kreeg zich 
te kleden. Aangezien Dr. Jacobs niet thuis werd aangetroffen werd de 
heer Eijsbouts opgehaald. 
De drie ten dode gedoemden zaten stil en bedrukt achter in de volge- 
propte wagen. Men had hun verteld, dat zij naar Vught zouden worden 
gebracht. Wie zal het zeggen of zij al een vermoeden hadden van het- 
geen gebeuren ging. Het was niet de eerste keer dat zij door de S.D. 
werden opgehaald. De heer Eijsbouts — die als door een wonder de 
dood zou ontsnappen —- kon het later nog vertellen. Toen de wagen 
richting Weert reed werd het wantrouwen in het doel van de tocht steeds 
groter. Het was bijna 1 uur in de nacht toen de wagen bij Sluis 12 de 
verlaten kanaaldijk opreed. Kort daarop begon het moordenaarswerk toen 
de chauffeur riep: „Verdammt noch mal, ist schon Panne!". Deze inge- 
studeerde lugubere comedie, zoals spoedig zou blijken, werd verder ge- 
speeld. De wagen stopte, een voorportier werd opengerukt, een der 
boeven liep om 'de wagen heen, vroeg naar een „Schlüssel" en direct 
werd ook het achterportier opengedaan en gezegd: „Stappen jullie ook 
maar uit". Beide burgemeesters en de heer Eijsbouts stonden aan de 
rechterkant van de wagen. Toen het bevel: „Ga in de koplichten staan!" 
Meteen werd er al gevuurd. Het eerste schot raakte de rechterarm van 
de heer Eijsbouts, die zich direct liet vallen, welke reactie zijn redding 
werd. Hij lag met het hoofd naar beneden op de glooiing van de berm 
en bleef onbewegelijk. Enkele keren hoorde hij schieten, misschien een 
10-tal schoten, maar hoorde geen kreet of roep, wel even steunen en 
rochelen. De beide burgemeesters moesten wel pp slag dood zijn ge- 
weest toen het gloeiende lood in hoofd en lichaam werd gedreven  
Na de doffe knallen bleef het enkele ogenblikken stil. Een van de moor- 
denaars riep; „Ik ben m'n revolver kwijt". Bij het zoeken ernaar stieten 
ze op de heer Eijsbouts en een stem zei: „Hier ligt er nog een" waarop 
het antwoord kwam „schiet hem in de nek". „Hij is al dood", weer de 
eerste stem en het antwoord; „Dan niet schieten — we rijden weg". De 
Citroën sloeg aan en zoefde weg in de richting Weert, achterlatend twee 
doden en de enig overlevende van deze wrede moordpartij. 
Vier jaren is het nu geleden dat twee magistraten — goede vaderlanders 
in hart en nieren — voor de hoogste belangen het offer van hun leven 
gaven. De moordenaars hebben voor hun rechters gestaan. Maar hun 
doodstraf zal het verlies van twee zulke Nederlanders niet goed kunnen 
maken. Voor de roem van dezen is geen monument groot genoeg. Want 
op ieder van hen is deze spreuk van toepassing: „Exegi monumentum aere 
perennius", dat is: Ik heb een gedenkteken opgericht, dat duurzamer is 
dan brons. 

In angst roep ik tot U, o God! 
Gij hebt het mensen-wereldlot, 
Alleen in Uwe handen. 
Ai, red de wereld art haar nood. 
Het mensenleed is diep en groot 
Tot aan de verste stranden. 

Wij hebben zwaar gezondigd. Heer! 
Wij leefden gans niet tof Uw eer. 
Maar kozen eigen wegen   
Gij kwaamt om ons te straffen. Heer, 
Met Uwe roede op aarde neer, 
O, laat 't ons zijn ten zegen. 

a u au, d t&e tat u ❖ 

Ons volk, het kere weer tot God, 
Het legge heel het smadelijk lot 
Aan Uwe voeten neder. 
Geef gij, o God, voor wat nog wacht 
Ons land en volk de dragenskracht. 
Keer met Uw vrede weder. 

Behoed ons volk voor 't wreed geweld 
Des vijands, die geen perk zich stelt. 
En 't land wil onderdrukken. 
Hij, heeft het op Uw eer gemunt. 
Wij smeken, dat Gij 't hem niet gunt 
Dat hem dit zal gelukken. 

Houdt Gij ons dicht bij 't Goddelijk Woord, 
Leidt aan Uw Vaderland ons voort. 
Langs Uwe heilige wegen. 
Blijf Gij Uw volk in deze tijd 
Waarin het toch zo smartelijk lijdt 
Nabij met troost en zegen. 

Redt Gij ons uit de wereldbrand, 
Door Uwe Goddelijke hand 
En doe ons alle dagen 
Hetzij Gij ons van ramp bevrijdt 
Of nog door dieper dalen leidt 
Van Uwe trouw gewagen. 

Uit: Climax.) 
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Met dank aan God geven wij U 
met blijdschap kennis van de ge- 
boorte van onxc dochter 
Jaqueline Johanna Hendrika 

R. Hogeboom 
J. H. M. Hogeboom-Reinink 

Gorontalo (N.-L). 28 Aug. 1948. 

Sauapirin bevrfldt 
U van kou en pijn ! 
Koker a 50 tabletten 75 ct. 
in alle welvoorziene Apoth. 
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STEMPELFABRIEK 
VAHDERBRVC 

WESTZ'JDE 202-ZAAXDAM 
TELEF. 4128 POSTR. 217102 

In een dag gereed 

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

Houtwarenfabr. P. FLENS, C.V. 
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OOSTZAAN 

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

Ho) uiorl non tlono Vervaardigers van Huish. artikelen. 
,...j ''l,, „ Speelgoederen en Techn. Houtwaren. 
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Drukkerij H. J. Koersen & Zn. 

TEL, 32239 
SINGEL 281 - AMSTERDAM-G. 
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PERIODIEKEN EN 

HANDELSDRUKWERK 

Bij de N.V. GARENFABRIEK 

BIEZESTORK-HENGELO 

kan geplaatst worden 

personeel voor 

VERVERIJ en BLEEKERIJ. 

Tevens een CHAUFFEUR gevraagd. 

Er worden nóg niet genoeg 

AFSLUITERS gemaakt... 

z 

vjr*- 

... en daarom 
heten wij alle afzwaaiende 

Vormers 

Draaiers 

Kernmakers 

Omscholers 

HARTELIJK WELKOM 

in ons bedrijf. 

G. DIKKERS & Co., n.v. 

Hengelo (O.) 

DE SPIEGEL-SERIE KONDIGT AAN: 

mooiste 

m 

Prijs I 4.90 
Als abonné op 
de Spiegel-Serie 
betaalt U slechts 

45 
12. 

lla^s 
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Hat eerste boek van de 
SPIEGEL SERIE - JAARGANG 1948/49 

Onze jonge Koningin 

thuis 

Een deelgenootschap 

in de Spiegel-Serie betekent 

echt linnen 
rug, gekleur- 

Zó wilde het volk van Nederland 
zijn jonge Koningin kunnen zien. 
Door dit boek komt Zij als het 
ware nader tot ons: leren wij Haar 
kennen in Haar dagelijks leven. 
Dr. Waterink is et in geslaagd 
een boek te schrijven, waarin niet 
zozeer de officieel en algemeen 
bekende feiten op de voorgrond 
staan, maar waarin alleraardigste 
en vaak ontroerende bijzonder- 
heden worden vermeld, 
ff. AL Koningin Julictna en Z. K. H. 
Prins Bernhard hebben voor dit boek 
hun persoonlijke foto-archieven ter be- 
schikking gesteld, waardoor o.m. een 
schat van nog nimmer gepubliceerde 
foto's van de Koninklijke Familie kon 
■worden opgenomen. 
Heel Nederland moet in staat 
gesteld worden dit fraai uitgevoer- 
de boek van blijvende waarde te 
bezitten. Daarom hebben de uit- 

1 gevers besloten het in de Spiegel- 
Serie op te nemen, waardoor de 
toch al lage winkelprijs-van f4.90, 
voor abonné's gesteld kon wor- 
den op slechts f 2.45. Een be- 
sparing dus van maar liefst 500/0. 

50 0/o BESPARING! 

Een abonnement op de Spiegel-Serie kost U niets. 
Er behoeft geen intekengeld of wat dan ook voor. 
uit betaald te worden. Integendeel, het bespaart 
U zelfs de helft op de aanschaffingsprijs van 
nieuwe boeken. De jaargang 1948/49 brengt U 
een voordeel van f, 9.80. Rekent U het maar na: 

de kop en fraai extra-omslag in kleurendruk. Do 
belangstelling voor de nieuwe jaargang is enorm, 
talmt dus niet met het Inzenden van deze bestel- 
bon naar Uw boekhandelaar of rechtstreeks naar 
de Spiegel-Serie te Wagenlngen. U betaalt pas 
na ontvangst van elk boek. 

winkelprijs abonné's betalen 
slechte 

Boek 1. 
„ 2- 
„ 8. 
» 4. 

t 4.90 
m 4.90 
„4.90 
„ 4.90 

f 2.45 
„2.45 
„ 2.45 
„2.46 

ZENDT GEENGEIDI 
** " DEZE BON IS I * t in d. 

   

f 19.60 f 9.80 
De Spiegel-Serie is op royaal formaat uitgevoerd, 
typografisch uitstekend verzorgd, voorzien van 

SAAM : —   
   

' ■ s^ei-8^'"Wa0enin<"nf 
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Bil UW IEBÜGIIEEII UIT MILIIMIIE BIEBSI 

ZIIL1 U WEDER JUK OE SLU Wllim 

De N.V. Nederlandsche Kabelfabriek, Delft, Schie- 
weg 9, welke kabels maakt voor sterk- en zwakstroom, 
kan voor Afd. Onderhoud 

MACHINE-BANKWERKERS 
en 

BEDRIIFS-ELECTRICIËNS 

plaa'sen. Ook voor opleiding tot KABELMONTEUR 
bestaat gelegenheid. 

ONGESCHOOLDEN 
kunnen aan kabelmachines tot GEOEFEND arbeider 
worden opgeleid. Leeftijden tot 35 jaar. Vaste aanstel- 
ling na 1 jaar met opname in de pensioenfondsen. 
Meldt U zich voor inlichtingen b. d. afd. Personeels- 
zaken. 

IJzerwerkers 

Ketelmakers 

an anders vakarbeider* kunnen worden geplaatst 
zoals: 

Drmai«rs - Fraisers 
Rond- en Vlakslijpers 
Plaatwerkers - Smeden enz. 

Eigen volledige pensioenvoorziening met ouden- 
dag- (60 '/, van het loon), weduwe-, weien- en 
Invaliditeitspensioen en verdere bovenwettlge 
sociale voorzieningen. 

Havenbedrijf 

„VLAARDINGEN-OOST" N.V. 

Vlaardingen 

Ingevolge papiertoewijzing B.P.P. no. 6398, verschijnt dezeultgare 
wekelijks en Is de omvang van dit nummer 8 pagina s, pag- 
formaat 29 x 40. 
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Weekblad der GOIWN. 

en LO.-LkP.-SfichHng. 

GEMEENSCHAP OUD-ILLEGALE WERKERS NEDERLAND 

24 Sept. 1943 

LANDELIJKE ORG. VOOR HULP AAN ONDERDUIKERS ♦ LANDELIJKE KNOKPLOEGEN 

Losse nammezs 20 cent 

afwiLLe L iPtaAwet k 

Op de bestuursvergadering der LO.-LK.P-Stichting, gehouden op 17 Sep- 
tember j.l. op „Drakenburgh" te Hilversum, sprak de voorzitter Ir. H. van 
Riessen, een openingsrede uit. 
De redactie heeft gemeend deze rede in,.De Zwerver" te moeten publiceren. 

Mijne Heren, 

Het zij mij vergund, deze vergadering met een 
enkel woord in te leiden. U hebt vanzelfspre- 

kend geen behoefte aan een herhaling van het U 
toegezonden verslag over de werkzaamheden van 
het afgelopen jaar. En voorzover U toelichting 
wenst, zal de bespreking daarin ruimschoots kunnen 
voorzien. 
Wel is het gewenst om bij de aanvang dier bespre- 
king onze werkzaamheden een ogenblik in breder 
verband te zien. Wie zich de moeite getroost om 
zijn dagelijks werk ook eens op een fundamenteler 
plateau te bekijken, wordt altijd weer gesterkt voor 
zijn werk. Wie daarentegen uitsluitend bij de dage- 
lijkse praktijk, bij de cijfers en data blijft stilstaan, 
mist op de duur de stimulans voor het werk en zal 
de zin ervan uit het oog verliezen. Men ziet dan 
door de bomen het bos niet meer. 
Zo was het immers ook in het verzet. Wel hielden we 
ons met hartstocht bezig met bonkaarten, revolvers 
en krantjes. Maar daarom ging het tenslotte toch 
niet. De strijd om de bonkaart was een strijd voor 
de vrijheid van ons land, voor de door de wet 
gewaarborgde vrijheden en rechten van zijn inwo- 
ners. Eerst zo bezien kwam de bonkaart en kwam 
de revolver in de goede samenhang te staan. En 
ook zo eerst kan men die strijd verstaan als een 
Opdracht, waartoe we in het diepst van ons hart 
opgeroepen werden. Wie het doel van de strijd en 
de opdracht tot de strijd, met de opdrachtgever, uit 
het oog verloor, liep op de duur gevaar, het hele 
verzet als een spel te zien en een avonturier te 
worden. 
Zeker, men mag hier niet overdrijven. De theorie, 
dat LO-ers en KP-ers voortdurend liepen te mijme- 
ren over de grote lijnen van het werk en over de 
geestelijke grond ervan, is fantasie en ontstaat uit 
vals idealisme. Er was integendeel door de span- 
ning en de bekoring, door de drukte en de gevaren 
juist veel kans, dat men deze dingen geheel uit het 
oog verloor. Maar daarom was het ook nodig, dat 
we elkander van tijd tot tijd bi) deze dingen bepaal- 
den en ieder weet nog wel uit zijn ervaring, dat 
die ogenblikken tot de schoonste uit het verzet 
behoorden. Dan immers realiseerden we ons weer, 
waarom het ging, dan eerst beseften we weer, dat 
gehoorzaamheid aan God en liefde tot de naaste 
en tot ons land ons tot verzet dwongen. Dan kwa- 
men we zelf op de achtergrond en wisten we weer, 
dat niet wij telden, dat niet ons leven gewichtig 
was, maar dat de opdracht tot de strijd voor de 
vrijheid altijd en overal de doorslag gaf. 
Het is misschien die hooggestemde gemoedsgesteld- 
heid, waarin we maar al te zelden leefden, waar we 
het meest naar terug verlangen. De bereidheid tot 
een offer, om met Frits de Zwerver te spreken, 't Is 
wellicht in de chaos en verwarring na de bevrij- 
ding juist het heimwee naar dat volle lé*en, het 
onvervulde verlangen om ons ook nu van harte te 
kunnen geven voor een grote of kleine zaak, waaruit 
bij velen het gevoel van diepe teleurstelling te ver- 
klaren is. Want het grote van het verzet was het 
offer om niet. Dat was 't moment, waarin kleine 
mensen, ondanks hun dwalingen en zonden, toch 
soms tot grote dingen geroepen en in staat waren. 
Intussen, dit verzet liep in Mei 1945 af. Wie meent, 
dat vóór en na die datum verzet plicht was, ver- 
wart de dingen op bedenkelijke wijze. 
Op 5 Mei 1945 waren we vrij, en zodoende was 
het grote richtpunt van het verzet vervallen. An- 
deren meenden, dat het doel van het illegale werk 
de verwezenlijking van een vernieuwing in Neder- 
land was en zo konden zij menen, dat vóór en na 
5 Mei het doel hetzelfde bleef. Ook dit was een 
vergissing, want hoe en op welke wijze men ook 
nieuwe lijnen in de ontwikkeling van ons volk wilde 
traceren, voorwaarde voor zulke plannen was de 
vrijheid, als het frame, waarbinnen het volk op 
democratische wijze en door de botsing der menin- 

gen toekomstidealen kon verwezenlijken. Niet om 
vernieuwing, maar om vrijheid ging het in 't verzet. 
Er is dunkt mij zelfs een groot gevaar, dat men, 
door i.p.v. de strijd om de vrijheid, de strijd om 
vernieuwing voorop te stellen, de vrijheid in gevaar 
brengt. De LO. en de LKP. hebben dit van meetaf 
Ingezien en toen in 1944 een aantal groepen tezamen 
met de communisten een vernieuwingsplan lanceer- 
de, hebben onze organisaties onmiddellijk de vin- 
ger op de wonde plek gelegd en duidelijk gesteld, 
dat met communisten geen plannen te maken waren, 
omdat zij de vernieuwing ten koste van de vrijheid 
wilden verwezenlijken en dat was in wezen zoiets 
als de nazi's ook wilden. Drie jaar na de bevrij- 
ding zijn de ogen daarvoor ook elders opengegaan. 

IJ et afwikkelingswerk brak met het illegale werk 
* in die zin, dat het geen verzet meer was. Maar 

de relatie bleef in dit opzicht, dat in de eerste plaats 
naar binnen toe, d.w.z. in de kringen van het verzet 
de vruchten van het verzet gerijpt moesten worden, 
opdat de gevaren van de overgang onze vrienden 
niet zouden doen derailleren. 
En in negatieve zin moesten die gevaren gelocali- 
seerd en tegengegaan worden. In het kort, wat men 
beleefde in het verzet om de vrijheid, moest worden 
tot een belijden van de zin der vrijheid in ons land 
en tot een inzicht in de aard ervan. Hoe nodig dat 
was, moeten we helaas na 3 jaren reeds weer er- 
varen in de nieuwe totalitaire bedreiging, nu van 
communistische zijde. De discussie rondom de zin 
der vrijheden en rechten van ons volk was de taak 
van „De Zwerver", evenals in haar preventieve 
functie de opdracht tot financiële afwikkeling, tot 
het oppompen van verstoken gelden, daartoe bij- 
droeg. Daarnaast moesten alle krachten ingespan- 
nen worden om onze vrienden in hun rechten te 
herstellen, ja, om hen zonodig kansen te verschaffen 
in overeenstemming met hun capaciteiten. En niet 
in de laatste plaats eiste de arbeid van '40—'45 
belangstelling en medewerking in onze kring. 
In de tweede plaats moest in het afwikkelingswerk 
tot de brede lagen van ons volk '— die hier meer. 
daar minder geïnteresseerd waren in en betrokken 
bij het verzet — de taal van de vrijheid en van de 
strijd daarvoor gesproken wórden. Aan de vervul- 
ling van dit werk denken we met name bij de ver- 
vaardiging van de verzetsfilm. 
In de derde plaats was het een eis van recht en 
zodoende voor de verzetsorganisaties, zolang de din- 
gen nog niet op orde waren in de Nederlandse maat- 
schappij, een plicht om te helpen bij de bestraffing 
van hen, die het vaderland verraadden en de strijd om 
de vrijheid van land en volk afbreuk gedaan hadden. 
In die zin bemoeiden we ons met berechting en 
zuivering. 
En tenslotte, moest het oog naar de toekomst gesla- 
gen worden: moesten we maatregelen treffen om de 
geschiedenis van het verzet te bewaren voor het toe- 
komstige Nederland. Niet als curiositeit, noch als 
een heldenverering, maar als een document, waaruit 
zou moeten blijken, dat ondanks twijfel en wankel- 
moedigheid, ondanks dwalingen en vrees, in het ver- 
zet een groot werk in geloof verricht werd. Een 
werk, dat God zegende in de bevrijding, en dat Hij 
zegende in de harten van hen, die het voorrecht 
hadden, in het verzet deel te nemen. Daarvan wil 
het gedenkboek verhalen. 
Deze dingen hebben we van meetaf niet zo duide- 
lijk ingezien, als we ze thans zien. In het begin was 
't ermee als met het verzet. Men besefte, dat er 
iets gedaan moest worden, men greep naar het werk, 
men probeerde intuitief, en pas later begon men te 
begrijpen, hoe doodernstig een verzetsfilm, een ge- 
denkboek, een Zwerver, een Stichting 1940—'45 en 
een financiële afwikkeling waren en hoe schoon 
het was daarvoor te werken. 
Nu wij bijna aan het eind van vele dier werkzaam- 
heden staan, is het goed, deze dingen nog eens in 

groter verband te zien, opdat we elkaar erin kunnen 
sterken en het ons duidelijk mag worden, dat het 
nalaten ervan plichtverzaking geweest zou zijn. 

De bevrijding heeft ons wel vrijheid gebracht en 
onze rechten hersteld, maar men kan, nu na drie 

jaren niet zeggen, dat er geloof en overtuiging steekt 
in de wijze, waarop we met die vrijheid manoeu- 
vreren. Dat is allerwege in de wereld zo. Het zou 
een vergissing zijn te menen, dat dit de schuld der 
communisten is. Zij dwalen, zeker en ze zijn een 
groot en direct gevaar voor de wereld, voor de 
vrijheid van volken en landen. Maar hun actie staat 
op het tweede plan, als 't om de beoordeling van 
onze situatie gaat. Voorop staat de vraag, wat wij 
met de vrijheid doen, welke zin ze voor ons heeft, 
welke idealen wij hebben. En op dit punt bestaat 
een verwarring en twijfel, zoals in honderden jaren 
niet bestaan heeft. 
Onze toestand is ernstig, hij zal zelfs na een neder- 
laag van het communisme ernstig blijven, zolanjj de 
vrije volken niet tot een positief en gelovig aanvaard 
besef over het leven komen. Niet de communisten 
zijn een gevaar voor de vrije samenleving, wij zijn 
het zelf, zolang we niet weten wat we met de vrij- 
heid moeten doen, zolang we niet meer geloven in de 
vrijheid, in de vrije verantwoordelijkheid en in de 
diepste zin zodoende, in de opdracht, die God ons in 
dit leven geeft, om in vrijheid in Zijn schepping te 
mogen arbeiden. Het gemis daarvan is de tragedie 
van onze Westerse beschaving en de twijfel op dit 
punt is de kracht van het communisme. 
En nu krijgt de man uit het verzet toch een bijzon- 
dere rol te spelen in het gebeuren van na de bevrij- 
ding. Ieder op zijn plaats, klein en groot, heeft te 
leven uit de overtuiging, die 'hem tot verzet be- 
zielde. Door schade en schande en met vele gebre- 
ken en dwalingen heeft de verzetsman toch geleerd, 
wat het is, zich te geven voor een grote zaak. Wil 
hij uit die gesteldheid thans ook leven — en dat is 
hij verplicht aan zijn verzetswerk, dat immers niet 
zinloos mag zijn — dan moet hij zich bewust 
maken, voor welke zaak hij thans heeft te staan. 
Dan moet hij zich klaar maken om te begrijpen, wat 
vrijheid is en om daarmee te werken. Niet haastig, 
niet gejaagd, alsof 't zin zou hebben onrijpe vruchten 
te plukken, maar_ met geduld en wijsheid moet hij 
zich voorbereiden en zekerheid winnen over zijn 
taak, die misschien eerst over lange tijd betekenis 
zal krijgen. Als er één ding is, dat oud-illegale wer- 
kers moeten leren, juist voor hun taak na de be- 
vrijding, dan is het, geduld. Want dit geduld om 
Je tijd af te wachten, maakt sterk. En sterk, ja vast- 
beraden, moeten wij zijn, moeten allen zijn, die niet 
van plan zijn, het leven in vrije landen te laten 
verkommeren zonder er een hand naar uit te steken. 
Zie, al deze dingen staan in verband met ons af- 
wikkelingsvferk. Niet alleen omdat ook daarin ge- 
duld en vastberadenheid de enige kans tot slagen 
waren, maar vooral omdat de resultaten van dit 
werk beogen ons volk te sterken in zijn roeping, te 
leren, wat 't is, een offer te brengen en om onze 
vrienden uit het verzet te rijpen in hun vrijheidszin. 
Niet groot van invloed misschien, geen doorbraak- 
werk, geen werk voor een radicale ommekeer. Men 
mag 't misschien klein noemen, maar dat is niet erg. 
't Kleine wordt altijd groot, als 't in getrouwheid 
geschiedt en zo heeft 't ook altijd zin voor straks, 
voor de toekomst van ons volk. Wie dit ziet over 
de tijden heen, put er moed uit om nu vastberaden 
te zijn en geduld te hebben. En hiermede verklaar 
ik onze bestuursvergadering voor geopend. 

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

i 



loninftïpe Umnrbm 
bij de aanvang 

van een nieuw tijdperk 

Algezien van de internationale politieke situatie, vangt 
voor ons land, na de kroning van Juliana tot Koningin, 

een nieuw tijdperk aan, dat vrede en welvaart, vrijheid en 
bloei zal brengen als alle land- en rijksgenoten het gezin 
erkennen en herstellen tot de onbetwistbare en onvervang- 
bare kern en grondslag van onze samenleving en als de 
sociale rechtvaardigheid daadwerkelijk wordt nagestreefd. 
In Haar afscheidsrede zei Koningin Wilhclmina; 

„Veel is er in de oorlogsjaren gedroomd en verwacht van 
de toekomst. Voor velen is de werkelijkheid na de bevrij- 
ding een teleurstelling 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." 

Hoe juist en hoe diep heeft Hare Majesteit hier de ziel van 
het Nederlandse volk en het verzet gepeild en bemoedigd. 
Leed en ellende, die over een volk komen, zijn het eerst en 
het zwaarst voelbaar in het gezin, en het diepst grievend 
om de verkrachting van de rechtvaardigheid, de sociale; 
rechtvaardigheid niet het minst. Hoe prachtig sluiten hierbij 
de woorden van de nieuwe vorstin aan. Bij de kroning sprak 
Koningin Juliana tot het Nederlandse volk: 

„Veel goede voornermens worden geuit, veel plannen wor- 
den gemaakt. Zullen wij ze ook waar maken: bij het na- 
streven van-de sociale rechtvaardigheid, culturele ontwik- 
keling en economische welvaart in ons kleine land met zijn 
grote bevolking?" 

Met koninklijke waardigheid, brede visie en verantwoorde- 
lijkheidsbesef hield Zij ons toen voor ogen: 

„In de laatste twintig jaren hebben in de wereldgemeen- 
schap misdaden plaats gegrepen zó groot, dat men zich 
die niet te voren had kunnen voorstellen. Als een kwaad- 
aardige besmetting heeft deze misdadigheid om zich heen 
gegrepen en een verwildering der geesten ten gevolge 
gehad, die ook ons volk — ondanks heldhaftig verweer 
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Zo ben ik dan op mijn vingeren getikt door een lezer uit 
Arnhem, die werkzaam is bij de Stichting Toezicht 

Politieke Delinquenten. En wel naar aanleiding van het feit, 
dat ik enige tijd geleden schreef over een collaborateur in 
hout, die een verzoek tot schadevergoeding had ingediend 
bij de Schade-enquête-commissie. Ik durfde te schrijven, dat 
het geraden was om voorzichtig te werk te gaan bij de 
schadevergoedingsverzoeken van zulke heren. Dat neemt de 
lezer mij hoogst kwalijk. Hij komt op voor de rechten van de 
collaborateur. Mijn vingerwijzing was onchristelijk, zegt hij. 
En dan haalt hij er zelfs de farizeeër en de tollenaar bij. 
Dus heb ik het verkorven bij die lezer. Maar hij wil mij ver- 
geving schenken, indien ik alsnog mijn fout herstel en een 
verbeterde Legale Krabbel neerschrijf in onze „Zwerver". 
Die brief smaakt mij niet en het verzoek om die verbeterde 
Krabbel evenmin. Ik blijf zeggen; Ca voorzichtig te werk 
met schadevergoedingsverzoeken van collaborateurs, want 
die lieden zijn brutaal! Zeg me nu niet, dat die waarschuwing 
onchristelijk is. Wij moeten oprecht zijn en vergevensgezind, 
maar van ons wordt óók geëist, dat wij de ogen open hou- 
den. Al zijn we ook vergevensgezind, dan mag dit toch niet 
betekenen, dat we doetjes worden en wij ons moeten laten 
bedotten. 
De briefschrijvende lezer wil klaarblijkelijk, zij het ook uiter- 
aard zonder opzet, met zand gaan werken. Maar naasten- 
liefde is geen zanderige substantie, die, als het in de ogen 
komt, hei uitzicht vertroebelt. Integendeel, naastenliefde dient 
zo helder te wezen als glas en zo zacht als balsem. 
Daarom blijf ik bij die waarschuwing. Er zijn helaas Neder- 
landers, die oorlogsslachtoffers zijn geworden en thans bij 
de opgave van hun schade niet eerlijk zijn. In de oorlog 
hebben zij zich goed gedragen, maar thans schijnen ze de 
rechtschapenheid overboord te hebben gegooid en gooche- 
len ze soms met getallen bij het opgeven van hun schade. 
De S.E.C. zou daar voorbeelden van kunnen geven. Dat is 
erg. Het is begrijpelijk, dat dus zéér zeker moet worden 
opgepast, of lieden, die hei zelfs in de zwaarste tijd van ons 
volksbestaan uitsluitend om winstbejag ging en daartoe niet 
schroomden om samen te werken met de vijand, zich bij het 
opgeven van hun schade niet vergissen met een paar nullen. 
Dat is een nuchtere werkelijkheid. 
Daarom nogmaals: Laten wij alstublieft de naastenliefde niet 

. degraderen tot strooizand! Het is slecht voor de ogen, 
slecht voor de rechtvaardigheid en slecht voor de naasten- 
iiefde. j 

Die zich noemt, ÜUuK. 

— niet geheel onaangetast heeft gelaten. Geen 
betere wijze om dit kwaad te bestrijden dan het 
opvoeden van onze jeugd tot vrije mensen met 
geestelijk fundament, met een sterk verantwoorde- 

- lijkheidsgevoel voor de medemens, met eerbied voor 
alles wat leeft en groeit en voor eens anders diepste 
overtuiging." 

Deze gedachten werden na de bevrijding verschil- 
lende malen uitgesproken door de Presidenten Roo- 
sevelt en Truman, de staatslieden Churchill en Attlee, 
Paus Pius XII, die o.a. als intentie voor de viering 
van het heilig jaar opgaf: 

„Verwezenlijking van de sociale rechtvaardigheid 
en werken van ondersteuning en bijstand aan de 
nederigen en behoeftigen." Andere namen zijn u 
verder nog wel bekend, In dit roemrijke en ge- 
denkwaardige jaar ontmoeten elkaar de gedachten 
en de gevoelens van de hoogste gezagdragers, die, 
omdat alle gezag- van God komt. spreken na- 
mens God, en die allen in hun eigen taal bidden, 
zoals Koningin Juliana Haar rede vol menselijke 
majesteit besloot: „Moge God ons aller arbeid 
zegenen"." 

Maar ook millioenen mensen in en buiten ons land 
dragen dezelfde gedachten en gevoelens uit in de 
hunkering naar Christelijke vrede en rechtvaardig- 
heid. 
De zegen van God, de vreugde van de mensen, de 
vruchtbaarheid van de arbeid, de sociale rechtvaar- 
digheid en de goedheid van wil, komen het eerst tot 
recht en zijn het meest tastbaar in het gezin. Het 
gezin, door God gewild en door de Staat erkend. 
Zijn verhevenheid staat voor ons koninklijk en 
onaantastbaar hoog. Inmenging van wie ook, kun- 
nen wij als ouders niet dulden. Wie aan onze ge- 
zinnen tornt, treft ons in het hart en raakt aan het 
wezenlijke van de natie. Aan de rechten weten wij 
onze plichten gebonden als ouders en opvoeders 
van onze kinderen, die met ons leden zijn van de 
maatschappij met haar familiale, sociale, culturele en 
godsdienstige levenskringen. Het gezin is het cen- 
trum vanwaar wij uitgaan en waarnaar wij steeds 
weerkeren in de door God gewilde wenteling. Het 
gezin weerspiegelt de natie in het kiein. Het is een 
zelfstandig stukje van het koninkrijk, waarin de 
hartslag van het vaderland klopt. Geen gezonde 
maatschappij zonder gezonde gezinnen. Daarvoor is 
een goede gezinspolitiek onmisbaar. 
Moge de politiek onder Koningin Wilhelmina be- 
gonnen. onder het bewind van Koningin Juliana 
worden voortgezet. Een politiek, die het gezin, ook 
het grote gezin, beschermt en verdedigt; die bijzon- 
dere maatregelen weet af te kondigen en door te 
voeren om het gezin de handen boven het hoofd 
te houden. Geen dankbaarder en vruchtbaarder 
politiek voor een land, dat zich herstellen moet, dan 
het gezin met bijzondere zorg te omringen, zodat het 
geen levensvatbaarheid verliest en de economische 
en zedelijke depressies te boven komt. 
Het vaderland heeft hierbij de hulp van de ouders 
dringend nodig. De hulp van de ouders, die het 
huwelijk hoog houden en het gezinsleven erkennen 
als het natuurlijk milieu; die zich geroepen en zelfs 
uitverkoren weten om deel te hebben aan de grootse 
taak van de opvoeding; die samen willen werken met 
kerk, school en jeugdbeweging. 
Wij doen een beroep op alle ouders, om hun kin- 
deren, die zij van God ontvangen hebben, voor Hem 
te bewaren. Laten wij allen eendrachtig ons gezin 
herstellen of vernieuwen in Christus volgens het 
koninklijk woord „Le Christ avant tout". 
Laten wij Koningin Juliana nazeggen: 

„]a, wij kunnen en zullen waar maken, wij kun- 
nen en zullen verwezenlijken, wat in onze macht 
is om te bereiken. God helpt hen, die zich zelf 
helpen." 

„JAN PATRIOT". 
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Honger 
2 Men kan er over van mening verschillen, maar honger j-j 
S en dorst zijn kwellingen van de ergste soort. 
3 Toch lijden, getuige de ontvangen brieven, velen onzer E 
2 soldaten in Indië eraan. 
3 Neen, schrikt U niet, aan stoffelijk voedsel ontbreekt het E 
5 hun gelukkig niet, maar het is geestelijk voedsel, dat = 
S zij in hoge mate ontberen. 
2 Er heerst daar in de Oost onder onze jongens een lees- E 
«5 honger en een dorst naar lectuur, waarvan wij ons hier, = 
5 onder dc stortvloed van boeken en tijdschriften, geen E 
E voorstelling kunnen makert. 
-» Gelukkig zijn er dndcr de Zwcrvcrlezers, die begrip ^ 
E tonen voor het in de tropen heersende lectuurgebrek. S 
S Velen maakten reeds een bedrag aan ons over ter 3 
5 bekostiging van een Indië-abonncmcnt op De Zwerver. 5 
3 Deze weck ontvingen wij weer tien gulden van «en 3 
3 abonné uit Aalten. 
S Hebt ook U reeds een gelijksoortige post uitgetrokken E 
3 op Uw begroting? 
E Vul dan s.v.p. de bon in, voorkomende op de adver- = 
E tentiepagina van dit nummer en wij doen de rest. E 
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WEREjDI 

KRONINGSFEESTEN. 
Het onafhankelijke weekblad „l'Europeo", dat 
voor het belangrijkste geïllustreerde weekblad van 
Italië doorgaat, bracht dezer dagen een meer dan 
schandelijk artikel over de kroningsfeesten in 
Nederland en over de persoon van onze Koningin. 
— Wij willen onze lezers dë onzin, die het blad 
zijn lezers voorzette, graag besparen, maar wach- 
ten met spanning af wat de Italiaanse regering in 
antwoord op het officiële protest van de Neder- 
landse gezant te Rome te berde zal brengen. 

ZIELIGE CENTENKWESTIE. 
Met ingang van 1 October zullen voor het brief- 
verkeer van Nederland met de troepen in Indo- 
nesië alleen de uniforme postbladen van vijf gram 
met 10 cent gefrankeerd mogen worden. Het porto 
voor gewone brieven zal dan worden verhoogd van 
10 cent per twintig gram — zoals het nu is — tot 
30 cent per tien gram. 
Deze drastische maatregel wordt genomen, zo is 
officieel meegedeeld, omdat het er naar ging uit- 
zien, dat het gewicht aan briefpost niet meer door 
de op Indonesië vliegende vliegtuigen zou kunnen 
worden verwerkt. 
Geschat wordt, dat deze maatregel een besparing 
zal opleveren van twee millioen gulden per jaar. 
— In feite zal deze maatregel bewerken, dat de 
mogelijkheden der diverse Thuisfronten om regel- 
matig contact te onderhouden met de militairen 
in Indonesië bedreigd worden. Intussen slaan aal- 
moezeniers en veldpredikers alarm en schreeuwen 
om meer post voor hun jongens; eenparig zijn zij 
van mening dat veel post van thuis nodig is om 
de jongens het hoofd boven water te laten houden. 
Deze alarmkreten blijken door de officiële instan- 
ties of niet gehoord of niet begrepen te worden. 
Wanneer er in Nederland bezuinigd dient te wor- 
den, mag dit niet gebeuren ten koste van het 
zieleheil van hen, die grote offers voor Nederland 
moeten brengen. Er zijn heus wel andere posten, 
zelfs begrotingsposten, voor te vinden. 

EERSTE WERELDBURGER. 
Enigszins vooruitlopend op de gang der historie 
heeft de 26-jarige ex-Amerikaan Garry Davis 
zich uitgeroepen tot de eerste „Wereldburger", 
zijn paspoort aan president Truman teruggestuurd, 
en zich met blikjes melk en vlees geïnstalleerd op 
het terrein van het Palais de Chaillot, waar op 
12 September de conferentie der Verenigde Naties 
gaat beginnen. De Franse autoriteiten kunnen hem 
niet dwingen heen te gaan, daar sinds 1 Septem- 
ber het gebied van de conferentiegebouwen onder 
zeggenschap van de Verenigde Naties staat. In- 
middels is zijn verblijfsvergunning in Frankrijk af- 
gelopen en de voor de conferentiepcriode vereiste 
VN-toegangskaart krijgt hij ook niet. Ongetwijfeld 
is Garry een idealist en bedoelt hij het goed, maar 
of dit de methode is ? 
— Geschikt voor een „Sterk Verhaal" over 
wereldburgerschap in „De Linie". 

90.0. 
De heer Van Schie, hoofd van het informatie- 
bureau van het Nederlandse Rode Kruis in Indo- 
nesië, aldus lezen wij in „De Volkskrant" van 
14 September 1948, schat het aantal Europeanen 
en Indo-Europeanen in de Republiek thans nog op 
acht a negen duizend. 
— 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 lijden. 

Rennie van Ond-N.S.F.-ers 

Op Zaterdag, 2 Oef. a.s. zal. bij voldoende 
deelname, te Hilversum een réunie van oud- 
gedienden der N.S.F. (Nederlandse Seintoe- 
stellen Fabriek) worden gehouden i.v.m. hel 
feit, dat het in Augustus vijf jaren is geleden, 
dat de N.S.P. begon met haar onvolprezen 
weck in het P.D.A. De contactcommissie ver- 
zoekt alle belangstellenden ten spoedigste be- 
richt van deelname te zenden aan dhr. ]. Kreeu- 
wen, Heerenstraat 34, Voorburg (ZH). Tel. 
778056. 



Vergadering van het 

ALGEMEEN BESTUUR DER LO.-LKP.-STICHTING 

op Drakenburgh 

Afgezien van hef serieuze argument om in opbou- 
wende zin aan de verwezenlijking van bepaalde 
doelstellingen mee te werken, kan een man in het 
algemeen drie bijkomende motieven hebben om een 
vergadering te bezoeken. 
a. omdat hij een kans ruikt in het bestuur te worden 
gekozen (waartegen hij — fatsoenshalve — immer 
zal fulmineren zolang de vergadering hem niet de 
eer heeft gegund); 
b. omdat hij van plan is „es effetjes te zeggen, 
waar het, wat drommel, op staat"; (welk plan bijna 
altijd te pletter slaat op het schaamteloos-onnozele 
gezicht van het tot mikpunt gekozen slachtoffer); 
c. omdat hef er zo verdraaid gezellig kan zijn. 

De Algemene Bestuursvergadering der LO- 
LKP-Stichting, die telkenjare wordt gehou- 

den en die dit jaar op Vrijdag, 17 September, 
in het conferentieoord Drakenburgh tp Baarn 
plaats vond, trekt, dunkt ons, veel belangstelling 
vanwege haar gezelligheid. 
En gezellig was het er ook dit jaar weer. 
Trouwens, hoe zou het anders kunnen, want zelfs 
de hoogstlopende debatten klonken er op tegen 
de achtergrond van het huiselijk gerikketik der 
door (vriendelijke) LO-LKP-vrouwen gehan- 
teerde (nijdige) breipennen. En als één der be- 
stuurderen soms meende een keel te moeten 
opzetten, die alleen past in het stijf-deftige boord 
van —- laten we zeggen — weledelgeboren 
senatoren, dan kwam er steevast een — o, zeker, 
gefluisterde — stem uit de „engelenbak" met 
een: „Nou-nou, Gerrit " of: „Piet, jonge, doe 
nou niet zo gek " welke (vrouwelijke) op- 
merkingen altijd de uitwerking pleegden te heb- 
ben als van een speldeprik in een opgeblazen 
ballon. 
Voor het overige zijn er echter heel wat serieu- 
ze woorden gevallen. 
Direct na het openingswoord van de voorzitter, 
werd het onderwerp: 

De Film 
in bespreking gegeven. Medegedeeld werd, dat 
de verwachtingen omtrent het gehalte van de 
film hoog waren gespannen, niet in het minst 
dank zij de beschikking over een bekwame regis- 
seur, hetgeen de vergadering voor blijde ken- 
nisgeving aannam. 
Een minder vlot verloop kreeg de discussie over 
het onderwerp: 

Onderscheidingen. 
BÖ de daarvoor verantwoordelijke instanties 
bleek een nieuw standpunt ten dezen te zijn 
ingenomen," waardoor het gewenst was deze 
zaak op de algemene bestuursvergadering aan 
de orde te stellen. Dit verzoek deed veel (praat) 
stof opwaaien, zo veel en zo langdurig, dat wij 
zelfs vreesden, dat het zou gaan als op die ver- 
gadering waar een der debaters aan het slot 
van de bespreking verontwaardigd van de hand 
wees, wat hij bij het begin vurig had zitten 
verdedigen. Alleen Gerrit had al een heel be- 
toog nodig om duidelijk te maken, dat hij er 
finaal tegen was om deze kwestie aan de orde 
te stellen. Daarmee kwam de zaak echter eerst 
recht aan de orde, waarna Gerrit, als de tove- 
naarsleerling, ietwat beangst bleef rondzien 
vanwege de hartstochten, die hij onwetend had 
opgeroepen en niet meer te bedwingen wist. De 
algemene gedachtengang wordt wel het beste 
getypeerd door de vraag, die Alva langs zijn 
neus weg stelde, of de onderscheidingen, mis- 
schien evenals de LO-plaquettes in de toekomst 
per advertentie in „De Zwerver" aan de lief- 
hebbers zouden worden aangeboden. 
To be or not to be, dat was de vraag, die de ver- 
gadering daarop met betrekking tot de toekomst 
van 

•• „De Zwerver" 
enige tijd ambitieus bezig hield. Van de zijde der 
redactie zullen mettertjjd over de plannen nadere 
bekendmakingen worden gedaan. 
Al vergaderende was het inmiddels tijd gewor- 
den voor opheffing van de middagvergadering. 
Reeds hadden vlijtige handen ervoor zorg ge- 
dragen, dat een welvoorziene koffietafel gereed 
stond. Als het goed is, vormt zo'n tafel altjjd 
het hoogtepunt van een vergadering en het was 
goed. De belegde broodjes gingen vlot over de 
tong evenals de verschillende (aanwezige) 
„enfants terrlbles". 
Als daar is  de nieuwbakken burgemeester 
van Workum, Peter C.D.K.; hem werd, staande 
de maaltjjd, verzocht om a. een visacte, b. een 
jachtacte, c. een vestigingsvergunning, d. een riante 
woning en e  om alvast zijn installatie- 
rede te houden. De beste burgemeester, dacht 
Peter, is htf, dis alles belooft en weinig geeft, 
want hl) beperkte zich tot een brede magistrale 

DAGVERGADERING 

lach, zoals alleen een pas benoemde burgemees- 
ter van Workum dat kan doen; 
als daar is de in de regel niet op zijn mondje 
gevallen voorzitter; hem werd tot aller leed- 
vermaak en verbazing de scherpe mond ge- 
snoerd door de oud-redacteur van de even oude 
„Nieuwe Wijnzak", die hem op de snijtafel der 
psychologie legde, hem in moten hakte, hem 
daarna kwistig bepeperde en bezoutte om hem 
tenslotte als een volslagen wrak aan de verga- 
dering terug te geven, wellicht voor het eerst 
van zijn leven zonder kracht tot repliek. 
Ternauwernood hersteld van de schok nam hij 
echter even later zijn plaats achter de bestuurs- 
tafel weer in om de bespreking over het gedenk- 
boek in goede banen te leiden. Helemaal op 
streek bleek hij toch nog niet te zijn, want op 
een gegeven moment meende hij de beantwoor- 
ding van een gestelde vraag af te moeten doen 

NACHTVERGADERING 
NJ a sluiting van de dagvergadering trad Stefke 
^ ^ als voorzitter der nachtvergadering op. Zij 
was van geheel andere aard, maar niet minder 
belangwekkend, vooral omdat zij ongeorganiseerd 
was. Stefke stelde zich allereerst en ook bij de 
voortduur tot taak de dorstige kelen persoonlijk te 
laven. Verder hield hij een openingsrede, waarin 
hij op overeenkomst en verschil van zijn gemeen- 
teraad en de gehouden bestuursvergadering wees. 
In beide gevallen wordt toch altijd besloten, wat 
de voorzitter erdoor wil drukken, maar de aan- 
wezigheid bij dit doorzichtig spel wordt in de 
gemeenteraad met ƒ 5.— presentiegeld beloond, ter- 
wijl men de reiskosten voor de vergadering der 
LO—LKP-Stichting zelf moet betalen. 
De dan volgende bespreking muntte uit in de 
productie van sterke en sterkere verhalen rondom 
Lieftinck, de OD, balken en sterren, baron Zilver, 
Hitier en Moos. Tot besluit van het eerste deel 
der nachtvergadering werd nog wat klassiek ge- 
muciseerd, waarbij Stefke dirigeerde en de voor- 
zitter van de dagvergadering de piano mishandelde, 
daarbij angstig pogend de verklanking van het 
instrument boven het geloei der menigte te volgen. 
Overigens hokte de uitvoering voortdurend door 
de omstandigheid, dat de pianist niet kon spelen, 
wat de dirigent kon zingen en omgekeerd. Tot 
besluit gaf Stefke met een stem ora cokes te klop- 
pen enkele aria's ten beste. 
Hierna werd de vergadering op de slaapzaal 
voortgezet en zij zal geboekstaafd blijven als „de 
nacht van Stefke". Om te beginnen werd zijn 
collega-gemeenteraadslid Heinz, die reeds gerui- 
me tijd op bed lag, onder het bed geplaatst. Ver- 
volgens wekte Stefke een oud gebruik tot nieuw 
leven, door zijn voeten te gaan wassen. Toen hij 
zich daartoe in zijn geheel in de wastafel begaf, 
brak deze echter van de muur en dat was dat. 
Vervolgens begaf hij zich van bed tot bed met de 
vraag, of men soms lust had een robbertje te 
vechten met een beer. Na met eindeloos geduld 
vele laffe uitvluchten te hebben aangehoord, vond 
hij tenslotte Cor bereid. Bij de dan volgende on- 
gelijke strijd liep de beer herhaaldelijk blauw aan, 
maar Stefke hield vol, dat de wedstrijd in gelijk 
spel geëindigd was. Daarna begaf hij zich naar de 
kamers der echtparen om deze toe te dekken en 
in te stoppen. 
Teruggekomen op de zaal heropende hij de dis- 
cussie met wensen voor een goede nacht aan ieder 
persoonlijk. Om allerlei redenen waren intussen 
vele lakens en dekens Spoorloos verdwenen. Dit 
smartte Stefke in het bijzonder om Kees NBO, 
die als een rolmops in zijn dekens lag, in de hoop, 
gespaard te blijven. Maar de vertederde Stefke 
beijverde zich vele lakens in de rolmops te stoppen. 
Toen het licht uit was en de eerste vage droom- 
verschijnselen opdoemden, richtte Stefke zich nog- 
maals op en heropende de discussie over de auto- 
nomie van de bestuursleden, het punt, dat hem 
reeds herhaaldelijk verontrust had. Nadat hij nog- 
maals een bed met inhoud „afgehaald" had en 
het slachtoffer in een ander bed met nieuwe lakens 
„opgemaakt" had, ging ook Stefke als een nacht- 
kaars uit. Tot half zes, want op dat moment ver- 
trok hij stiekum naar een lege slaapzaal om 's mor- 
gens niet gestoord te worden. 
Nadat hij aan tafel de beheerders van het slot zijn 
uitleg en excuses over de voetwasserij had gege- 
ven, met de opmerking, dat Drakenburgh slecht 
gebouwd was, vertrok Stefke achter op de Harley 
van Piet naar het rumoerige Zuiden, met het ver- 
zoek, de volgende vergadering in Tegelen te doen 
houden. 

Oog- en oorgetuige. 

met de opmerking, dat bedoeld onderwerp wel- 
licht wat te ingewikkeld voor de vergadering 
zou zijn. Op hetzelfde moment ging er een 
loeiend protest op uit de „kinderkamer" tegen 
deze verregaande kleinering en alleen een snel 
gepreveld excuus redde de geschrokken voor- 
zitter van een tweede „snijpartij". Wat 

Het Gedenkboek 
betreft, een groot gedeelte van de copie wacht 
op laatste revisie, terwijl de rest in bewerking 
bij de schrijvers is. Het zal bestaan uit twee 
banden, samen tellende 1200 bladzijden, tegen 
een prijs, die de instemming van de vergadering 
volledig verwierf. Een zo gunstig mogelijke 
betalingsregeling zal worden ontworpen. 
Ais laatste kreeg de financier Heini het woord 
over; 

De Financiën. 
Hg kreeg, de traditie getrouw, in hoofdzaak 
van Sjef een hele serie pillen te slikken, geluk- 
kig verguld en gekruid met een flinke dosis 
humor. De vergadering dechargeerde hem niet- 
temin gaarne voor het door hem in het afge- 
lopen boekjaar gevoerde beleid. 
Tot slot werd het voorstel gedaan om een tele- 
gram aan Frits de Zwerver te zenden van de 
volgende inhoud: 
„Het bestuur der LO-LKP-Stichting, op Draken- 
burgh in vergadering bijeen, brengt je de har- 
telijke groeten over en wenst je toe, dat je werk 
onder God's zegen een grote steun zal zijn voor 
onze soldaten in Indië", hetgeen met instem- 
mend applaus werd begroet. 
Daarmede was een einde gekomen aan het offi- 
ciële gedeelte van de vergadering. Een deel der 
aanwezigen vertrok nog diezelfde avond naar 
eigen haard, terwijl de rest de nacht op Draken- 
burgh bleef doorbrengen en  naar de later 
gehoorde verhalen te oordelen, zonder de ge- 
ringste spijt of teleurstelling. TOON. 
: Naar wij zojuist vernemen is de installatie van de 
] heer ]. Russchen [Peter - CDK.) als Burgemeester 
i der gemeente Workum (Fr.), vastgesteld op Vrijdag 
) I October a.s. te 14.00 uur. 
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Maandagavond werd in de consistoriekamer de 
trekking gehouden van de rebus „Jeugdgebouw 
Elim". De trekking werd verricht door notaris 
E. Visser te Hoogeveen. Aan een inwoonster 
van Elim, mej. J. Metselaar, viel hef 7-daagse 
verblijf in Elim ten deel. 

(Dagblad voor Coevorden). 
U kent Elim natuurlijk. Neen, niet het Elim van 
12 waterfonteinen en de 70 palmbomen. Maar het 
Drentse Elim, niet ver van Hoogeveen. 
Zoals overal ter wereld worstelen in Elim mensen 
met problemen. Maar van die problemen is dat van 
mejuffrouw Metselaar wel het zwaarst. 
Zij woont in Elim. En ze wil er blijven wonen, zo- 
als alle Elimmers. 
Maar nu heeft ze een prijs gewonnen; een zeven- 
daags verblijf in Elim. En ze weet niet, wat ze ervan 
denken moet. Aanvaardt ze de prijs, dan is ze be- 
vreesd dat ze na afloop van die week gedwongen zal 
worden om Elim te verlaten. Want natuurlijk zal 
men niet toestaan, dat ze haar verblijf maar wille- 
keurig blijft verlengen. En veel beter wordt ze er 
ook niet van, want ze zal om zo te zeggen, een week 
bij zichzelf te gast gaan. Dus eigenlijk heeft ze er 
geen belang bij om die prijs te aanvaarden. Maar als 
ze het niet doet, zijn alle Elimmers natuurlijk op hun 
tenen getrapt, omdat een inwoner van Elim toch blijk 
moet geven het op prijs te stellen in Elim te mogen 
vertoeven. En dat wil juffrouw Metselaar beslist 
niet. Ze had dit jaar een weekje naar Valkenburg 
willen gaan, maar daar heeft ze vanaf gezien. Ze 
waagt het er maar op om haar vacantie in Elim 
door te brengen. Op gevaar af, dat de Elimmers haar 
zullen elimineren als ze ook na die week nog ia 
Elim blijft. 
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De bonnenkraak bij Drukkerij 

Hoitscma te Groningen 4 

Nu denkt £e natuurlijk, dat ge alles van de 
kraak bij Hoitsema afweet, maar dan hebt 

ge het mis. Want wat er met die kaarten alle- 
maal gebeurd is, zou een boekwerk kunnen vul- 
len. En het zal nog een spannend verhaal zijn 
ook. 
Om er iets meer van te weten te komen zullen 
we het afgeladen Chrevoletje met de drie man 
voorin en de gele pakken voor de portierramen 
moeten volgen. Ze rijden langs de Paterswoldse 
weg de stad uit. En ook hier staan weer zwarte 
mannen met jachtgeweren bij de bunker. En ook 
deze lieden steken hun hand in de hoogte. Dat 
doen ze nu eenmaal te pas en te onpas. Piet 
voelt echter niets voor een nadere kennismaking 
en waagt het er maar weer op om door te 
'rijden. Woedend kij- 
ken de kerels de wa-   
gen na en ze schrij- f" 
ven het nummer op. 
Maar als ze door 
Eelde zijn kiest Piet 
weer zorgvuldig een 
ander nummerbord 
uit zijn uitgebreide 
collectie. En dan rij- 
den ze via Donderen 
en Vries naar Zuid- 
laren. De wagen 
steunt en kreunt, 
want het is helemaal 
niet volgens zijn stand 
om als vrachtwagen 
dienst te doen. 

* * * 
Dr. Spelberg en Van 

Apeldoorn hebben 
op de Stichting te 
Zuidlaren alles voor 
de ontvangst in ge- 
reedheid gebracht. Ze 
verwachten de wagen 
omstreeks 8 uur des avonds en de dokter 
gaat nog even op de fiets zijn zuster van de 
trein halen. Als ze op de terugweg zijn, passeert 
een zwaar-afgeladen personenauto met drie man 
voorin hen. De dokter ziet de politie-uniform 
voorin en de gele pakken voor de ramen en be- 
grijpt. Als een haas gaat hij er achteraan. De 
auto rijdt de Zeegserweg in, die juist langs de 
terreinen van de Stichting loopt en zal langs een 
achteringang binnenrijden. Nogmaals wordt het 
nummerbord gewijzigd en dan rijdt de wagen de 
schilderswerkplaats binnen. Er ligt een burgerpak 
klaar voor de politieman, die voorlopig bij de chef 
van de schilderswerkplaats z'n duikaders krijgt. 
De kaarten worden uitgeladen en verdwijnen 
onder een luik in de vloer. En als ze wat gegeten 
hebben gaan Piet en Sepp met de wagen weer 
weg. Ze brengen hem op een boerderij tussen 
Vries en de Punt en slapen die nacht bij de ouders 
van Sepp in Vries. Later brengt Sepp de wagen 
naar een adres in Haren, waar de Duitsers de 
wagen later vonden en inrekenden. 
Op de Stichting is men die avond en nacht 
druk in de weer. Zorgvuldig wordt ieder pak 
van z'n gele jasje van pakpapier ontdaan en dat 
verdwijnt in de kachel van de familie van Apel- 
doorn. Het gaat mevr. van Apeldoorn wel aan het 
hart om al dat mooie papier te verbranden. Je 
zit soms te springen om een stukje behoorlijk 
papier. Maar ja, ze begrijpt ook wel, dat het zo 
beter is. Maar de kachel kan de overvloed nïet 
verwerken en dan worden de ovens in het ketel- 
huis op de Stichting tehulp geroepen. 

Als de donkere mantel van de voorjaarsnacht 
tussen de paviljoens en het hoge geboomte van 
de Stichting hangt en men mag aannemen, dat 
iedereen, behalve het verplegend personeel, dat 
de wacht in de paviljoenen heeft betrokken, 
slaapt, lopen er twee mannen met een lorrie over 
het terrein. 
— Twee uitgebroken patiënten? 
— Neen, een dokter en een lood- en zinkwerken 
Ze rijden naar de schilderswerkplaats, laden de 
bonkaarten op, gaan dan door de duistere lanen 
naar de garage, die verscholen achter hoge coni- 
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i Treinrechercheur Willing en de ponnytax 

feren in de kromming van de oprijlaan ligt. In de 
garage is een werkkuil en daarin verdwijnen de 
kaarten van Hoitsema. 
De onderduikers kunnen gerust zijn. 
Het wachten is op de mannen van het illegale 
CDK, die zullen zorgen, dat ieder z'n deel krijgt. 
Enkele dagen later komen ze. De dikke, blozende 
Oom Peter, eens een Friese boer, nu reiziger in 
bonkaarten. De medische student, Reinout, die 
voorlopig dit werk belangrijker voor de volks- 
gezondheid acht dan zijn medische studie en de 
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De schilderswerkplaats op „Dennenoord' 
met de buit in verdween. 

waar de auto 

journalist Gerrit, die van alle bedrukt papier 
bonkaarten verreweg het mooist vindt. 
Eerst moeten de kaarten van de lopende periode 
voor Amsterdam weg. Ze maken er keurige rog- 
gebroodjes van. Maar het zijn roggebroden met 
een hoog vitamine-gehalte, want elk roggebrood 
bevat 500 bonkaarten. Vijfhonderd mensen kunnen 
een maand leven van zo'n roggebroodje. De kaar- 
ten liggen in de pakken met het gezicht naar el- 
kaar toe, zodat ze aan de buitenzijde rondom 
blank zijn. 
De kaarten worden zorgvuldig gesorteerd en dan 
blijkt, dat de KP-ers jammer genoeg teveel kaar- 
ten van de reeds lopende periode hebben mee- 
genomen en te weinig van de volgende termijn. 
Van de lopende periode, geldig van 14 Mei tot 
10 Juni, zijn er 45.300, waarvan 14.500 A en 30.800 
E-kaarten. En daarvan waren er maar 20.000 
nodig voor Amsterdam. Voor de periode van 11 
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Juni tot 8 Juli zijn er heiaas slechts 35.150, n.1. 
21.800 A-kaarten en 13.350 D-kaarten. Van de 
derde periode, die op 9 Juli moet ingaan ,en tot 
5 Aug. loopt, zijn er 53.000 A-kaarten, 't Is spij- 
tig, maar wie bij zo'n overvloed aan kaarten nog 
ontevreden is, moet wel een Nurks zijn. En dat 
zijn de illegale CDK-mannen niet. 

Treinrechercheur Welling zit in zijn kantoortje 
op het vijfde perron van het Centraal Station 

in Amsterdam. 
Welling? Welling? Die man is al 22 jaar dood. 
En die was geen treinrechercheur. 
Ja, dat is ook zo. Maar een ander leeft voorlopig 
op zijn naam, omdat de Duitsers erg veel belang- 
stelling voor 's mans eigen naam aan de dag 
leggen. Treinrechercheur Welling is eigenlijk 
sigarenwinkelier en postbode in Nunspeet, maar 
het is hem daar te heet onder de voeten gewor- 
den. En daarom heeft hij, levend onder de naam 
van Welling, die al 22 jaar dood is, gesolliciteerd 
als treinrechercheur. En hij is het geworden ook. 
Arie van Dijk, de man van de Top-KP uit Kam- 
pen, die ook al in Amsterdam is ondergedoken, 
is een van de trouwste bezoekers in het kan- 
toortje op het vijfde perron. Vandaag is hg er 
weer. En hij vertelt Welling, dat er drie koffers 
met 20.000 bonkaarten voor Amsterdam uit 
Vries—Zuidlaren zijn afgezonden. Of Welling ze 
even in ontvangst kan nemen en naar de van 
Breestraat brengen? 
Natuurlijk kan Welling dat. 
Hij moet maar een ponny-tax nemen, want ze 
zullen wel te zwaar zijn om er mee te gaan 
sjouwen. 
Dat werkje kun je aan Welling overlaten. Het 
komt dik in orde. 
Arie heeft Welling verteld, wat hij tegen de man 
van de bagagewagen moet zeggen, dan zal deze 
hem de koffers wel overhandigen. Maar de man 
vertrouwt het niet, houdt zich van de domme 
en eerst als Arie er zelf bijkomt kunnen de kof- 
fers van de CCD naar het kantoortje op het vijfde 
perron verhuizen. En Welling waakt erover of 
er edelgesteenten in zit. 
Om tien uur gaat de spertijd in. Maar Welling 
wil toch niet te vroeg op stap. Dan kan hg ge- 
deeltelgk nog van de duisternis profiteren. 
Als hij geweten had, wat er in de Van Bree- 
straat zich had afgespeeld, zou hij nog wat 
langer gewacht hebben. Maar dat wist hij niet. 
En Arie had er ook geen vermoeden van. 

* ♦ ♦ 
De vorige dag heeft de SD een onverwacht 

bezoek gebracht in het kantoor van de Ver- 
eniging tot Heil des Volks, welke vereniging In 
de volksbuurten van Amsterdam zo ontzaglik 
veel mooi werk verricht heeft. Die Vereniging 

Ook deze lieden steken hun 
handen in de hoogte. 
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De werkkuil in de garage, waar de kaarten 
verborgen waren. 

heeft ook in de bezettingstijd haar taak verstaan. 
Het is een centrum geworden, waar tal van 
illegale draden samenkomen en honderden arbei- 
ders kregen via „het Heil" op tijd hun bonkaart. 
Daaraan wordt op 22 Mei een onverwacht einde 
gemaakt. Mijnheer Bloemhof en zijn helpster 
worden gegrepen en de bezwarende bescheiden, 
welke er gevonden worden zijn voldoende om 
hen naar de cellen aan de Amstelveenseweg te 
doen verhulzen. 
In het gebouwtje van „het Heil" zit de SD als een 
spin in haar web te wachten op de argeloze 
vliegjes, die erin verward zullen raken. De 
koerierster Nellie uit de Van Breestraat is er 
een van. Het huis van haar ouders is ook zo'n 
LO-centrum en de Landwacht krijgt opdracht, 
dat pand te bezetten. 
De Landwachter Broenland en een van zijn col- 
lega's verschaffen zich toegang tot het pand en 
vinden er een rijke buit. Ongeveer 1000 levens- 
middelenkaarten, persoonsbewijzen en stamkaar- 
ten, PB-contr61ezegels, valse stempels en Aus- 
weise, vallen in hun handen. Drie van de bewo- 
ners worden gearresteerd. En dan Installeren de 
„heren" zich daar om te wachten op de komende 
gebeurtenissen. 
Ze behoeven niet lang te wachten. De koerierster 
Tine heeft deze dag opdracht enkele vellen opge- 
plakte bonnen en twee pistolen te overhandigen 
aan twee Limburgse KP-ers, die zij op het station 
zal ontmoeten. De transactie kan echter moeilijk 
op het station plaatsvinden en Tine verzoekt de 
beide Limburgers haar te volgen naar het be- 
kende adres in de Van Breestraat. Tine zal eerst 
naar binnen gaan en de beide KP-ers zullen 
later volgen. 
De Landwachters laten Tine binnen. Maar Tine 
Is niet voor de poes. Ze heeft immers twee vuur- 
wapenen bij zich. En hoewel ze nog nooit met een 
vuurwapen geschoten heeft, tracht ze er een van 
onder haar kleren tevoorschijn te brengen 
om haar belagers neer te schieten. Maar een van 
de Landwachters, die dit bemerkt, springt over 
de tafel heen en verijdelt haar pogen. De beide 
Limburgers, die niets kwaads vermoeden, lopen 
even later ook in de val. 
Met geladen pistool posteert de Landwachter 
Broenland zich dan achter de deur om verdere 
„visite" te kunnen ontvangen. 
De volgende bezoeker is Jan, een bekende 
„Trouw"- en LO-medewerker uit Amsterdam, 
die echter, onmiddellijk als de deur geopend 
wordt, er vandoor gaat. Broenland zet de ach- 
tervolging in en lost vier schoten op zijn slacht- 
offer, dat zwaar-gewond blijft liggen. Men brengt 
hem naar het Wilhelmina-gasthuis, waar de vader 
van Jan werkzaam is. Nog geen 24 uur later 
heeft hij, met behulp van zijn vrienden, het zieken- 
huis in vrouwenkleren verlaten. 
Zo zjjn «r meer, die door het gebeuren in de Van 
Breestraat voorlopig hun illegale arbeid moeten 
beëindigen. Arie loopt er in de val en de LO- 

leider van Amsterdam, Cor de Rooy, wordt via 
een telefoongesprek uitgenodigd naar het huis 
van Jan te komen, waar hij in gevangenschap 
geraakt. 
De koerierster Tine keerde uit Dachau weer, Jan 
herstelde voorspoedig, maar de beide Limburgers 
werden op 10 Juni te Amsterdam gefusilleerd. 
Naar dit huls in de Van Breestraat nu moet trein- 
rechercheur Welling met zijn 20.000 bonkaarten. 
Treinrechercheur Welling rijdt met z'n koffers 
in een aapje door Amsterdams straten. En hij 
heeft geluk, want de rit verloopt zonder onge- 
makken. De koetsier zet de koffers op de stoep 
van het huis en Welling belt aan, maar er wordt 
niet opengedaan. De Van Breestraat-bewoners 
schijnen nieuwsgierige mensen te zijn, denkt Wel- 
ling. Want, hoewel het al schemerdonker is ge- 
worden, ziet hij in verscheidene huizen de gor- 
dijnen op zij schuiven. Hij voelt zich beslist niet 
lekker bij zoveel belangstelling. En hij belt nog 
eens, en nog eens. 
Dan doet een verpleegster open. Ze kijkt ver- 
schrikt naar de man, die daar met enkele kof- 
fers op de stoep staat en naar mijnheer v. d. 
Heuvel vraagt. 
„Maar mijnheer, weet TJ dan niet, dat de hele 
familie gepakt is? De SD heeft hier de hele dag 
gezeten en iedereen gearresteerd, die aan de deur 
kwam. Ze zijn nog maar een uurtje weg." 
Welling verschiet van kleur, maar denkt er on- 
middellijk aan, dat hij zijn figuur tegenover de 
aapjeskoetsier redden moet. 
„Dan moet mijnheer de koffers zelf maar komen 
halen", zegt hij en tot de koetsier: „Zet ze maar 
weer in de wagen". Hij helpt hem een handje 
om maar vlug te kunnen wegkomen. 
Nu wil die stommeling eerst de lampen van z'n 
wagentje nog gaan aansteken. 
„Vooruit er mee", zegt hij. „'t Is zo spertijd." 
Amsterdamse aapjeskoetsiers zijn wel wat ge- 
wend en de man zet het scharminkeltje, dat voor 
z'n wagen loopt tot spoed aan. Als ze een paar 
straten verder zijn geeft Welling hem de gele- 
genheid z'n lampen aan te doen. 
Terug naar het Centraal Station; 
Jawel, maar op het Leidseplein loopt het mis. 
Vijf Landwachters versperren het koetsje de weg. 
De coupédeur wordt opengerukt. 
„Politie." 
„Ah, collega's", zegt Welling. „Ik ben van de 
recherche." 
„Papieren, alstjeblieft." 
Welling rijkt hun het foudraaltje over, waar alles 
inzit, maar tegelijk denkt hij er aan, dat er nog 
een legitimatie inzit, die niet met de andere klopt. 
De mannen stappen wat opzij, om de papleren in 
het licht te houden. De aapjeskoetsier, vraagt 
achter z'n hand aan de passagier: „Mijnheer, 
kan het geen kwaad?" — „Nee, dat Is wel in 
orde, hoor", antwoordt Welling. Hij haalt een 
Duits tijdschrift uit z'n zak en legt het zo, dat 
de kerels het kunnen zien, als ze de wagen in- 
specteren. Maar z'n handen beven van opwin- 
ding. 
De man met de legitimatiepapieren komt terug, 
schijnt met z'n lampje in de wagen en vraagt 
wat het voor goederen zijn, die hij vervoert. 
„Inbeslaggenomen goederen. Ze moeten naar het 
Hoofdbureau van Politie." 
„In orde. Hier zijn uw papieren." 
Welling zou wel willen juichen, maar tegelijker- 
tijd voelt hij zich zo slap, dat hij vermoeid in de 
kussens terugvalt. 
Op het Centraal Station brengen ze de koffers 
naar de Afdeling Bagage. „Ik zat effe lelgk in 
me stinkert, meheer", zegt de aapjeskoetsier. 
„Ik dacht, dat het niet goed zat met die koffers." 
„Welnee", zegt Welling. „Ik ben zelf van de 
recherche. En die lui in de Van Breestraat moes- 
ten even aan de tand gevoeld worden." 
„O", zegt de koetsier. Maar hij denkt: „Je 
maak main niks wijs, vader. En as et wel zo is 
ben je een gore landverrader." 
Maar de fooi is goed en hij tikt onderdanig aan 
z'n hoge zije. 

(Wordt vervolgd.) 

X 

h 

* f 

/ h t 

HOE TE INCASSEREN? fr 
p nkele weken geleden roerde ik een voor vele 

' plaatselijke afdelingen maandelijks terugkerend 
probleem aan: dat der incasso. Ik deed dit naar 
aanleiding van een binnengekomen brief uit Brabant, 
waarin werd aanbevolen, de inning dep in eerste in- 
stantie, door PTT of bankloper aangeboden, niet 
gehonoreerde kwitantie, voor een tweede maal te 
doen proberen door de eigen medewerkers met als 
steun in de rug een kort» tevoren rondgezonden cir- 
culaire, waarin op beleefde wijze op het voldoen van 
de ereschuld wordt aangedrongen. 
Ik trok de resultaten van deze in vele plaatsen reeds 
geprobeerde doch volkomen mislukte methode in twij- 
fel en vroeg de lezers, die ervaring hadden opge- 
daan op dit terrein hun mening eens over deze 
kwestie te geven. Zoals viel te verwachten kwamen 
hierop enige brieven binnen, die vrijwel met elkaar 
in overeenstemming waren en alle het advies inhiel- 
den de incasso geheel zelf ter hand te nemen met uit- 
schakeling van tegenover het stichtingswerk als regel 
onverschillig staande postboden of banklopers. De dui- 
delijkst sprekende brief neem ik hieronder over. Hij 
is afkomstig van de secretaris der afdeling Arnhem. 
„Gaarne voldoe ik aan je verzoek om medewerking 
te verlenen bij het op het droge helpen van de vele 
afdelingen van '40—'45, die inzake de incasso nog 
zitten te modderen. 
In onze stad met 100.000 inwoners hebben we een 
oudere persoon gevonden, zelf oud-illegaal werker, 
medewerker onzer afdeling, die tegen een provisie 
van / 0.20.— per geïncasseerde kwitantie (aan bank 
of PTT wordt meestal ƒ 0.25 betaald ongeacht al of 
niet honorering) op uitstekende wijze zorgt, dat de 
contribuanten aan hun verplichtingen voldoen. Vroe- 
ger hebben we hier ook ontzettend zitten kampen met 
het incasso-probleem, maar tegenwoordig verloopt 
alles prima, voornamelijk dank zij de omstandigheid, 
dat onze incasseerder hart voor zijn werk heeft. 
Het is geen zeldzaamheid als hij na eerste aanbieding 
met een derde van de jaarkwitanties blijft zitten. Maar 
hij laat zich niet afschepen  Hij gaat desnoods 
vijf-, zesmaal naar hetzelfde gezin toe, net zo lang 
tot hij de familie eens thuis treft. Is er wanbegrip dan 
praat hij met de contribuanten, wijst hen op de 
plicht, die we allemaal hebben; op het vele, dat de 
staat doet, maar ook op de leemten in het buitenge- 
woon rijkspensiocn. Het eindresultaat is meestal, dat 
hij het geld binnen krijgt. Is het gezin financieel niet 
meer in staat de eenmaal gedane toezegging gestand 
te doen, dan gaat hij „pingelen", want „beter een 
half ei dan een lege dop ". 
De twintig cent incasso-kosten zijn dan ook dubbel 
en dwars verantwoord. Een incasseerder van een 
bankinstelling vraagt minstens hetzelfde bedrag, loopt 
na een keer bellen vlot door en schrijft dan zonder 
gewetensbezwaren „geweigerd" op de kwitantie, die 
niet prompt wordt betaald. 
Natuurlijk is het grote probleem bij deze methode 
om de juiste man te vinden. Ik geloof stellig, dat 
veel steden hier niet in zullen slagen, want het aan- 
tal dergenen, dat zich met een opgewekt gezicht geeft 
om de nagelaten betrekkingen van onze gevallenen de 
helpende hand te reiken, is ontstellend klein. Heeft 
men echter het geluk, dat zich een incasseerder meldt, 
die tijd en capaciteiten heeft zoals bij ons in Arnhem 
het geval is, dan is deze incasso-methode ideaal. 
In" een plaats van enige omvang lijkt mij het brief- 
systeem, zoals het in de Kempen wordt toegepast, 
niet goed bruikbaar, omdat het aantal retour-kwitanties 
veel te groot is om te worden verwerkt door het 
meestal kleine getal werkelijk serieuze medewer- 
kers. Bovendien brengt dit enorm veel administra- 
tieve rompslomp met zich mee voor de plaatselijke 
penningmeester." 
Hieraan behoeft, lijkt mij, niets te worden toege- 
voegd. Met deze briefschrijver hadden de anderen 
het enthousiasme over de beschreven methode ge- 
meen. Ik hoop, dat velen er hun winst mee zullen 
doen, opdat aan het kort na elke contribuanten- 
actie snel teruglopende ■ contribuanten-bestand een 
einde kan worden gemaakt. Dank aan de brief- 
schrijvers, die aan mijn verzoek om hun incasso- 
ervaringen bekend te maken, zo grif voldeden. 

TOON. 
VOORBEELD TER NAVOLGING. 
Dat de Achterhoekers bruiloft kunnen vieren als ner- 
gens anders in het land, is wijd en zijd bekend. 
Dat zo'n boerenbruiloft zelfs de belangstelling heeft 
getrokken van het koninklijke huis, hebben wij on- 
langs in de dagbladen kunnen lezen. 
Maar nimmer vernamen wij een bericht wat zo tot 
onze waardering voor deze bruiloften heeft bijge- 
dragen als de mededeling, dat op het trouwfeest van 
korporaal J. de Ruiter te Almen een bedrag van 
ƒ 23.— werd gecollecteerd ten bate van '40—'45. 
Dit is een voorbeeld, dat gewis aller navolging 
verdient. 
Waar vieren wij onze volgende bruiloft? 



w. 

mm 

Op 11 September j.1. vond in de gemeente Hoogland de onthulling plaats van een 
eenvoudig monument, dat de gedachte aan de moed, de trouw en de opoffering van 
acht op die plaats gesneuvelde verzetsstrijders levendig zal houden. Het gedenkteken 
— vervaardigd van Muilbrauner zandsteen — draagt de inscriptie: „Voor hen, die 
hier op 23 April 1945 vielen voor het vaderland." 
23 April 1945  
Terwijl de dageraad der bevrijding reeds aan de kimmen gloorde, toen de wiekslag 
van de lang verbeide vrede en vrijheid reeds over het geknechte en uit vele wonden 
bloedende land suisde, werd een aantal jonge kerels nog in een vuurgevecht met 
Duitse militairen gewikkeld, waarbij bijna allen het leven verloren. 
De Canadezen lagen in de onmiddellijke omgeving van Amersfoort, wachtend op het 
bevel tot oprukken. Er tegenover hadden de Duitsers zich verschanst, bereid voor 
elke centimeter grond tot het bittere einde te vechten. En daartussen verbleef de 
verzetsgroep Braam, een groep van plm. veertig BS-ers, die verbinding onderhield 
met het Canadese commando. Toen de opdracht werd ontvangen het voorterrein te 
onderzoeken, gaven zich spontaan negen moedige kerels op, blij met de ontvangen 
opdracht, vastbesloten al het mogelijke te doen de gewenste inlichtingen te verkrijgen. 
Ze gingen welgemoed op weg, doch hoe anders zou de actie verlopen als zij zich 
hadden voorgesteld. Zij stootten op een sterke Duitse patrouille, die direct het vuur 
opende. Het werd een hevig gevecht, waaruit slechts een der verzetters wist te ont- 
komen. De anderen vonden ter plaatse de dood  

De herwaardering 

bij de Rijkspolitie. 

p en van de maatregelen van Overheidswege, waarop de GOIWN. een grote 
' invloed heeft kunnen uitoefenen, is de herwaardering bij de Rijkspolitie. Deze 

bemoeiingen van de GOIWN. hebben zich vanzelfsprekend beperkt tot die gevallen, 
die, na eén nauwkeurig onderzoek, inderdaad voor bemiddeling in aanmerking kwamen. 
Allereerst moest vast staan, dat de betrokken politiemannen door hun houding en 
optreden tijdens de bezetting inderdaad principiële illegale werkers waren geweest en 
het ligt dan ook voor de hand, dat van de circa 600 verzoeken om bemiddeling er 
zeer vele door de commissie onmiddellijk werden afgewezen, omdat de illegaliteit niet 
vast stond of de rapporten van dien aard waren, dat ze niet voor bemiddeling in 
aanmerking kwamen. 
Dat alle rapporten aan een zeer streng' onderzoek werden onderworpen, ligt voor de 
hand, als men bedenkt, dat het Directoraat van Politie volledig vertrouwde op de 
gegevens, welke door de commissie werden verstrekt en dat dus dit vertrouwen in 
geen enkel opzicht mocht worden beschaamd. De commissie heeft dan ook alleen 
die gevallen behandeld, waarvan de juistheid onomstotelijk vast stond en waarvoor 
dus met een gerust geweten kon worden ingestaan. 
Het is dan ook inderdaad een feit, dat velen ,,geprobeerd" hebben een bevordering te 
verkrijgen, waarop ze, volgens hun illegaal werk geen enkel recht hadden en het zijn 
deze „teleurgestelden", die het werk van de herwaardering en van de commissie van 
de GOIWN. zeer moeilijk hebben gemaakt. 
Dat er ook onder de goede illegale politiemannen teleurgestelden zijn, is een gevolg 
van factoren, waarop de GOIWN. geen invloed heeft kunnen uitoefenen, omdat deze 
buiten haar bevoegdheid lagen. Bij de herwaardering namelijk is ook rekening ge- 
houden met: 

BEKWAAMHEID. De beoordeling hiervan lag niet bij de GOIWN., maar bij het 
Directoraat, gewestelijke commandanten, districtscommandanten en groepscomman- 
danten. Sommige teleurgestelden zijn overtuigd, dat hierbij onrechtvaardigheden heb- 
ben plaats gehad, als gevolg van de mislukte zuivering bij de politie, waardoor het 
mogelijk werd, dat superieuren, tegen wie rapporten waren uitgebracht, hun onder- 
geschikten konden tegenwerken. Daar zulks niet te bewijzen valt, kon onzerzijds van 
deze klachten geen gebruik gemaakt worden. 

LEEFTIJD EN DIENSTJAREN. Ook deze factoren hebben hun invloed op de her- 
waardering doen gelden, waardoor velen hun bevordering zagen mislukken of uitstellen. 
Wij kunnen echter vaststellen dat circa 60% van het aantal doorgegeven gevallen 
met succes is bekroond. Gespecificeerd ziet het resultaat er als volgt uit: 

ZES zijn bevorderd van opperwachtmeester tot adjudant. 
VIER EN ZESTIG van wachtmeester tot opperwachtmeester. 
ZESTIG van marechaussee tot wachtmeester eerste klas. 
VIER EN TWINTIG zijn hoger op de ranglijst geplaatst, hetgeen betekent, dat 
hun bevordering aanmerkelijk wordt vervroegd. 
Van ZESTIEN kan, bij een diensttijd van 10 jaar een voorstel tot bevordering 
tot opperwachtmeester worden ingediend. 

In totaal zijn dus HONDERD ZEVENTIG politiemannen door bemiddeling van de 
commissie van de GOIWN. voor bevordering in aanmerking gekomen. 
Wij willen niet nalaten een woord van dank te richten tot het Directoraat van de 
Rijkspolitie en Inzonderheid tot de Inspecteur-Generaal De Koningh, de kapitein La 
Crois en de adjudant Witte voor de door hen verleende medewerking. 

Een verkeerd besluit. 

De „Nederlandse Vereniging van Ex-politieke Gevangenen" heelt 
op haar congres gesproken en gestemd over de vraag of het lid- 
maatschap der CPN. verenigbaar is met het lidmaatschap der ver- 
eniging. Met 72 tegen 19 stemmen besloot men de communisten 
niet uit te sluiten. En vervolgens besliste het congres, dat in het 
algemeen een politieke gezindheidsvètklaring van de leden niet 
vereist was. 

Om de betekenis hiervan te ver- 
staan, moet men iets méér weten 

van het milieu dezer vereniging. De 
communisten hebben haar de eer 
aangedaan in grote getale toe te tre- 
den en daar de ex-politieke gevan- 
genen van andere huize over het 
algemeen weinig belangstelling voor 
deze vereniging hadden, namen de 
communisten weldra een belangrijke 
plaats in. Dat was voor hen ook 
nodig, want zij konden niet volstaan 
met de proclamatie, dat zij de dra- 
gers van het verzet in Nederland 
geweest waren, terwijl in de belang- 
rijke afwikkelingsorganen, de Stich- 
ting 1940—'45, de G.A.C., de 
G.O.I.W.N. en de LO. LKP. Stich- 
ting hun invloed gering en in over- 
eenstemming met hun betekenis in 
het verzet zelf was. In de vereniging 
van Ex-politieke Gevangenen lag 
dus hun kans en ze namen haar waar. 
Wie dit een verdachtmaking van de 
edele motieven der communisten vindt, 
kijkt de wereld van heden aan voor 
een doedelzak. Alles wat een com- 
munist doet, doet hij als communist, 
volgens de plannen der partij. Of hij 
de opzet nu door heeft en het spel 
bewust meespeelt, of als naïeveling 
aan het handje van de partijleiding 
gaat, is daarbij van geen belang. En 
die plannen houden in, met alle mid- 
delen macht te verwerven voor de 
partij en ten behoeve van de eind- 
overwinning daarvan. Of men daar- 
bg met het middel der misleiding 
moet werken is geen bezwaar en ook 
niet immoreel in de ogen der commu- 
nisten, omdat tegen de vijand van 
het partjj-„proletariaat" alles geoor- 
loofd is en de enige maatstaf van 
waarheid, moraal en recht is, wat 
de macht der partij dient. Zodoende 
moet men noch waarde hechten aan 
de belofte der CPN.-ers als Kamer- 
lid afgelegd, noch betekenis toeken- 
nen aan de instemming met de sta- 
tuten van b.v. de vereniging in dis- 
cussie. 

Zijn in het licht van deze feiten 
de beslissingen van de Ver. van 

Ex-politieke Gevangenen nu juist ? 
Wij menen zeer beslist van niet. Het 
congres had niet moeten overwegen, 
of de statuten een voldoende waar- 
borg boden voor de samenwerking, 
maar het had de vraag moeten stel- 
len, of er onder de leden waren, die 
de statuten onderschrijven met hun 
naam, maar niet met hun hart. En 
dat geldt voor de communisten, 
want die zijn in principiële zin on- 
democratisch totalitair en zij wraken 
zodoende de grondslagen van iedere 
vrije vereniging. Bovendien moet men 
zich afvragen, 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. Om concreter te zijn: welke 
zin heeft het, met mijnheer Jansen 
een club te vormen, omdat ook hÖ 
last heeft gehad van de misdaden 
van mijnheer Pietersen, als mijnheer 
Jansen van plan is bij de eerste de 
beste gelegenheid ons te mishandelen 
volgens de practijken van mijnheer 
Pietersen ? 
Nu kan men zich afvragen, op welk 
tijdstip het practisch noodzakelijk is 
om de consequenties uit het princi- 
piële standpunt te trekken. Zo'n 
vraagstuk ligt b.v. in de Stichting 
1940-'45. 
De beantwoording van die vraag is 
afhankelijk van de invloed en van 
het getal der deelnemende commu- 
nisten. Voor de Ver. Ex-politieke 
Gevangenen lijkt ons dit antwoord 
duidelijk. De invloed der CPN. is 
daarin van meetaf te groot geweest. 
Wie de communistische ideologie 
kent, moet als democraat b.v. wei- 
geren, tezamen met communisten 
een vergadering toe te spreken, zo- 
als dat in de Ver. Ex-politieke Ge- 
vangenen regelmatig geschiedt. 
Het is jammer, dat men op het con- 
gres niet tot de essentie van de zaak 
is doorgedrongen, maar bij een for- 
malistisch standpunt is gebleven. 
Dat biedt de C.P.N. een kans, die 
zij zal benutten. H v R 

ATTENTIE !! 

„De minister van Oorlog is tot het nemen van maatregelen over- 
gegaan in verband met het steeds toenemende postverkeer tussen 
familiebetrekkingen in Nederland met militairen in Indië." 
WAAROM sturen ze uit Holland ook zo veel post naar onze jongens in 

Indië? 
OMDAT dat voor hen een levensbehoefte is, die gelukkig 
eindelijk hoe langer hoe meer tot het moederland door- 
dringt! 

WAAROM doen ze er stencilbrieven, foto's, kranten en krantenknipsels in? 
OMDAT anders daar na een zeereis van acht weken de 
aardigheid af is! 

WAAROM moeten onze jongens in Indië opnieuw een teleurstelling 
incasseren? 
OMDAT er opeens een kwartje per Nederlander „bezui- 
nigd" moet worden op de plaats waar het nu net niet 
kan! 

NEDERLANDERS! 

Gebruikt zo veel mogelijk POSTBLADEN! 
En PROTESTEERT tegen de afschaffing van 't 10 cents- 
tarief voor BRIEVEN aan MILITAIREN OVERZEE!!! 

PROTESTEERT bq: 
Minister van Oorlog en Marine, 's-Gravenhage. 
Minister van Overzeese Gebiedsdelen, 's-Gravenhage. 
NIWIN, Koninginnegracht 26, 's-Gravenhage. 
Prot. Interkerk. Thuisfront, Leeghwaterpleln 27, 's-Gravenhage. 
Katholiek Thuisfront, Gedempte Burgwal 14, 's-Gravenhage, 
en bjj de Redacties van al Uw dag- en weekbladen. 

M. W. E., Almen—Old. 



in memoRiAm 

jacob de Graaf 
Geboren 5 November 1902 te Kollumerpomp. 
Gesneuveld 15 April 1945 te Kollum. 

Jacob de Graaf, vader van vier kinderen, had 
) zich door hard werken voor zich en zijn gezin een 
goed bestaan verworven. Van klein af aan zat er 
een werkdrift in hem, die niet te stuiten was en 
hem deed bereiken hetgeen hij zich voor ogen 
stelde. De plicht voor zijn gezin te zorgen, ver- 
stond hij heel goed. Hij voelde zich gelukkig en 
kon tevreden zijn. Maar toen kwam de donkere 
bezettingstijd en de zware laarzen troffen ook zijn 
rug. Het was geen wonder, dat hij, met de aan- 
geboren drang naar vrijheid, zich zonder aarzelen 
gaf aan het werk der BS toen men hem hiervoor 
vroeg. Achter de Soensterdijk lagen twee groepen 
BS-ers in stelling met de bedoeling de terugtrek- 
kende Duitsers de pas af te snijden door hen met 
een spervuur op te vangen. 
Toen een Duitse motorrijder naderde sommeerde 
men die te stoppen, aan welk bevel deze voldeed. 
Met de handen in de hoogte kwam hij achter de 
dijk onder bewaking van enkele BS-ers te staan, 
die echter niet goed genoeg opletten, zodat hij, 
toen er een Duitse auto aankwam gelegenheid 
kreeg te ontsnappen, In deze wagen was een 
20-tal goed gewapende Moffen gezeten, die zich 
direct achter de auto dekten. Ingelicht door de 
ontsnapte gevangene begonnen de Duitsers een 
vinnig vuurgevecht, waarbij de Graaf dodelijk werd 
getroffen. Jacob de Graaf had zijn bereidheid 
mee te strijden betaald met het hoogste goed dat 
hij kon geven. Zijn lichaam rust onder de obelisk 
op Kollums begraafplaats. De woorden op de 
obelisk gebeiteld zijn zo juist; 
„Gevallen in de strijd tegen onrecht en slavernij". 
Hij stierf toen hij zijn heilige vaderlandse plicht 
vervulde. 
Zijn gezin kan trots zijn op zó'n vader. Het vinde 
troost in God. de Heer. 

Heïhe . Bruin 
Geboren 2 Maart 1920 te Oudwoude. 
Gesneuveld 16 April 1945 te Kollum. 

TT eboren en getogen m het landelijke Oud- 
woudc, maakte Heinc de Bruin deel uit van de 

sabotagegroep van deze plaats. Hoewel hij gehuwd 
was schroomde hij niet het risico-volle wapen- 
vervoer van het droppingveld naar de boerderij 
van zijn vader op zich te nemen, waar hij ze in 
een betonnen grafkelder opborg. Opgegroeid in 
het ouderlijk huis in de sfeer van trouw aan God, 
Neerland en Oranje, kende hij zijn taak in de 
donkere dagen der bezetting. 
Met grote vindingrijkheid had hij de wapenkelder 
achter de boerderij in het land gecamoufleerd en 
het was een vreugde voor hem te zien, dat de 
met zoveel moed gehaalde wapens, dienst konden 
doen op de dag der bevrijding. Hij leefde echter 
niet lang meer, de reeds genoemde woest rondrij- 
dende Duitsers troffen ook hem. Hij stierf toen er 
geen gevaar meer scheen te bestaan. Op het kerk- 
hof van Oudwoude is hij begraven en zijn stoffe- 
lijk overschot rust in de kelder waar hij een paar 
dagen van tevoren de wapens uit had gehaald. 
Op de grafsteen staat gegrift: Door God tot 
Zich genomen in de strijd voor Koningin en Va- 
derland", terwijl de belijdenis uit ons oude Volks- 
lied de zijne kan worden genoemd: „Mijn schil-1 

ende betrouwe, zijt Gij, o God mijn Heer." 

It is mei sizzen net te dwaen 

ï n het uiterste N.O. van Friesland ligt de ge- 
1 meente Kollumerland en Nieuw-Kruisland, met als 
voornaamste dorp Kollum. 
Deze plaats is in het grijze verleden bekend onder 
de naam Colleheim of Colheim, In giftbrieven uit 
de 8c eeuw van het door Bonifacius gestichte kloos- 
ter te Fulda komen deze namen reeds voor. 
Al waren ook hier in tijden van vreemde overheer- 
sing inwoners, die de zijde van de vijand kozen, het 
gros der inwoners boog niet dan node en zeer onwil- 
lig de nek onder het vreemde juk. 
Hier werden in 830 de Noormannen verslagen door 
Adelbric van Adelen. 
In Kollum legerde Willem Lodewijk zich, om de 
Spaanse vijand van het Friese erf te houden. 
In de slag bij Boksum (1586) verdedigt de Kollu- 
mer vaandrig Klant zijn vlag en het kost hem zijn 
leven. 
In de Franse tijd is het de jonge Munnikerzijler Abele 
Reitzes, die weigert zich als soldaat te laten inschrij- 
ven. „Wel voor de Prins, nooit voor de Patriotten", 
schreeuwt hij voor het Rechthuis, doch al te gewil- 
lige handen sluiten hem op in de toren. Dit heeft 
het Kollumer Oproer tengevolge; een 2000 landlie- 
den, onder aanvoering van Jan Binnes uit Oudwou- 
de, bevrijden Abele. Jan Binnes moet er voor boeten 
en eindigt zijn leven op het schavot te Leeuwarden. 
Al deze mannen beleven het woord van de Kollu- 
mer vermogende koopman Adie Lambertsz, de latere 
Burgemeester van Leeuwarden, die in 1580 de gevol- 
gen van Rennenbergs verraad voor Friesland tot een 
minimum beperkte: zijn zinspreuk was; It is mei siz- 
zen net te dwaen. (Het is met praten niet te doen). 
Ook tijdens de Duitse bezetting liet men het niet 
bij praten in Kollumerland c.a. Vrijwel vanaf 10 Mei 
1940 werd de vijand verzet geboden. Eerst inciden- 
teel, spoedig goed georganiseerd. Heel wat onder- 
duikers hebben in de gemeente een onderkomen ver- 
kregen; veel geld is er ingezameld en aan versprei- 
ding van illegale lectuur ontbrak het niet. 
Kollumerland leverde één der twee sabotage-ploegen 
uit het district Dokkum en toen in 1944 de bevrij- 
ding in zicht kwam, waren er bovendien nog vier 
gevechtsgroepen. Wapens konden worden gehaald 
van het afwerpterrein bij Dokkum en werden in deze 
gemeente op verschillende plaatsen verborgen. 
Op 13 April 1945 kwam tenslotte het sein, zozeer 
verbeid: Overgaan tot actie. Deze actie concentreer- 
de zich ora het in ieder opzicht belangrijke punt; 
Dokkumer Nieuwe Zijlen. 
In de nacht van Vrijdag op Zaterdag zou men 
van 2 zijden op de sluiswerken aanrukken. Helaas, 
een te vroeg afgegaan schot alarmeerde de vijand en 
in eerste instantie mislukte de poging. De hierbij ge- 
wonde N.B.S.-er W. Hoekstra uit Zwagerveen mocht 
later gelukkig herstellen. 
De Zaterdag en Zondag (14 en 15 April) werden da- 
gen vol van emoties. Juist door deze smalle corridor 
langs de kust trachtten de Duitsers van Groningen uit 
via de Afsluitdijk nog naar Holland te ontkomen, waar 
de weg naar de Heimat echter eveneens afgesloten 
was. 
Op de middag van de He vielen de sluiswerken onze 
N.B.S.-ers in handen; de verdedigers waren er vandoor 
gegaan. 
Andere gevechtsgroepen lagen bij de driesprong Kol- 
lum-Kollumerpomp-Nieuwe Zijlen, achter een oude sla- 
perdijk, de z.g. Soensterdijk. Hevig moest hier gevoch- 
ten worden; veel oorlogsbuit en vele gevangenen vie- 
len de onzen in handen. 
Helaas kostten de gevechten op de 15e April aan drie 
van onze dappere mannen het leven: Jacob de Graaf, 
Gerrit Bleeker en Pieter Postma. Dit was de donkere 
schaduw, welke over de blijde gebeurtenissen viel. 
Zij gaven die Zondagmorgen vrijwillig hun leven; 
mede door hun offer, was het mogelijk, dat op de mid- 
dag van die dag een kleine 200 krijgsgevangenen van 
allerlei rang en soort, onder bewaking van de jon- 
gens in de blauwe overal), konden worden overgebracht 
van de Zuivelfabriek te D.N. Zijlen naar Kollum. 
De volgende morgen vertoonde het Duitse oorlogs- 
monster nog een laatste stuiptrekking; twee Duitse wa- 
gens reden in razende vaart door de gemeente, waar- 
van de inzittenden schoten op ieder, die zij passeer- 
den. Behalve onder de burgerij, viel ook nog onder 
de N.B.S. een slachtoffer: de nog maar 25-jarige Hcine 
W. de Bruin werd getroffen en overleed vrijwel on- 
middellijk. 

Gerrit Bleeker 
Geboren 20 Februari 1909 te Leeuwarden, 
Gesneuveld 15 April 1945 te Kollum. 

TT errit Bleeker had tijdens de Meidagen van 1940 
^-Jals officier uitnemend zijn plicht vervuld in 
de uitzichtloze strijd, die in al zijn hevigheid woed- 
de, daar waar Gerrit zijn stellingen verdedigen 
moest; de Peel. 
Toen hij evenals de anderen, dank zij de „groot- 
moedigheid" van de Führer weer naar huis mocht 
gaan, werkte hij rustig door in zijn oude beroep 
als candidaat-notaris en poogde zich een bestaan 
te veroveren in de burgermaatschappij. Hoewel 
niet actief deelnemend in de georganiseerde ver- 
zetsstrijd, wist toch ieder, dat hij zijn hart op de 
juiste plaats droeg en niet buigen zou voor de 
onderdrukker. Zijn arbeid in het verzet zou lig- 
gen bij de OD als de tijd der bevrijding eenmaal 
aangebroken zou zijn, doch verschillende omstan- 
digheden noopten hem naar Kollum te vertrek- 
ken. Hier moest hij de bevrijding blijven afwach- 
ten. Het eert hem, dat hij, alhoewel nog niet in- 
geschakeld in het verzetsapparaat, niet kon blij- 
ven toezien, toen er gevochten moest worden maar 
gaarne, al was hij dan officier geweest, onder een 
lagere in rang zijn beste krachten wilde geven om 
de actie te doen slagen. 
Helaas. In het treffen met de vijand, waarbij ook 
de Graaf viel, moest hij het offer van zijn leven 
brengen. Hij stierf, opdat wij in vrede zouden 
leven  
Te Kollum begraven, werd zijn grafsteen op 15 
April j.1. aan de familie overgedragen. 
Hij ruste in vrede tot de jongste dag  

9 

Picter L. Postma 
Geboren 2 April 1913 te Buitenpost. 
Gesneuveld 15 April 1945 te Kollum. 

D ieter Postma behoorde tot de sabotage-groep 
Kollumerland en was als zodanig reeds ver- 

schillende keren in actie geweest. 
Toen men er lucht van kreeg, dat de laatste kof- 
fie en thee door de Duitsers uit een winkel te 
Kollum zouden worden weggehaald, was hij als 
schilder de man, die in de nacht een ruit uit- 
sneed en met zijn vrienden de aanwezige voor- 
raad weghaalde en opborg tot betere tijden en voor 
andere kelen. Een drietal keren vervoerde hij met 
zijn vriend wapens via Dokkum naar Kollum. Een- 
maal was de toestand critiek, toen er juist een 
razzia in Dokkum werd gehouden. Hun Auswcise 
waren echter goed in orde en de suikerbieten, die 
als camouflage in een praam werden meegevoerd, 
niet minder. 
Juist voor de dertiende April nam Postma deel 
aan het opblazen van de spoorweg bij Zandbulten. 
Stipt en getrouw had hij zijn zaken geregeld en 
was op alles voorbereid. Toen hij op de vijftien- 
de April ook bij de Soensterdijk viel, waren zijn 
boeken, tot de laatste post bij, correct afgesloten. 
Op het kerkhof te Kollumerzwaag ligt hij begra- 
ven. Zijn grafsteen vermeldt: „Strijdende voor de 
bevrijding van zijn aardse vaderland, mocht hij 
de eeuwige vrede in het Hemelse Vaderland bin- 
nengaan". 
Dit is geen phrase; iedere keer, wanneer hij in 
actie moest, bad hij met zijn vrouw voor het wel- 
slagen van het plan en voor een behouden terug- 
keer. Stervende kon hij getuigen van de volkomen 
vrede in zijn hart. 

H. RIEMERSMA. 
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LO>-PLAQUETTES 

Tot ons genoegen heeit alsnog een viij groot 
aantal oud-LO-ers de p aquette besteld. 
Ten gerieve van hen, die dit vergaten en die de 
leemte in hun huis nog willen vullen, delen wl] 
nogmaals mede, dat de prl]s i 3.80 is en de stor- 
ting van het bedrag kan geschieden op het giro- 
nr. 109588 van de LO -LKP.-S ichting te Amsterdam. 

D.B. der LO.-LKP.-Stichting. 

DE SPIEGEL-SERIE KONDIGT AANi 

ttet mooiste 

Hot eorsto boek van do 
SPIEGEL SERIE - JAARGANG 1946/49 

Onze jonge Koningin 

thuis 

-m 
li 

m 
"V wm 

Prijs I 4.90 
Als abonné op 
de Spiegel-Serie 
betaalt U slechts 

45 

Een deelgenootschap 

in de Spiegel-Serie betekent 

50 % BESPARING! 

Een abonnement op de Spiegel-Serie kost U niets. 
Er behoeft geen intekengeld of wat dan ook voor. , 
uit betaald te worden. Integendeel, het bespaart 
U zelfs de helft op de aanschaffingsprijs van 
nieuwe boeken. De jaargang 1948/49 brengt U 
een voordeel van f. 9.80. Rekent U het maar na; 

winkelprüs abonne's betalen 
slechts 

Boek 1. 
2. 
3. 
4. 

f 4.90 
„ 4.90 
„ 4.90 
„4.90 

f 2.45 
„ 2.45 
„2.45 
„ 2.45 

Zó wilde het volk van Nederland 
zijn jonge Koningin kunnen zien. 
Door dit boek komt Zij als het 
ware nader tot ons: leren wij Haar 
kennen in Haar dagelijks leven. 
Dr. Waterink is er in geslaagd 
een boek te schrijven, waarin niet 
zozeer de officieel en algemeen 
bekende feiten op de voorgrond 
staan, maar waarin alleraardigsts 
en vaak ontroerende bijzonder- 
heden worden vermeld. 
H. M. Koningin Juliana en Z. K. H. 
Prins Bemhard hebben voor dit boek 
hun persoonlijke foto-archieven ter be- 
schikking gesteld, waardoor o.m. een 
schat van nog nimmer gepubliceerde 
foto's van de Koninklijke Familie kon 
■worden opgenomen. 
Heel Nederland moet in staat 
gesteld worden dit fraai uitgevoer- 
de boek van blijvende waarde te 
bezitten. Daarom hebben de uit- 
gevers besloten het in de Spiegel- 
Serie op te nemen, waardoor de 
toch al lage winkelprijs van f 4.90, 
voor abonné's gesteld kon wor- 
den op slechts f 2.45 Een be- 
sparing dus van maar liefst 5O0/o. 

echt linnen 
rug, gekleur- 
de kop en fraai extra-omslag in kleurendruk. De 
belangstelling voor de nieuwe jaargang is enorm, 
talmt dus niet met het inzenden van deze bestel- 
bon naar Uw boekhandelaar of rechtstreeks naar 
de Spiegel-Serie te Wageningen. U betaalt pas 
na ontvangst van elk boek. 

DEAlb •>«-" . .„enool «»de 

f 19.60 f 9.30 
De Spiegel-Serie is op royaal formaat uitgevoerd, 
typografisch uitstekend verzorgd, voorzien van 

NAAM: —    
straat: -  
plaats: Z 3 

Geelt „De Zwerver' aan één van Uw kennissen tei in- 
zage en laat hem (haar) onderstaande bon Incjevuld 
zenden aan de administratie van „De Zwerver' Prins 
Hendrikkade 152, Amsterdam Degenen, die een proei- 
nummer ontvingen kunnen deze bon voor zichzelf be 
autten 

Naam 

Adres 

Plaats    Provincie...... 

Ingang abonnement. 

Abonnementsgeld wordt per giro postwissel oi bi) 
aanbieding van een postkwitantie betaald. 

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

iiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiitmimiiiii 
= Er zit schot in de verkoop van onze jubileum-gedenkplaat. Reeds ~ 
= kwamen vele bestellingen binnen op een of meer reproducties Ü 
= van de tekening: 

DE TROOSTENDE, 
= vervaardigd door de kunstschilder Rinze Hamstra en voorzien van = 
s een onderschrift van H. K. H Prinses Wifhelmina. 
= Was ook Uw bestelling daarbij? 
= Zo nlot, wacht ex dan niet te lang mee, want na 1 Octobez, | 
= de datum waaxop de drukker met het afdrukken gaat be- i 
| ginnen, kunnen geen bestellingen meer worden aangeno- | 
= men. Laat deze gelegenheid om U in het bezit te stellen | 
= van ean tastbaar symbool van de band, die ons aan Oranje | 
= en Oranje aan ons volk in zijn verzet bindt, niet voorbij | 
| gaan. | 
= Stort een bedrag van F.— .75 op girorekening 109588 van de = 
§ LO.-LKP. - Stichting te Amsterdam en de tekening wordt U zo s 
= spoedig mogelijk franco toegezonden. S 
= Waar De Zwerver op iafel komt behoort deze tekening aan de = 
= muur, 
SiliiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiimmiiMmiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiiiiiiiitimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiR: 

BON * [De Zwerver in de Tropen] 

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

ZcepOSt LllChtpOSt-abonnem-n! voor 

(Zeepost f 1.50 luchtpost f 4.50 per kwartaal.) 
Abonnementsgeld wordt per giro/postwtsse o! bi) 
aanbieding van een posucwitantle betaald. 
De kwitantie moet worden aangeboden aan 

") (Doorhalen wat niet verlangd wordt.) 

ABONNEMENTSGELD 
LAATSTE OPROEP 

De kwitantie voor het derde kwartaal 1948 gaat 1 October 
de deur uit. Zij, die gewoon zijn het abonnementsgeld {£ 1.50) 
te gireren of per postwissel over te maken, moeten dit uiter- 
lijk 25 September verzorgen. 
Stortingen kunnen plaats vinden op postrekening 109588 t.n.v. 
LO.-LKP Stichtlng, Amsterdam. 

Last van zenuwen ? 
Mijnhardt's Zenuwtabletten 

helpen U er overheen. 

Ingevolge pao iertos wij tin q B.P.P. 
no. 6398 verschijnt deze uitgave 
wekelijks en is de omvang van 
dit nummer 8 pagina's, pag. for- 
maat 29 z 40. 

JÜBILEÜMNPMMERS 

1) Wij hebben nog een beperkt aantal in voorraad. 
2) Deze uitgave geniet de grootste belangstelling. 
3) Wij leveren thans tegen de prijs van f 0.75. 
4) Bestelt met spoed! 

DE ADMINISTRATIE 
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GEMEENSCHAP OPIMLLSGJU.E WERKERS NEDERLAND" 

1 Oct. 134 
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LANDELIJKE OHO. VOOR HPLP AAN ONDERDPXKESS * LANDEEipra ICNOKPLOEOEN 

iiasse nammezs üu cent 

sn „De Vrije Stem", destijds orgaan van de 
Gemeenschap Oud Illegale Werkers Nederland, heb 
Ik in het nummer van 15 November 1947 een uit- 
voerige beschouwing gewijd aan het wetsontwerp tot 
opheffing van de Bijzondere Gerechtshoven, de Bij- 
zondere Raad van Cassatie en de Tribunalen. Door 
de Regentes was n.1. aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaa! een wetsontwerp ingediend tot op- 
heffing dier bijzondere rechtscolleges. 

Blijkens de Memorie van Toelichting was de strekking 
hiervan om op een belangrijk terrein van het maat- 
schappelijke leven, n.1. het terrein der rechtsbedeling, 
zo spoedig mogelijk te komen tot herstel van grond- 
wettelijke toestanden. De wetgeving inzake de Bij- 
zondere Rechtspleging immers, naar welke de poli- 
tieke delinquenten berecht werden, week op meer- 
dere punten van de Grondwet en van de grond- 
beginselen van ons gewone rechtsbestel af. 
Het wetsvoorstel hield t?n aanzien van de Tribunalen 
in, dat zij per 1 Januari 1948 zouden worden opge- 
heven, terwijl hun rechtsmacht zou worden over- 
gedragen aan de Kantonrechters. Het vreemde was 
nu. dat deze Kantonrechters niet recht zouden spre- 
ken naar de regels van het gewone strafrecht, maar 
recht zouden blijven spreken volgens het Tribunaal- 
besluit, een besluit dat in velerlei opzicht van de 
gewone gang van zaken afweek. Niet alleen was het 
een noodbesluit der Londense Regering, maar het 
hield ook verschillende proces-regels in, die indruisten 
tegen het processtelsel dat door het Wetboek van 
Strafvordering voor de gewone procesorde is be- 
lichaamd. Zo kent het Tribunaalproces geen Open- 
baar Ministerie; het kent geen beroep op een hogere 
rechter; de maatregelen die opgelegd kunnen worden 
ingevolge het Tribunaalbesluit wijken af van de 
normale strafmogelijkheden (internering en verbeurd- 
verklaring van vermogen). Deze inderdaad Bijzondere 
Rechtspleging was dan toevertrouwd aan bijzondere 
organen: de Tribunalen, waarin de rechters van jaar 
tot jaar werden benoemd en de voorzitter-jurist door 
leken werd geassisteerd. 
De inconsequentie van dit wetsontwerp was dus, 
dat — met een beroep op de noodzakelijkheid van het 
herstel van grondwettelijke verhoudingen — werd 
voorgesteld, de Tribunalen op te heffen en de rechts- 
macht der Tribunalen over te dragen aan gewone 
organen van rechtspleging, met name de kanton- 
rechter, terwijl toch anderzijds deze kantonrechter 
zou recht spreken volgens het Tribunaalbesluit met 
zijn sterke afwijkingen van hpt gewone rechtsgeding. 
Het wetsontwerp ontmoette nogal bezwaren van de 
zijde van de Vaste Commissie voor Privaat- en 
Strafrecht uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
Opvallend is echter dat de discussies verstomden toen 
de Minister een compromis-voorstel deed om de Tri- 
bunalen niet per 1 Januari 1948, maar per 1 Juni 
1948 op te heffen. Alsof dit uitstel een oplossing zou 
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brengen, terwijl het toch slechts een verschuiving der 
principiële moeilijkheden was. 
Intussen heeft de Kamer 's Ministers voorstel aan- 
vaard en zijn de Tribunalen per 1 Juni 1948 opge- 
heven. De rechtsmacht der Tribunalen ging over aan 
de Kantonrechters: deze spreken recht volgens het 
Tribunaalbesluit. 

Z.K.H. Prins Bernhard 

over de NI WIN. 

Ter herdenking van het feit, dat precies twee 
jaar geleden tot oprichting van de NIWIN 
werd overgegaan, hield Z.K.H. Prins Bern- 
hard op 14 September j.1. een radiotoespraak, 
waaruit wij liet volgende resumeren: 
„Gedurende de afgelopen twee jaren besteedde 
de NIWIN een bedrag van 9J^ millioen gul- 
den aan de verzorging van de troepen in In- 
dië. Dit bedrag werd omgezet in boeken, uit- 
zending van artisten, filmapparatuur en films, 
muziek, sportmateriaal, toneel, kerstpakketten, 
jubileumpakketten, verjaardagspakketten, steun 
aan de geestelijke verzorgers, radiotoestellen en 
nog veel meer. 9J4 millioen is ongetwijfeld een 
groot bedrag, doch het betekent in twee jaar 
voor 200.000 personen slechts bJ/j cent per 
man per dag. 
Zes en een halve cent voor mensen, verspreid 
over een gebied, dat op Europa overgebracht 
zich uitstrekt van de uiterste westkust van 
Ierland tot aan het zuiden van de Kaspische 
Zee, van Narvik in Noorwegen tot voorbij de 
zuidgrens van Italië in de Middellandse Zee, 
een gebied met slechts weinig goede verkeers- 
wegen zoals wij hier kennen, met een helaas 
ontoereikend vervoersapparaat, dat toch al 
overbelast is. En in deze uitgestrekte tropische 
wereld van eilanden en zeeën zijn nu onze mi- 
litairen verspreid; veelal in kleine groepjes over 
meer dan tweeduizend buitenposten verdeeld: 
dagreizen-ver van elkander verwijderd. Als U 
zich dit kunt voorstellen en beseft, hoeveel 
üjd — en dus geld — er voor nodig is om met 
een frontgezelschap van buitenpost tot bui- 
tenpost door deze enorm uitgestrekte gebieden 
te trekken, dan pas zal het U duidelijk worden, 
dat de NIWIN-gezelschappen niet zo vaak 
op elke post kunnen komen als de mannen 
daarginds en wij hier wel zouden wensen. 
Thans is de tweede Kerstpakkettenactie in 
volle gang. Voor de derde maal zal de NI- 
WIN zorgen, dat ieder van de 200.000 man- 
nen en vrouwen overzee in die dagen een 
pakket ontvangt. En zij zullen dit pakket ont- 
vangen van U, van het gehele Nederlandse 
volk, als een bewijs, dat men hen in Neder- 
land niet vergeet. Juist op de dagen, waarop 
de afstand het sterkst wordt gevoeld. 
Onze mannen daarginds rekenen op dit tra- 
ditioneel geworden Kerstpakket en de NIWIN 
rekent daarom op U. 
Laat het NIWIN-werk een manifestatie zijn 
van het gehele Nederlandse volk voor allen 
overzee." 

A Ivorens zijn wetsontwerp in te dienen bij de 
•^A-Kamer, had de Minister van Justitie aan een 
Commissie van Deskundigen opgedragen hem te advi- 
seren over de overgang der Bijzondere naar de ge- 
wone rechtspleging. Deze commissie had in haar 
advies een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de 
rechtspleging der Bijzondere Gerechtshoven en van 
de Bijzondere Raad van Cassatie enerzijds en van 
de Tribunalen anderzijds: de eersten zijn bijzondere 
organen, belast met gewone rechtspleging; de laatsten 
Zijn bijzondere organen, belast met buitengewone 
rechtspleging. Daaruit volgt, aldus de Commissie van 
Deskundigen, dat terugkeer naar het gewone rechts- 
bestel t.a.v. de rechtspleging der Bijzondere Gerechts- 
hoven en van de Bijzondere Raad van Cassatie, kan 
geschieden door overdracht dier rechtspleging aan ge- 
wone organen van de rechterlijke macht. De bijzon- 
dere rechtspleging der Tribunalen echter is niet over- 
draagbaar aan gewone organen der rechterlijke macht 
zonder dat men in strijd blijft met het gewone rechts- 
bestel. De Commissie stelde daarom dan ook voor 
om de werkzaamheden der Tribunalen op een gegeven 
moment eenvoudig af te kappen; dit moest niet 
ineens, abrupt, voor alle Tribunalen Ineens geschie- 
den, maar de Minister moest de mogelijkheid krijgen 
om in de loop van het jaar 1948, naar gelang van de 
stand van werkzaamheden, tribunalen op te heffen. 
De Minister heeft echter deze suggestie van de Com- 
missie niet willen overnemen en is zijn eigen weg 
gegaan. 

Tk zou geen reden gevonden hebben op dit tijdstip 
■'■te attenderen op de wonderlijke situatie, die daar- 
door is ontstaan, ware het niet, dat mi) gebleken is, 
dat zelfs juristen uit de Kamers der Staten-Generaal 
in de overtuiging bleken te verkeren, dat met de 
opheffing der Tribunalen een grote stap gezet was 
op de weg van terugkeer naar het normale rechts- 
bestel. 
Het is ook waarlijk een vreemde situatie: men heft 
de Tribunalen op omdat men terug wil keren naar 
het gewone rechtsbestel; men laat echter het Tribu- 
naalbesluit met zijn talrijke afwijkingen van het ge- 
wone rechtsbestel bestaan en legt de toepassing daar- 
van in handen van de Kantonrechters. De Kanton- 
rechters voelden er in het algemeen niets voor zich 
met de afdoening der politieke zaken te belasten en 
op die grond zijn de juristen-voorzitters der Tribu- 
naalkamers door de Minister aangewezen als plaats- 
vervangende Kantonrechters, speciaal belast met de 
afdoening der Tribunaalzaken. 
Vergeleken met de tijd der Tribunalen, is men dus 
nog een stap achteruit gegaan: de Tribunalen spraken 
tenminste nog met drie personen recht, dus collegia- 
liter, hetgeen een waarborg voor goede rechtsvinding 
en oordeelvorming inhoudt; thans beslist een alleen- 
sprekend Kantonrechtcr-plaatsvervanger over inter- 
nering tot 10 jaren, over verbeurdverklaring van 
vermogen en over ontzetting uit het beroep. 

* 
Intussen komt deze gehele kwestie binnen afzienbare 

tijd weer aan de orde. De personeelvoorzieningen 
en andere voorzieningen in verband met de overgang 
der tribunaalrcchtspraak aan de Kantongerechten zijn 
n.1. voorlopig vastgesteld voor de duur van een half 
jaar na de opheffing der Tribunalen; dus tot 1 Decem- 
ber 1948. Wellicht vindt de Minister van Justitie 
daarin aanleiding deze hele zaak nog eens ernstig in 
overweging te nemen. De oplossing is een vrij een- 
voudige: men late de thans nog aanwezige dossiers 
overgaan naar de Procureur-Fiscaal. Deze beslisse, 
al naar gelang van de zwaarte der gevallen, tot voor- 
waardelijke of onvoorwaardelijke buitenvervolging- 
stelling, tot afdoening der zaak door de Raadsheer- 
Commissaris bi) het Bijzonder Gerechtshof (een ver- 
eenvoudigde procedure, waartoe de wet de gelegen- 
heid biedt) of tot afdoening door het Bijzonder 
Gerechtshof in volledige zitting. 



VOOR DE BOVENSTE PLANK? 

Rudolf van Reest ,,De Trouw der kleyne luyden" 
Baarn, Uitg. Bosch en Keuning N.V. 

Eerlek zijn mening te zeggen over een hoek als „De trouw der kleyne luyden" 
— het is voor een recensent het behalen van een overwinning op zichzelf. Hij 

timmert tenslotte met zijn oordeel aan de weg en hoopt bekijks te hebben. Wat is 
onder die omstandigheden begrijpelijker dan dat hij een fraaie literaire pose aan- 
neemt en van zijn plaats, halverwege de hellingen van de Parnassus de fijne neus 
optrekt over dit onhandige, onwaarschijnlijke beneden-de-maat zijnde verhaal ? 
Zal hij zich bij de minste zijner vakbroederen lichtelijk belachelijk maken door met 
die leverworst van een roman zachtkens te handelen — nee toch zeker? 
Maar oprecht in zijn oordeel, is zulk een beoordelaar dat dan ook? We laten 't in 
midden, doch willen eerlijk bekennen; zouden wij hoog van de toren blazen, dan 
stelden we ons aan. Want toegegeven; deze uitgave van B.K.B. is een leverworst, 
waarin Rudolf van Reest naast de lever allerlei smaakbedervende ingrediënten heeft 
gestopt. Het heeft wat van de bekeringsgeschiedenissen van Idsardi en zijn — door 
ieder zich zelf respecterende boekenlezer gelaakte — tijdgenoten. Het is hier en 
daar zo sentimenteel als een oude juffrouw. En toch — eerlijk, hand op 't hart! — 
toen we na twaalf bladzijden met de famijie Karelse bekend waren, konden we niet 
rusten aleer de Canadezen in 't blijde slot hun entree maakten. Soms waren we 
geneigd het boek dicht te klappen, wanneer de schrijver 't weer zo heerlijk bruin 
bakte — en tóch lazen we door. Meermalen schudden we misprijzend het oud- 

illegale hoofd bü verzetssltuaties, waarvan de schildering net zo naar d'r naast lag, maar dan 
wilden we toch weten, hoe 't verder ging. Kortom: de natuur was sterker dan de letterkundige leer en 
we hebben „De trouw der kleyne luyden" met plezier doorgenomen! Wilden we spijkers op laag water 
gaan zoeken, we zouden ze vinden. 
Iemand in 1942 „Trouw" al laten verspreiden, het is een sterk stuk bijvoorbeeld! Maar waarom dat ge- 
daan? Dit verhaal over een Rotterdamse treincontroleur en zijn gezin in de jaren 1940-'45  de 
moeiten, de zorgen, de angst, het grote verdriet — er steekt tenslotte, zo ontzaggelijk veel waarheid 
in. Hebben we niet allen meer of minder datgene meegemaakt, wat Rudolf van Reest hier zijn figuren 
laat beleven? Moeten we toch niet vaak zeggen: Ja, zo was het? 
Leest, zo ge 't nog niet deed, deze winter eens dit pretentieloze volksboek. Maar hoedt U daarbij voor 
één gevaar, dat dreigt. Gaat geen afgoderij bedrijven met kleyne luyden, met Uzelf! Dat kim! 
't Komt ons voor, dat met deze Kuiperlaanse term langzamerhand door ons al te veel tegen het tweede 
gebod gezondigd is. Want vergeten we nooit: de kleyne luyden waren in de oorlog niet getrouw — Göd 
was trouw en verheerlijkte door hen Zjjn Naam. Dat dit het thema is van het onderhavige boek van 
Van Reest — het maakt het bij alle gebrek meer waard dan tien Vestdijken. 

ADRIAAN VAN BOVEN. 

fi Opdat zij met ere mogen rusten' 

c 
DE WERKZAAMHEDEN VAN DE OORLOGSGRAVENSTICHTING 

„Zowel hier te lande ah in de vreemde, liggen 
gevallenen wijd en zijd verspreid, voor een 
deel reeds op begraa}plaatsen bijeengebracht, 
veetal in het buitenland nog daar, waar zij, 
soms op onwaardige wijze, ter aarde werden 
besteld. 
Deze toestand mag niet voortduren en zal niet 
voortduren." 

Aldus de inleiding, die de raad van bestuur der 
Oorlogsgravenstichting geeft in haar eerste pu- 

blicatie, . waarin de doelstelling van haar stichting 
wordt uiteengezet. 
Wat ter bereiking van dit doel gedaan moet wor- 
den is een taak, die te zwaar is voor deze stich- 
ting — die maar vier gesalarieerde medewerkers 
telt — indien het Nederlandse volk in al zijn ge- 
ledingen niet zal medewerken om dit met inspanning 
van alle krachten te bereiken. Want hier is geen 
onderdeel van een of ander ministerie aan het 
werk (hoewel uiteraard veel steun verkregen wordt 
van Regeringszijde), maar hier valt de nadruk op 
het particulier initiatief. Het is zuiver aangevoeld, 
dat dit werk niet een ambtelijk bedrijf mag wor- 
den. met de koude sfeer, die er dan logischerwijs in 
zal sluipeni doch dat het leeuwenaandeel neer moet 
komen op de bereidwilligheid van ons volk, hier 
zelf de handen voor uit de mouwen te steken. 
Wellicht wekt het enige bevreemding, dat er van 
deze Stichting, die toch reeds in llHö is opge- 
richt. tot nog toe zo weinig gehoord is. Dit komt 
allereerst door bet overlijden van haar oprichter 
Dr. Anrooy en ten tweede, doordat zij haar actie 
voor het inzamelen van de benodigde bedragen 
niet eerder mocht beginnen, dan nadat de actie 
voor het „Damplan Monumentenactie" geheel ten 
einde was. Deze actie is thans beëindigd en nu 
ziet men de Oorlogsgravenstichting dan ook ener- 
Ïiiek haar eigen plannen aanpakken, 
n alle plaatsen van ons vaderland zullen conaité's 

worden opgericht met behulp van de onderschei- 
den burgemeesters, die hiervoor de geschikte per- 
sonen zullen moeten aanwijzen. 
Hierdoor hoopt men. ten eerste; grotere bekendheid 
te geven aan het werk, dat de Stichting beoogt: 
ten tweede: lijst- of buscollecten te organiseren en 
ten derde; alle eventueel aan de aandacht van het 
hoofdbestuur ontsnapte gevallen te achterhalen. 
Het laatste zal weinig voorkomen, daar het Bureau 
Identificatie en Opsporing, dat alle stoffelijke over- 
blijfselen van de in Duitsland omgekomenen op- 
graaft, in nauwe connectie staat met de Oorlogsgra- 
venstichting. 
Niet alle lp Duitsland gestorvenen zullen echter door 
baar worden herbegraven op een erebegraafplaats. 
Alleen diegenen komen in aanmerking, die zich met- 
terdaad goede Nederlanders hebben getoond en met 

ere zullen kunnen rusten op een plaats die heilig 
moet zijn voor ons volk. 
Deze begraafplaat» wordt ingericht aan de Kunst- 
weg van Loenen (Veluwe) naar Woeste Hoeve, 
dicht bij de plaats waar op 8 Maart 1945 een groot 
aantal (117) Nederlanders het leven lieten l.v.m. de 
overval op Rauter. Op deze plaats, in de serene rust 
van een mooie omgeving, zullen de doden komen te 
rusten op een begraafplaats, die gebouwd zal wor- 
den in harmonisch geheel met de omringende natuur. 
Een kapel zal kunnen dienen voor herdenkingssa- 
menkomsten. 

Het geld voor de aankoop van de begraafplaatsen, 
hier en in het buitenland, zal bijeen moeten worden 
gebracht door middel van collecten. Het resultaat 
van de eerste lijstcollecte heeft ons de. overtuiging 
geschonken, dat het Nederlandse volk met dit dpel, 
dat van piëteit getuigt, ten volle instemt. De in Duits- 
land woonachtige Nederlanders gaven een bedrag 
van RM. 48.000,—, de Nederlanders in andere lan- 
den brachten een som bijeen van ƒ 6500,— en dë Ma- 
rine gaf een bedrag van / 7500.—. Dat dit echter 
bij lange na nog niet voldoende is. valt licht te ver- 
staan, indien men weet, dat over de gehele wereld 
gevallen zonen verspreid liggen. Evengoed in Hon- 
kong als jn Bergen (Noorwegen), Bovendien zal er 
na aankoop nog een kapitaal moeten over zijn. uit 
de rente waarvan de permanente verzorging gedekt 
kan worden. 
Het spreekt vanzelf, dat voor het herbegraven van 
de in aanmerking komende gevallen, allereerst de 
toestemming van de betrokken familie gevraagd wordt. 
Die alléén kan heslissen, waar zij hun geliefden uit- 
eindelijk aan de schoot der aarde zullen toevertrou- 
wen, 
We kunnen ons voorstellen, dat er velen de voor- 
keur geven aan het bijzettea van hun in de vreemde 
gestorven mannen en zonen in het eigen familiegraf. 
Hier wil de Stichting ook geen enkele invloed op uit- 
oefenen. 
Ongeveer 25.000 graven van Nederlanders zullen er 
verzorgd moeten worden. Voorwaar een grote taak. 
Wij hebben het ereveld in Hongkong op foto ge- 
zien. Aan de rustige baai rijen zich daar de kruisen 
aaneen. Het was alsof zij wenkten: vergeet ons niet, 
wij vielen ook voor U, 
Als de Oorlogsgravenstichting straks bij U aanklopt, 
herdenkt dan wat de gevallenen voor ons gaven. Laat 
de daad van ons een antwoord zijn. Zo kan het de- 
vies van dë Stichting worden vervuld: 

Opdat zij met ere mogen rusten. 
Wij wekken onze lezers op naar vermogen deze sym- 
pathieke arbeid te ondersteunen. Het adres der Stich- 
ting luidt: Parklaan 14, Den Haag. Telef. 55802. Giro 
401000. 

J. K. 

WER||DI 

TROUW AAN ORANJE. 
In een hoofdartikel „Eendracht, basis voor eenheid 
in de oud-illegaliteit", gepubliceerd in „Ons Baken" 
van 21 September 1948, komt Bernard Diamant 
tot de conclusie, dat de voorstanders van het op- 
nemen van de grondslag „Trouw aan Oranje" ia 
de statuten van de organisaties der oud-illegaliteit 
gerust kunnen zijn. Immers, zo schrijft hij, onder 
de 146 aanwezige Kamerleden in de Nieuwe Kerk 
was er niet één, ook niet onder de communisten, 
die geen eed of belofte van trouw aan de nieuwe 
Koningin uit het huis van Oranje heeft afgelegd. 
— Duidelijker kan Diamant zijn gemis aan reali- 
teitszin wel niet demonstreren. Als Stalin zich reali- 
seert hoe duidelijk zijn satellieten hun trouw aan 
Oranje gedemonstreerd hebben, zouden zij nog 
wel eens een zware sigaar kunnen roken! Des te 
meer is echter verwonderlijk, dat zo vele „niet- 
communistische" oud-illegale werkers indertijd gewei- 
gerd hebben zich op de grondslag van trouw aan 
Oranje te stellen, 

A 
ZAKEN ZIJN ZAKEN, 
In Breda worden thans nog prentbriefkaarten ver- 
kocht, waarop Duitse militairen en aanplakbiljetten 
van de winterhulp ons tegen grijnzen. 
— Geld stinkt niet. Er zijn nog 50 exemplaren 4 
10 et. per stuk te verkrijgen. Haast U! 

BOEMERANG. 
In een artikel „Moord als politiek wapen" vraagt 
„De Waarheid" zich af in wiens voordeel de 
moord op Bernadotte is, 
„Wanneer men de man kent, die een motief voor 
„de daad heeft, dan is men meestal de oplossing 
„van het drama op het spoor. Het is mogelijk en 
„waarschijnlijk, dat de dodelijke schoten door leden 
„van de Stern-groep zi|n gelost. Zekerheid daap- 
„over hebben wij nog niet. Maar wel hebben wij 
„zekerheid, — aldus nog steeds „De Waarheid" — 
„omtrent het feit, dat deze moord door het Engelse 
„en Amerikaanse imperialisme als een geschenk 
„van de hemel moet worden beschouwd. 
— Aldus gebruikt „De Waarheid" deze moord 
inderdaad als een politiek wapen. 

FORMALISME. 
Bij Koninklijk Besluit is benoemd en aangesteld bij 
de generale stal, 
a. te rekenen van 5 Augustus 1948, tot majoor, 
de kapitein (tijdelijk luitenant-kolonel) A. H, I. 
L. Fiévez van de nenerale staf, 
b. te rekenen van 6 Augustus 1948. tot luitenant- 
kolonel. de majoor (tijdelijk luitenant-kolonel) Fié- 
vez, voornoemd. 
c. te rekenen van 7 Augustus 1948, tot kolonel, de 
luitenant-kolonel Fiévez voornoemd, 
d. te rekenen van 7 Augustus 1948 is eervol ont- 
slag verleend uit de militaire dienst aan de kolonel 
A. H. J. L. Fiévez, van de generale staf. 
— Waarom zou men het eenvoudig doen als het 
ingewikkeld kan? 

ë 

RASSENWAAN. 
De Ethiopische gezant in de Verenigde Staten is 
dezer dagen tijdens een wetenschappelijke vergade- 
ring, die te Washington in tegenwoordigheid van 
de President werd gehouden, uit de voor net Corps 
Diplomatique bestemde loge verwijderd, omdat hij 
een kleurling was. 
— Amerika, op ztjn smalst 
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PERSONEEL 

= Wij vestigen er nogmaals de aandacht op, 
| dat ons blad steeds gratis wordt aangeboden 
1 aan alle demobiliserende militairen. 
| Zij, die In hun bedrijf moeilijkheden hebben 
= bi) het vinden van geschikte werkkrachten, 

JS zouden wellicht de mogelijVheid tot hel plaat- 
se» van een zgn. personeelsadvertentie nog 
eens kunnen overwegen. 
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GEËVACUEERDENKAMP 

n Gombong, een klein plaatsje aan de demarcatie- 
lijn, waar de evacués uit de Republiek weer op 
Nederlands gebied aankomen, is een trein aangeko- 
men. Een lange, verveloze trein, waarop rnet krijt 
geschreven staat, dat zij uit Keboeraen gekomen is, 

■ en bestemd is - voor Gombong. Het stationspersoneel 
van Gombong verwachtte deze trein al enkele uren geleden, 
maar wegens onverklaarbare oorzaken kwam zij te laat. 
Piepend en knersend is de trein tot stilstand gekomen en 
uit de ramen en deuren hangen ontelbare mensen, die el- 
kander jubelend vertellen, dal dit toch werkelijk Gombong 
is, op Nederlands gebied. Zij spreken Hollands, wat voor 
een trein uit de Republiek waar het ,,dilarang bitjara 
belanda" nog steeds opgeld doet, wal vreemd is. 
Het zijn evacués, ontheemden, gevluchten, mensen met en- 
kele schamele bezittingen, die op verzoek van familieleden 
of vrienden naar Nederlands gebied mogen vertrekken. Zij 
stappen — wat stijf door de lange rit — uit de trein. Oude 
mensen, verbaasd en zenuwachtig kijkend, laten zich door 
de dames van het Bataviase Rode Kruis uit de trein hel- 
pen. Moeders geven hun kinderen, transpirerend en wel aan 
de mensen, die hen hier opwachten. Opgeschoten jongens 
springen zingend en lachend op het perron en rennen naar 
de logeertruck, die hen straks naar het kamp zal brengen, 
waarin zij moeten wachten op verder transport naar Bata- 
via. Goederenwagens worden geopend en men begint met 
het lossen van de bagage. Veel is het niet wat deze men- 
sen meebrengen. Twee of drie koffers, mandjes, kooien met 
kakatoes en papagaaien, of een Oude gammele kist. Dat is 
alles wat ze mochten of konden meenemen. 
Ze zijn vermoeid en daarom dankbaar als de auto's niet 
te lang wachten en volgeladen naar het kampement ver- 
trekken, waar hen een goed bed en voedsel wacht. Na een 
korte rit is het kampement bereikt en binnen enkele uren 
is alles zover klaar, dat de mensen op de veldbedden kun- 
nen gaan liggen om te slapen. 
Nog even wordt er gebabbeld, maar dan is het ook stil. 
De volgende dag is alles al weer vroeg in de weer, zowel 
bij de zieken als bij het personeel. 
De polikliniek gaal open en weldra staat er een ri] mensen 
te wachten met allerlei wondjes en kwalen, die lang ver- 
waarloosd werden. De anderen, die niets mankeren, blijven 
In de barakken, waar zij liggend of zittend op de bedden, 
de gebeurtenissen overdenken. Het is nu stil in de barak- 
ken en het is nu het juiste moment om de mensen te gaan 
bezoeken en wat met ze te gaan praten. 
Nu zijn ze nog vol van alles wat ze tijdens de reis onder- 
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7° breekt dan mijn journalistieke klomp  ■"Toen de oorlog kwam. had de „Nieuwe Rotterd. 
Crf." tot hoofdredacteur Mr. Rooy. Aangezien deze man te 
rechtschapen was om zijn pen onder dwang van de bezet' 
ters op papier te zetten, legde hij zijn functie neer. Een 
zekere Mr. Huyts evenwel was minder kieskeurig. Hij koos 
het devies: Brood is brood — en liet oich tot hoofdredac- 
teur benoemen. In die kwaliteit schreef hij artikelen, die 
een hartstochtelijk nazi-schrijver hem moeilijk zou hebben 
kunnen verbeteren. Mof en Massert waren tevreden over 
deze Huyts, want hij ontving op zekere dag de Goedewagen- 
prijs van journalistiek in ant.-soc. geest. Deze geldprijs 
schonk hij aan.... Winterhulp. Later- werd Huyts leider 
van het Persgilde. 
Thans heeft de raad van beroep voor de Perszuivering ge- 
sproken. De raad had veel bezwaren tegen genoemde 
scribent, maat wilde aannemen, dat Huyts uit tactische 
overwegingen zo gehandeld en geschreven had. Daarom 
werd hij slechts voor drie jaar ontzet uit de journalistiek, 
ingaande 5 Mei 1945. Zodat Huyts heden weet volop 
schrijven en publiceren mag..,. 
Waar gaan wij heen met onze Perszuivering? Als een lei- 
der van het voormalige Persgilde weet in zijn vulpen mag 
klimmen om het Nederlandse volk zijn mening kenbaar te 
maken, dan houd ik mjjn hart vast. Als iemand, die tijdens 
de bezettingsjaren volkomen verkeerde artikelen schreef, — 
daar hij anders immers nooit de Goedewagenprijs zou heb- 
ben gekregen — thans weer de vrijheid krijgt om ons volk 
voor te lichten, dan zeg ik, dat hei er niet best voorstaat 
met het zuivermaken en zuiverhouden van de Pers, die door 
sommigen Koningin der Aarde is genoemd. 
Wij, ouwe uitsmijters van de heidense nazizwendel, hebben 
slechts één troost; Dat een scribent als Mr. Huyts voors- 
hands niet in de redactie van De Zwerver zal komen, daar 
ons blad andere begrippen heeft ovet zuivering, dan de 
raad van beroep voor perszuivering. 
Maar ondertussen mag Mr. Huyts weer schrijven en voor- 
lichten. 
Hou zee, » 

Die zich noemt, ydt, CUuH 

vonden. Nu hebben ze rust. behalve een enkeling, 
die zijn vernielde koffer tracht te repareren, en 
behalve Opa Kardi, een oud man, met een droef- 
geestige hangsnor, die met zijn dertien kleine be- 
schermelingen nogal wat te stellen heeft. Hij is 
ook uit de Republiek gekomen en heeft zich op- 
geworpen als verzorger van een dertiental, kleine 
bruine dreumessen van hemzelf en van anderen, 
die niet meer leven of achtergebleven zijn. Hij 
heeft heel wat te stellen met die kinderen, want 
ze schijnen niet bepaald hun plasjes op commando 
te doen. Elk ogenblik roept Pa Kardi: „Wadoe, 
Kowé asoe" en haast zich de natte plek op de 
geschuurde bank met zijn hand te verwijderen. Na 
zo n intermezzo heeft Opa even rust, om verder 
te gaan met zijn sportpet, waarop hij een rood, 
wit en blauw etiket van een luciferdoosje naait. 
Enkele ogenblikken later weerklinkt weer zijn ver- 
ontwaardigde uitroep en weer gaat de hand over 
de bank öm het plasje te verwijderen. „Zo is Opa 
nu geheel de dag al aan de gang", vertellen zijn 
barakgenoten. „Bovendien is hij gek op handjes 
geven aan soldaten, dus blijf maar uit de buurt". 
Op een bed in de hoek van de barak zit een oud 
vrouwtje, dat bij nadere informatie Christina Jogi 
heet, over haar koffertje gebogen. Als ze opkijkt 
Ziet men in haar halfblinde ogen een moedeloze 
uitdrukking. Ze is, evenals de meeste anderen, 
zeer zwaar gedupeerd. Haar meubelen zijn door 
de Republiek „geleend" en nu schrijft ze op wat 
ze allemaal kwijt is. Het is heel wat! Ze heeft 
een lange lijst gemaakt waarmee ze hoopt iets 
van haar barang terug te krijgen. Gelukkig heeft 
ze familie in Batavia wonen, waar ze naar toe 
kan gaan. Bij haar bed staan twee kooien, waar- 
in een paar kakatoes hun best doen vriendelijk te 
kijken. Het lukt ze maar half want het is ook voor 
de dieren vreemd in deze zindelijke barak, die zo 
groot is. 
Enige bedden verder treffen we mej. Ngadinem 
aan. Ook al een oud vrouwtje, dat met een sa- 
rong en een kabaja en een paar pannetjes uit de 
Republiek is gekomen. 
Ze heeft niet veel te vertellen. Ze is slechts ver- 
wonderd, dat ze nog zo goed terecht is gekomen. 
Een kennis van haar uit Solo, had haar n.1. ver- 
teld, dat ze nu bij de duivel te biecht ging, want 
de Nederlandse autoriteiten trokken zich niet veel 
van de evacués aan. Het is logisch dat ze ver- 
wonderd was, want ze had voor het eerst na vele 
jaren brood gekregen. 
Ze mocht eerst nog kiezen tussen rijst en brood en 
ze had natuurlijk brood genomen. „De Kakatoes 
lusten het niet", vertelde ze, „want het was voor 
hen nog vreemder dan voor haar zelf". 
De kakatoes hadden de slechte lijd met rijst en 
ketêlla doorgeworsteld. 
In een andere barak, waar de jongere personen 
bij elkaar zijn gaan wonen, begonnen wij een ge- 
sprek met Tientje Huidman, een meisje, dat met 
haar vader en zusjes uit Klaten in het Solose, 
naar Bandoeng wil vertrekken, om daar te gaan 
werken. Ze had hel in de Republiek niet slecht, 
maar liever ging ze naar Nederlands gebied. Haar 
Vader, die in de mannenbarak huist, weet heel veel 
te vertellen over de sociale verzorging. Hij was 
n.l. in zijn woonplaats leider van een groêp. 
Uit hoofde van deze functie was het zijn taak om 
voor deze mensen te zorgen. Een karwei dat veel 
manoeuvreren vereiste. Met omwegen en met veel 
moeite wist hij nog wel iets gedaan te krijgen. Nü 
Is deze öjd voor hem voorbij en kan hij met zijn 
kinderen naar Bandoeng vertrekken. 
Zo vinden we allerlei mensen. Kinderen uit de 
armenkolonie van Solo, zwakzinnigen, zieken, 
ouden, jongen, kortom van alles en tussen dit 
vreemdsoortig vaak mecaber mozaïk, leven en 
werken de leden van het Rode Kruis. 
Daar tussen bewegen zich de verpleegsters en 
artsen, die uit Batavia hierheen kwamen om deze 
mensen te helpen. Daar bevinden zich de militairen 
ingeschakeld in het grote apparaat van de hulp- 
verlening. Hier werkt men samen, vele lange da- 
gen. 
Bewonderenswaardig Is het doorzettingsvermogen 
van deze mensen, die straks, wanneer de lange 
trein met evacués naar Batavia zal vertrekken, 
van de ene coupé naar de andere zullen rennen 
om te helpen, waar nodig is. 
Die zullen blijven werken tot ook dit gedeelte van 
de Japanse erfenis door Nederland is ontvangen 
en in bruikbare staat aan de maatschappij afge- 

leverd kan worden. 

JA zmocf, 
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H.H. Landbouwers! Al uw gebroken onder- 
delen kunnen spoedig gerepareerd worden bij 
de N.V. Emmer Metaalindustrie. 

(Adv. Emmer Courant). 
Voor ons komt de Emmer Metaalindustrie te 
laat. Vijf jaar te laat. En niet alleen voor ons 
is het te laat. Voor alle onderduikers, die eens 
de nijvere landbouwersstand versterkten. Hoe dik- 
wijls hebben wij met schier gebroken ledematen öp 
de akkers gestaan. Met een rug, die niet meer 
recht te krijgen was, gewrichten, die de dienst 
weigerden. Hadden we toen maar geweten, dat 
we bij de Emmer Metaalindustrie terecht konden. 
Want wij, arme onderduikers, hadden die hulp 
nodig. Niet de boeren. Die breken nooit iets, of 
ze moeten van de wagen vallen. Maar je kunt toch 
nooit weten hoe het nog eens van pas kan komen. 
Wc bewaren de advertentie zorgvuldig in onze 
portefeuille. 

* 
Uw jongen mag gerust gezien wórden f 
Zijn pyama is niet half gewassen. 

(Adv. Sunlight Zeep). 
Wij laten ons liever niet zien als we niet half ge- 
wassen zijn. We zijn bij onze kapper weggelopen 
omdat we er altijd niet half geschoren vandaan 
kwamen. We eten niet meer bij „Modem", om- 
dat het eten er niet half zo goed is als bij „Wind- 
sor". Maar nu schijnen de halven het toch te win- 
nen, althans bij de wasserij. Laat ze goed weten, 
dat wij niets ophebben met al dat halve gedoe. 
We hebben de halve cent al afgeschaft. Alleen 
de halt om half en het halve ei, dat te verkie- 
zen ts boven een lege dop, doen nog opgeld. 

Een reusachtige Skymasfer met zestig passagiers 
aan boord maakte rare bokkesprongen boven de 
Atlantische Oceaan.... De passagiers^ beleefden 
angstige ogenblikken, terwijl de piloot fwee man- 
nen, die niet de steward aan het vechten waren 
om een fles rum, tot de orde bracht. 
De piloot ontdekte, dat er iets bijzonders aan de 
hand was, toen hef toestel ongeveer 700 kilometer 
ten Noorden van Porto Rico op weg naar New 
York vreemde kuren ging vertonen. De staart leek 
te zwaar te worden en het vliegtuig verloor zijn 
evenwicht. 
Eindelijk ontdekte de piloot, dat twee passagiers 
achter in het toestel met de steward aan het vech- 
ten waren om een fles rum. Hij slaagde erin de 
mannen weer op hun plaats te krijgen, zij het niet 
voordal de opstandige heren hem pijnlijk gebeten 
hadden! (A.N.P.) 

Voor ons geen tochtje meer over de Oceaan. Wij 
houden niet van Skymasters, die de rum-bah dansen. 
Wij vrezen, dat er telkens weer passagiers zijn, wie 
de aanblik van al dat Oceaanwater te veel zal wor- 
den en naar de rum van de steward zullen grijpen. 
Telkens weer wanneer er mensen zijn, die geen bah 
tegen de rum kunnen zeggen, zal de Skymaster weer 
rum-bah-neigingen krijgen. Ditmaal hebben de heren 
het nog moeten afleggen tegen de steward en de pi- 
loot. Maar stel je voor, dat de strijd in hel voordeel 
van de rum-flessers beslist was! Wi) hebben er ge- 
lukkig tijdig de lucht van gekregen. Voor oOs geen 
Oceaan-vlucht 

Woonrecht in Den Haag. 
Instelling heeft na restauratie van haar panden (43 
kamers) woonruimte beschikbaar voor hen, die 
rustig willen wonen, bevrijd van alle huishoudelijke 
zorgen. Gelegen in een der mooiste stadsgedeelten, 
voorzien van alle moderne gemakken. 

Geen winstoogmerk. 
Kapitaaldeelname vereist van pl.m. f 6000.— per 
kamer, renfegevend. f Adv. „Elsevier"). 

We hebben er onze spaarpot eens op nagezien. En 
de 6 mille kwamen er. Een beetje huiverig waren wc 
eerst nog wel. Maar dat ging gauw over. Men had 
ons niets teveel beloofd. Wc zijn volkomen bevrijd 
van alle huishoudelijke zorgen, aangezien we na die 
6000 guldens te hebben uitgeteld niets meer hadden 
om bezorgd over te zijn. Maar eindelijk hebben we 
„woonrecht". Bij het wakker worden koesteren we 
ons in het- heerlijk bewustzijn, dat niemand ons dit 
recht meer zal kunnen roven. Natuurlijk waren ook 
ons alle winstoogmerken vreemd. Maar dat het 
woonrecht rentegevend zou zijn vonden we vanzelf- 
sprekend. Als met de rente de zorgen nu maar niet 
terugkeren. 
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Treinrechercheur Welling is er niet gerust op 
met die koffers daar in het bagage-depót van 

het Centraal Station. Als er iets uitlekt is het 
een koud kunstje via die aapjeskoetsier te weten 
te komen waar de koffers gebleven zijn. Ze moe- 
ten er weg. In het kantoortje op het vijfde per- 
ron zijn ze veel veiliger. Hij zoekt z'n collega's 
op, die nachtdienst hebben en vraagt of ze hem 
even behulpzaam willen zijn om een paar koffers 
met smokkelwaar — ook de treinrecherche deed 
wel eens wat niet mocht — naar het kantoortje 
te brengen. 
Natuurlijk helpen ze even. Ze zullen achter de 
deur van de diensttunnel wachten en Welling zal 
ze hun daar aanreiken. 
Welling terug naar de afd. Bagage en vertelt 
daar, dat hij nog met de trein van kwart voor 
twaalf doorgaat naar Haarlem. Of ze de koffers 
maar weer willen meegeven. 
Dat is in orde. Welling brengt ze achter de deur 
en de collega's slepen ze weer naar het vijfde 
perron. 
Wordt er nu op „Bagage" naar de koffers ge- 
ïnformeerd, dan kunnen de heren in Haarlem 
verder neuzen. 
Als Arie van Dijk van de overval in de van Bree- 
straat hoort, moet hij wel aannemen, dat Welling 
er in de val is gelopen. En op de koffers staat 
station Vries-Zuidlaren als verzendstation aan- 
gegeven. Dus wellicht is de SD al op weg naar 
Zuidlaren om daar de zaak uit te pluizen. 
Er gaat een telegram naar Zuidlaren met de 
mededeling, dat Tante Betje ernstig ziek is. Dan 
weten ze daar wel hoe laat het is. 
Maar als de koerierster van Arie, Blonde Rie, 
de volgende morgen op het Centraal Station 
gaat informeren hoe het met Welling is, staat hij 
in levende lijve voor haar. 't Valt wat mee met 
de ziekte van Tante Betje. Er wordt opnieuw 
contact opgenomen met de LO-Amsterdam en 
de opdracht komt de koffers naar een kantoor op 
de Singel te brengen. „Vragen naar mijnheer 
Molenaar." 
't Is gelukkig niet ver van het Centraal Station 
en Welling besluit een bakfiets met berjjder te 
bestellen om ze er heen te brengen. Hij kan aan 
de achterkant van het station voorrijden en Rie 
zal uitkijken of er geen onraad is. Er staat wel 
een mijnheer in de tunnel, maar ze kennen de 
verschillende SD-ers en CCD-mannen wel, en dit 
Is een onbekende. Dus vooruit maar. De koffers 
gaan op de bakfiets en Welling zal op de flets 
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Welling besluit open kaart te spelen met de 
CCD-man; tenminste gedeeltelijk. Maar hij zoekt 
eerst alle strategische voordelen, voor hij van 
wal steekt. Ze lopen het vijfde perron op en 
Welling laat de ander op het kantje langs de 
rails lopen. Als de vent verkeerd is mikt hij hem 
naar beneden en zal Welling tijd hebben in de 
dienstgangen te verdwijnen. 
„Luister eens", zegt Welling tot de CCD-er, „het 
is inderdaad niet in orde. Er zit illegale lectuur 
in die koffers. Doe alsof je ze controleert, want 
er staan natuurlijk mensen bij en kom morgen- 
middag hier op m'n kantoortje, dan zal ik zor- 
gen, dat jullie een rokerskaart krijgt." 
„Nou, dat treft u", zegt de ander, „dat m'n 
andere collega er niet bij Is, want dat is een vuile 
NSB-er. Maar als ze u betrappen schieten ze u 
dood." 
Ja, dat weet Welling ook. Daarom heeft hij haast. 
Blonde Rie heeft gezien hoe Welling met die man 
in burger mee moest en een ander de wacht bi) de 
bakfiets betrok. En ze vreest het ergste. 
Ze peddelt naar het adres op de Singel en ver- 
telt daar, dat de zaak fout zit. De mensen, die 
er op de bonnen zitten te wachten nemen meteen 
de benen. 
Maar Welling krijgt z'n zaakje voor elkaar. De 
CCD-ers bekijken de koffers nog eens aan alle 
kanten, neuzen eens in de papleren en dan kan 
de reis een aanvang nemen. 
De kruier wil er natuurlijk ook wat meer van 
weten. „Hadden ze u haast aan uw jasje, me- 
heer?" 
„Ja, Ik heb een partij papier en enveloppen en 
zo'n grote partij mag je niet in eens vervoeren. 
Maar 't is nu in orde." 
„Nou, dat ware de beroerdste dan niet. hé", vindt 
de kruier. 
Welling is een fortuinlijk man. Maar het zweet 
breekt hem toch uit als hij vooraan op de Singel 
alweer CCD-contróle krijgt. Alweer vanwege die 
CCD-loodjes natuurlijk. En Welling speelt het- 
zelfde spelletje. Ze kunnen ook morgen een ro- 
kerskaart komen halen, als ze de zaak voor de 
vorm even controleren. De één trekt een punt 

van de koffer open, morrelt wat In 
het papier en dan ziet Welling, dat 
er bijna een woord uit z'n mond valt, 
dat vanwege de kruier vooral niet 
gezegd mag worden. 

' "d „Nu hoeft ik u toch niets meer te 
' vertellen, wel ? Begrijpt U, dat ik 

haast heb? Tot morgenmiddag." 
De mannen weten werkelijk niet wat 
ze er van zeggen moeten, staan nog 
verbouwereerd te kijken als de kruier 
en Welling al weer op weg zijn. 
„Nou, u hep er slag van om met die 
kerels om te springen", merkt de 
kruier op. 
Even later staat Welling met de kof- 
fers op de stoep van het huis aan 
de Singel. Hij betaalt de kruier en 
belt aan. 
Br komt een juffrouw van boven. „Of 
mijnheer Molenaar er is?" — „Kijk ; ■si mijnheer Molenaar er is?" — „Kijk 

,. de patiënt met een dikke sigaar tussen de lippen. u ma*r eens' lk geloof het met " En r " rr weg Is ze weer. 
WAlUntr '/iot nllppn maar een Inketie 

stappen om mee te gaan. Dan staat de mijnheer 
Uit de tunnel er Ineens ook bij. 
„Ho es eventjes, CCD." 
Welling draait hetzelfde verhaal van de vorige 
avond af. Het zijn inbeslaggenomen goederen, die 
waar het Hoofdbureau van Politie moeten. De 
koffers zijn verzegeld door de CCD. 
Dat ziet de CCD-man ook wel, maar dat is 't em 
pu juist. Daar horen geleidebiljetten bij. En die 
heeft Welling niet. 
„Gaat u dan maar even mee naar m'n chef," 
kluft de treinrechercheur. Als ze naar boven 
gaan staat er onmiddellijk een tweede CCD-man 
bi) de bakfiets om te zorgen, dat de kruier er 
niet met de bult vandoor gaat. 

Welling ziet alleen maar een loketje 
en een deur. Maar verder niemand. 
Hij belt nog maar eens. En dan komt er een 
mijnheer, die hetzelfde spelletje speelt. „Kijkt u 
zalf maar even." 
Welling kan er niet meer tegenop. Hij is er nu 
drie keer doorgezwijnd, om zo meteen hier in 
de val te lopen. Hij heeft het gevoel of hij van 
alle kanten beloerd wordt. Weg moet hij. Ver- 
wilderd staan z'n ogen achter de brilleglazen. 
Z'n handen beven. Elk geluid doet hem opschrik- 
ken. Hij rent naar de deur, smijt de koffers In 
de gang, trekt de deur dicht, springt als een 
athleet op z'n fiets en rijdt als een gek de 
Singel af. 
Mijnheer Molenaar en z'n helpers hebben de 
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koffers wel zien komen. Ze hebben zich verdekt 
in de omgeving opgesteld, maar ze kijken eerst 
de kat eens uit de boom, want ze denken, dat 
het een handig opgezet valletje van de SD is. 
Ze hebben die treinrechercheur natuurlijk opge- 
dragen gewoon z'n opdracht uit te voeren en 
schaduwen hem om straks toe te slaan. Daar 
lopen ze niet in. 
Zo liggen de bonkaarten onbeheerd in de gang 
van de pand aan de Singel. 20.000 bonkaarten 
voor de gaande en komende man. 
Welling durft niet meer naar het Centraal Sta- 
tion terug. Hij voelt zich als een vlieg in een 
spinneweb. En de SD is de spin, die hem straks 
zal vangen, maar eerst wat laat spartelen, tot 
hij z'n krachten kwijt is. 
In het Noordhollands koffiehuis komt hij wat 
op verhaal, loopt eindelijk naar de telefoon en 
vraagt aan een collega of er iemand om hem ge- 
weest is. Dat valt mee. Dan belt hij een koerier- 
ster, die op informatie uitgaat en tenslotte ko- 
men blonde Rie en Arie, die stomverwonderd zijn, 
dat hij niet gepakt is. 
Als blijkt hoe het misverstand in de wereld is 
gekomen door de waarschuwing van Blonde Rie, 
vallen alle zorgen weg en hebben ze onbedaarlijk 
plezier. Rie haast zich om de mensen van mijn- 
heer Molenaar gerust te stellen en de bonkaarten 
in veiligheid te brengen. 
„Als jij nog eens een klussie voor me hebt", zegt 
Welling tot Arie. „Je zou een mens de stuipen 
op het lijf jagen." 
„Maar de kaarten zijn in veiligheid. En dat is 
de hoofdzaak", vindt Arie. 

Up de Stichting in Zuidlaren weet men echter 
niet, dat Tantje Betje In Amsterdam spring- 

levend is. Ze denken nog steeds, dat ze doodziek 
is. En wachtméester Miedema, die nu een eer- 
zaam burger is, vindt dat hij lang genoeg op de 
Stichting gebivakkeerd heeft. Hij is gesignaleerd 
in het Politieblad en die koffers komen uit Vries- 
Zuidlaren. Hij moet weg. En zo gauw mogelijk. 
Hij voelt zich hier toch al niet op z'n gemak, zo 
dicht bf Groningen. En Johannes had hem be- 
loofd, dat hij zo gauw mogelijk naar z'n vrouw 
en dochter in Amsterdam zou kunnen gaan. 
Daar heeft hij het al een paar maal over gehad 
met Dr. Spelberg, die hem elke avond komt op- 
zoeken en een kleine hartversterking komt bren- 
gen, die hij in z'n eigen laboratorium bereid heeft. 
Dat brengt de zenuwen wat tot bedaren. 
Ja, Miedema moet weg, dat ziet Dr. Spelberg ook 
wel in. Maar hg wil beslist niet in de trein hier 
in het Noorden. Hoe dan? 
Met de ziekenauto. Dat is zo gek nog niet. Hes- 
sel van der Zee, een illegale werker uit Gronin- 
gen, werkt dikwijls als verpleegster verkleed, on- 
der de naam van Zuster Jo. Die kan de patiënt 
mooi wegbrengen. Tineke, de koerierster van Jo- 
hannes (dezelfde, die later bi) de overval op de 
Weteringschans te Amsterdam in het huis van 
de verrader Boogaard gearresteerd werd) en 
Reint brengen daar de zaak in orde. De auto zal 
naar Apeldoorn rgden en daar zal Tineke met 
Miedema samen de trein naar Amsterdam nemen. 
De auto staat wat achteraf in een bosrijk deel van 
het Stichtingsterrein en de patiënt wandelt rustig 
naar de wagen, om zich daarbinnen op de bran- 
card te laten gespen. Er wordt niets vergeten. 
Zelfs medicamenten en injectiespuitjes gaan mee. 
Tineke wipt nog even naar binnen om de patiënt 
moed in te spreken en een deugdelijke afspraak 
voor Apeldoorn te maken. Als ze uit de wagen 
komt struikelt ze en Zuster Jo vangt haar op. 
Tineke had het prachtige lange haar van de 
zuster al eens bewonderd. Alleen haar stem vond 
ze een beetje te manlijk. Maar ja, dat komt wel 
meer voor bij verpleegsters. Maar dat ze haar zo 
galant opving was ook al weer iets anders, dan 
een vrouw gewoonlijk zou doen. Eerst later zou 
Tineke horen, dat Zuster Jo inderdaad een man 
was. 
Daar ligt Wachtmeester Miedema nu, met inge- 
zwachteld hoofd op de brancard vastgesnoerd en 
met een zuster aan z'n sponde, die geen zuster ie. 



ff DE PRINSESTAD" 

Oorspronkelijk was „De Prinsestad" het week- 
blad van de „Vereniging Ex-Politieke Gevange- 
nen". Er zijn echter wat moeilijkheden geweest 
en via een weekblad voor oud-illegale werkers 
werd „De Prinsestad" tenslotte een onafhanke- 
lijk blad. 
De directie heeft een keur van colporteurs en 
deze beijveren zich iedere Nederlander abönné te 
maken. Daartegen is geen bezwaar, maar de gron- 
den, waarop men reclame maakt, zijn ongeoorloofd. 
Reeds lange tijd krijgen wij en krijgt de Stichting 
1940—'45 berichten uit alle windstreken over deze 
colportage. Men poogt n.1. het publiek te over- 
tuigen door te pleiten voor de nagelaten betrekkin- 
gen uit het verzet. Wie met hun lot begaan is, 
moet zich abonneren. Dat is een onjuiste manier om 
een blad ingang te doen vinden. 
De klachten, die in dit verband tot de verant- 
woordelijke mensen van dit blad gericht worden, 
stuitten af op hun argeloosheid. Zij wisten er 
niet van, keurden de methode af en beloofden maat- 
regelen te zullen nemen. 
Wij geloven niet meer in die argeloosheid. Tot 
tweemaal toe zijn we nog onlangs met deze col- 
portage in aanraking gekomen. „Wilt U iets doen 
voor de nagelaten betrekkingen van verzetslieden? 
Abonneert U dan op ons blad." „Wij pleiten voor 
een zodanig rijkspensioen, dat er niet meer ge- 
bedeld behoeft te worden." „Maar waarom hebt U 
dan het abonnementsgeld voor dit blad nodig?", 
vroeg iemand aan de colporteur. „Om protest- 
vergaderingen te beleggen." 
Vermoedelijk zijn er nog andere frazen, waarvan 
men zich bedient, maar de bovenstaande zijn vol- 
doende. 
Nu is er een rijkspensioen en dat is afdoende. 
Wat er overigens moet geschieden, kan het rijk 
nooit doen en moet '40—'45 verrichten. Er zijn dus 
ook geen protestvergaderingen nodig. En overigens 
heeft het blad niets te maken met het werk voor 
de nagelaten betrekkingen. 
Wij willen de gevolgde methode, waarin voor zui- 
ver zakelijke doeleinden een sentiment gewekt en 
uitgebuit wordt, openlijk aan de kaak stellen. Men 
lere de colporteurs van het blad deze methoden af. 
Vraagt ze binnen en zet ze voor schut. En van 
de directie en de redactie van „De Prinsestad" ver- 
wachten we geen woorden meer, maar daden. 

H. v. R. 

't Is een wonderlgke vertoning. En het wordt nog 
wonderlijker als voorbij Hoogeveen de patiënt met 
een dikke sigaar tussen de lippen, wolkjes blau- 
we rook ligt uit te blazen. 
Wachtmeester Miedema is niet ziek, maar Tante 
Betje in Amsterdam, waarover hg zich zoveel zor- 
gen maakt, is ook niet ziek. Daarom had Wacht- 
meester Miedema ook niet ziek behoeven te zijn, 
Maar ja, je kunt niet alles weten. 
In Apeldoorn is Miedema niet ziek meer, al kan 
hij nu juist niet zeggen, dat hij zich erg lekker 
voelt. staat met Tineke op het perron en hg' 
foetert, dat die trein zo lang uitblijft. En hij kgkt 
maar om zich heen of er niemand is, die hem 
herkent. Hij voelt niets voor die trein en Tineke 
heeft, om hem gerust te stellen, kaartjes le klas 
gekocht. In de eerste klasse zal hij zeker geen 
kennissen ontmoeten. Ze heeft wat krantjes ge- 
kocht, dan kan Miedema daar z'n gezicht achter 
verbergen, maar Miedema staat liever in het gan- 
getje en hij geeft z'n plaats aan een dame. 
Maar niemand herkent Wachtmeester Miedema. 
Hij duikelt eerst in Amsterdam en later in de 
Haarlemmermeer onder, diep en veilig. Maar als 
je Miedema zoudt vragen wat de langste spoor- 
reis is in Nederland, dan zal hij met overtuiging 
zeggen, dat dit alleen het traject Apeldoorn— 
Amsterdam kan zijn. 

Voedt vervolgd.) 
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(Een gedeelte uit een brief van 
één onzer lezers uit Indie.) 

Beste Vrienden, 
ü r wordt hier weer gepraat over en gerekend met een 
■Lj voortgezette politiële actie van Djocja. De actie op 
zich heeft weinig aantrekkelijks. Voorzover zij door KNIL- 
troepen o[ door oude, tropen-minded troepen gevoerd wordt, 
zal 't een bloedspoor naar Djocja worden, terwijl bij de 
andere troepen hogere verliezen aan onze kant te verwach- 
ten zullen zijn. 
De tegemoetkoming tegenover de Indonesiërs is momenteel 
vrij sterk onder de druk der omstandigheden en bij bepaal- 
de leidende persoonlijkheden, maar ik geloof geenszins, dat 
er een algemene tegemoetkomende houding is bij de Euro- 
peanen hier in Indië. Wanneer aan de Indonesiërs de 
wapenen uit handen genomen zijn, kon de tegemoetkoming 
in de practijk wel eens erg gering blijken te zijn. 
Ondanks de boodschap van de Koningin en 't onmiskenbaar 
streven der leidende personen, is de practijk mee afhankelijk 
van degenen, die 't programma uit moeten voeren. De ver- 
leiding om na 't uitschakelen van de actieve tegenstand van 
de republiek de oude verhoudingen weer zo veel mogelijk 
te herstellen, zou voor de meeste kolonialen wel zeer sterk 
zijn. Het gevolg zou zijn, 'n blijvende sterke bezetting en een 
gespannen toestand onder de Indonesische bevolking, die 
slechts op een gunstige, voor ons ongunstige, gelegenheid 
zou wachten om haar rechten veilig te stellen en ons er dan 
volkomen uit te werpen. 
Mij dunkt, dat actie alleen verantwoord is om een onge- 
wenste kliek binnen de republiek uit te schakelen en om de 
leiding in handen te geven van welwillende elementen, die 
dan in werkelijkheid die vrijheid krijgen, die aan de nu 
optredende kliek geweigerd wordt. Als dit laatste in Djocja 
geloofd werd, dan zou het gewenste resultaat ook wel te 
bereiken zijn door een eigen interne zuivering der republiek 
met steun van Nederland en met de dreiging van actie als 
stok achter de deur. 
Het uitschakelen van de republiek door een militaire actie 
om er dan een schertsstaat van te maken, zoals de tot nu 
toe gevormde staten van Indonesië eigenlijk zijn en zeker 
gauw zullen zijn als de republiek er niet meer is, zou zeker 
voor de Indonesiërs geen bevredigende oplossing zijn en 
dus ook de Nederlandse good-will op den duur niet ten 
goede komen. 
Ik geloof, dat wij het inderdaad vau die good-will en van 
een wettelijk vastleggen van zekere economische rechten 
uiteindelijk moeten hebben. Een koloniaal beleid of een 
daarop lijkend monster-verbond is een twijfelachtige winst 
voor korte tijd. Een werkelijke federatie met enige goede 
wil van beide kanten kan daarentegen heel wat gunstiger 
voorwaarden voor onze positie in Indië scheppen. 
Het nationale gevoel is hier onmiskenbaar: de leider van de 
Javanen van West Java is op zijn rondreis van Tassik en 
Garoet etc. overal door duizenden enthousiast begroet. Dit 
is zover ik weet aan Spoor of Van Mook of enige ander 
Nederlander nooit ten deel gevallen. 
Ruurd, die een reis door de buitengewesten maakte, vertel- 
de mij, dat daar, naast de wil tot loyale samenwerking, een 
grote onverhulde sympathie voor de republiek bestaat. Hij 
was op Celebes en Oost Borneo. Tegenover de politieke en 
staatsrechtelijke entourage van dit geval sta ik erg vreemd, 
maar me dunkt, dat het zaak is er voor te zorgen, dat in 
de overgangstijd de culturele, sociale en historische taken 
van Nederland zodanig worden erkend, dat wij kunnen 
voorkomen, dat Indië gedurende deze periode op dit punt 
naar de bliksem gaat. Verder moet er voor gezorgd wor- 
den onze economische belangen hier op langere termijn vei- 
lig te stellen. Alle verdere rechten, hoe gegrond of ver- 
meend gegrond ook, dienen wij maar op te geven of beter 
over te dragen. 
In verband met de grondwetsherziening wordt gesproken 
over verkopen van onze souvereiniteit. Mij dunkt, dat er 
niet velt te praten over verkopen van iets wat je eigenlijk 
niet meer bezit. Indië is als kolonie voor ons verloren en 
het gaat er dus maar om de grondwet zodanig te verande- 
ren, dat het er in een andere vorm toch weer deel van uit 
kan maken. 
In welke vorm dit zal moeten gebeuren is dan meer een 
kwestie van beleid dan van principe, meer een kwestie van 
wederzijds onderhandelen dan van een principiële beslissing 
in Nederland. 
Ik heb me laten vertellen, dat het Britse imperium geheel 
berust op dezelfde uitgebalanceerde machten en dat er 
uiterst weinig waarde wordt gehecht aan nauwkeurig om- 
schrijven van alle regelen en verdragen JACQUES 
Commentaar. 
Er zullen bij de lezer wel wat vragen rijzen bij de lezing 
van deze brief. B.v. de vraag, of het juist is, een recht en 
een plicht (die horen altijd bijeen) op te geven onder de 
druk der omstandigheden; of dit juist is met betrekking tot 
de volken in Indië. Maar wij willen van commentaar dit- 
maal afzien en aandacht vragen voor de opmerkingen van 
deze insider over de toestand in Indië. Er bestaat inder- 
daad een groot gevaar, dat ondanks de oprechte bedoelin- 
gen van ons volk als geheel, om met de koloniale mentali- 
teit af te rekenen, sommigen onder hen, die wat in de melk 
te brokkelen hebben, met een ijver een betere zaak waar- 
dig, naar herstel van een koloniaal bewind streven. 

RED. 

Herdenking 

van 

gesneuvelde leden 

der stoottroepers 

Ar 

p venals vorige jaren zullen wij op 10 Octo- 
■*—' ber 1948 weer bij de graven van onze 
kameraden staan voor de jaarlijkse herden- 
king te Leeuwen-Beneden. 
Samen met hen en met hun nabestaanden en 
familieleden, zullen wij hernieuwen onze be- 
loften van trouw aan de toen gestelde idealen, 
waardoor het zelfs in deze materialistische tijd 
waard is te leven en te streven. Geen grotere 
voldoening kan een mens beleven, dan het bren- 
gen van offers voor een ideaal. De wereld om 
hen kan wankelen in twijfel; hij weet zijn doel 
en kent zijn weg. 
Het is onze plicht van dankbaarheid, die ons 
roept naar Leeuwen. 
Wij gaan dus op Zondag 10 October 1948 allen 
naar Leeuwen, het dorp aan de Waal, dat is 
uitgekozen als symbolische plek, waar telken 
jare deze herdenkingen plaats vinden. In 
Leeuwen zal ook herrijzen de Herdenkingskapel, 
waarvoor indertijd de STICHTING HER- 
DENKINGSMONUMENT GESNEUVELDE 
STOOTTROEPERS BENEDEN LEEUWEN 
in het leven werd geroepen. 
Helaas zijn we nog niet zover dat met de 
bouw van die kapel kan worden begonnen. 
Een model der kapel zal op 10 October a.a. 
wel in Leeuwen zijn te bezichtigen. 
Er wordt hard gewerkt om ook hierin zo spoe- 
dig mogelijk het gestelde doel te bereiken. Het 
zal en het moet; en omdat we nog steeds als 
Stoters handelen en denken komt ook dit be- 
slist voor elkaar. Hiervoor wordt op aller steun 
en medewerking gerekend. 

Belangrijk is, dat wij door bijzondere mede- 
werking de beschikking hebben over een bus- 
dienst van het Veer te Wamel af naar Leeu- 
wen. Vooral de mensen uit het Noorden kun- 
nen daarvan gebruik maken, door zich van het 
station Tiel naar de overzijde van het Veer te 
begeven. Daar staan de bussen klaar. Ook voor 
vertrek kan des avonds van deze verbinding 
gebruik gemaakt worden. 

Het is te begrijpen, dat wij U niet kunnen ont- 
vangen zoals wij wel graag zouden wensen. 
Hiervoor zijn de financiële zorgen te groot. 
Kan en wil iemand hierin tegemoet komen, dan 
zij verwezen naar het gironummer van onze 
penningmeester nr. 449216 ten name van A. 
J. Kalkers te Wamel. Ook de kleinste bijdrage 
is zeer welkom. 
Dus tot 10 October in Leeuwen. 

Het Comité van Ontvangst 
««P 

Programma 
9.45 uur Ontvangst genodigden bij 

café Jurriens. 
10.00 uur Protestantse Kerkdienst in 

het Concertgebouw, Voor- 
ganger Ds H. J. ter Haar 
Romeney, oud Veldprediker 
Stoottroepen. 

10.30 uur Plechtige H. Mis in de Pa- 
rochiekerk van de H. Alphon- 
sus, opgedragen door Drs. 
L. A. M, Goossens, oud- 
aalmoezenier Stoottroepen. 

13.30 uur Plechtige Dodenherdenking 
op het Stoottroepen-Kerk- 
hof. 
Sprekers zijn; 
Gen. Maj. Sitzen. 
Ds. ter Haar Romeney. 
Drs. L. A. M. Goossens. 
Kapt. J. G. de Groot. 

Hiervoor om 13.00 uur opstelling van 
de stoet bij het gemeentehuis. 

De plechtigheid zal worden opgeluisterd door 
de Kapel van het Vredesregiment Stoottroepen, 
de gezamenlijke Harmonieën Beneden Leeuwen 
en Wamel, de Zangvereniging van de R.K. 
Kunstkring Beneden Leeuwen, en de Gemengde 
en Christelijke Zangvereniging Wamel. 
Een Erecompagnie van het Vredesregiment 
Stoottroepen is aanwezig. 



"Wi 

' as maar een heel 
gewone jongen, 
sergeant Tom- 

my. In de burgermaat- 
schappij was hij werk- 
zaam in de sorteer- 
kamer van een plattelandspostkantoortje. Hij 
deed zijn werk graag en goed. Hij leefde er in 
en als je 's avonds eens op bezoek kwam in het 
huisje van z'n ouders, kon hij je precies vertel- 
len, hoe nu eigenlijk 't postverkeer werkte. Zijn 
chef mocht hem graag, 't was een jongen, waar 
pit in zat, die vooruit kon komen in de wereld. 
Zo ging het tot de oorlog uitbrak. Toen beviel 
het hem niet meer omdat het geen voldoening 
gaf. Hoe kon je rustig achter je sorteertafel 
zitten, terwijl daar buiten de grote worsteling 
een aanvang nam? Wat betekende 't brieven 
sorteren, terwijl in andere landen de bommen 
gierden? Tommy werd onrustig, hij besefte 't 
gevaar waarin zijn land, waarin de gehele wereld 
verkeerde. En hij nam zijn besluit, evenals 
duizenden anderen, hij meldde zich als vrijwil- 
liger. 

In Juli 1940 kwam hg in dienst bij de R.A.F. 
Evenals in het burgerleven, betoonde hij zich 
ook in de luchtmacht wars van half werk. Voor 
dat een jaar verstreken was, ging hij de lucht 
In, mee naar Duitsland, z'n kleine bijdrage 
gevend aan de grote strijd. De ene operatie 
volgde op de andere. Hij was staartschutter 
van een van de duizend bommenwerpers, die 
Keulen aanvielen, en kwam terug in Engeland, 
het vliegtuig zwaar gehavend, één motor kapot, 
het landingsgestel onklaar geschoten. 
Kort daarop ontving zijn moeder een telegram 
van hem. 't Luidde kort maar krachtig: „Stuur 
omgaand één pond, brief volgt". Ze stuurde 
het geld. Twee dagen daarna kwam de beloofde 
brief. Tommy had zijn eerste Duitse jager neer- 
geschoten en moest geld hebben om dit feit te 
vieren. Later zouden nog zeven andere vijan- 
delijke vliegtuigen dit lot delen, een aanzienlijk 
aantal voor een staartschutter. 
Zo verliep aanval na aanval. Zestig vluchten 
maakte hij boven vijandelijk gebied. Nu eens 
om te bombarderen, dan weer om pamfletten 
uit te werpen. Totdat de 61e operatie kwam... 

22 Juli 1942. 
Op een vliegveld in Engeland, 't Is een warme 
zomeravond, kwart over elf. Zes Wellington- 
bommenwerpers staan warm te draaien, 't Is 
schemerig: bijna al donker, en niets wordt 
gehoord dan het geluid van twaalf vliegtuig- 
motoren. De uitlaten verspreiden een spook- 
achtig licht, dat af- of toeneemt, al naar de 
motor sneller of langzamer draalt. Er gaat een 
deur open, een lichtstreep zwaait over het ter- 
rein. Dan is het weer donker, en naar ieder 
vliegtuig lopen vijf jongens. Ze spreken niet. 
Ieder is bezig met z'n gedachten, want al ben 
je al tientallen keren boven vijandelijk gebied 
geweest, vóór elke aanval ben je anders dan 
gewoonlijk; 't is niet onder woorden te brengen, 
maar diep in je is toch de gedachte: dit kan 
m'n laatste vlucht zijn, misschien ben ik er over 
een paar uur niet meer. 
Het eerste toestel van de rij draagt, naast de 
rood-wit-blauwe cirkel een letter L, de L van 
London. De bemanning klimt naar binnen, eerst 
BI11, de radio-telegrafist, dan Ronald, de boord- 
mecano, Don en Tommy, de schutters uit de 
voor- en achterkoepel. John, de bestuurder en 
commandant sluit de rij. 
Vgf minuten voor half twaalf. Achter elkaar 
dreunen de zware bommenwerpers over het 
grastapijt, en gaan Oostwaarts, de donkere 
nacht in. Op het vliegveld heerst de stilte weer. 
De zang van een merel op een der hangars 

    

öe.RepROöuctie 
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We begrijpen er niets van. 
Mede op aandrang van verzetsvrienden hebben = 
wij het plan uitgewerkt om de oud-illegale = 
werkers een herinnering aan het verzet aan te 1 
bieden, waarin de band, die Oranje met de i 
illegaliteit verbond, tot uitdrukking komt. i 
Reproducties van het schilderij „De Troosten- = 
de", dat H.M. Koningin Wilhelmina werd = 
aangeboden, stelden wij, voorzien van een pas- i 
send onderschrift van H.M. de Koningin, ter = 
beschikking aan oud-illegale werkers tegen de 1 
prijs van ƒ 0.75. Aldus vervulden wij een wens, 5 
die alom in de illegaliteit leeft, althans in woor- | 

1 den. = 
= Nu de daad bi] het woord gevoegd moet wor- 5 
S den, blijkt het totaal der bestellingen slechts vrij = 
5 klein te zijn. Daarvan begrijpen wij niets. Tot = 
i één week na het uitkomen van dit nummer is = 
| er nog gelegenheid, een reproductie te bestellen. S 
| Daarna sluiten we de inschrijving af en gaat de 3 
H opdracht tot het drukken uit. 

Redactie. | 
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SERGEANT TOMMY 

vermengt zich met 't wegstervende geluid der 
motoren. 

» 
Langzaam verglijdt Engeland onder hen. Dan 
komt er een seintje van Ronald: „Lui, er is 
water onder ons". Door duizenden paarden- 
krachten getrokken vliegt een eenzame bom- 
menwerper boven de Noordzee, 't gevaar tege- 
moet. 
De schutters proberen de mitrailleurs. Met 
korte stoten roffelen de schoten naar het don- 
kere water. Opeens klinkt John's stem door de 
boordtelefoon: „Jongens, we naderen de Hol- 
landse kust, letten jullie op!" 

Een historisch verhaal. 

Het overvliegen van de vijandelijke grens is 
steeds min of meer een sensatie. In de verte 
schijnen de zoeklichten. Met hun lange vang- 
armen maaien ze door de donkere lucht, op 
zoek naar prooi. Nog enkele séconden, ze zijn 
boven land. Beneden flikkert het mondlngs- 
vuur der afweerbattertjen. Lichtspoormunitie 
komt met grillige kronkels omhoogschieten. 
„Ze schieten slecht vanavond", mompelt Tom- 
my. De schoten liggen te laag, en ongehinderd 
dreunen de machines over het land, dat bezet is 
door de vijandelijke horden. Beneden liggen 
mensen in bed. Als ze de vliegtuigen horen, 
staan ze op. In dit middernachtelijk uur worden 
gordijnen opengeschoven, snakkende blikken 
zien omhoog, waar ver boven de daken de 
vrijheid zingend overtrekt. Ze denken aan die 
jongens, men bidt voor ze, en dan sterft het 
geluid langzaam weg, tot het geheel verstomt. 
In het vliegtuig weet men het niet. En al zouden 
die vliegers het weten, ze kunnen er toch geen 
aandacht aan schenken. Nu is het opletten. 
De zenuwen zijn gespannen. Komen er nacht- 
jagers? Maar alles verloopt vlot. Af en toe 
worden ze beschoten. Eén granaat barst dicht- 
bij, maar alleen een paar scherfgaatjes zijn 't 
gevolg, 't Gaat best, vindt Tommy. 

ik- 
Dan denderen de toestellen over de Duitse 
grens. Nu wordt het afweervuur sterker. Ook 
zijn de zoeklichtconcentraties groter. John heeft 
al zijn kennis en aandacht nodig om te ma- 
noevreren. En 't gelukt. Reeds naderen ze het 
doel van de nachtelijke tocht: Duisburg. Ze zien 
de felle branden, veroorzaakt door de bommen 
van hun voorgangers, die nu al op de terugweg 
zgn. Drie keer maakt John een ronde over de 
stad, maar 't doel is niet te vinden door de 
zware rook. Dan maar wat zakken. Eindelijk 
komt het in zicht. Op 1500 meter hoogte dreunt 
de Wellington over de stad. Een kort comman- 
do: „Bommen los", 't Resultaat is niet te zien, 
daarvoor is de rook te hevig. Bill seint naar 
Engeland: „Opdracht uitgevoerd." 
De Duitsers schijnen de vliegers 't vertrek moei- 
lijk te willen maken. De lucht is vol barstende 
granaten. Het tikt en knettert in de bommen- 
werper. De rechtermotor schijnt geraakt te zijn. 
Hij poft en reutelt. John en Ronald zweten om 
hem draaiende te houden, maar tevergeefs. Als 
ze al weer boven Holland zjjn, geeft de motor 
het op, een paar knallen, dan staat hjj stil. Hoe 
eentonig 't motorgedreun ook is, als er iets ha- 
pert, bemerk je het onmiddellijk. Via de telefoon 
wordt John bestormd met vragen. „Gaat 't mis ?" 
„Als de andere motor in tact blijft, komen we 
wel thuis." 
En 't gaat. Gelukkig dat 't een stille zomer- 
avond is. In een herfstnacht met een straffe 
Westenwind zou 't niet meevallen, 't Is jammer, 
dat ze niet hoger kunnen komen. Op 1500 meter 
ben je een gemakkelijk mikpunt voor de Duitse 
flak. 
John neemt de veiligste route; over het IJssel- 
meer, dan bij Alkmaar vlu^'t vasteland over- 
steken. En 't gaat, hij weeroelfs aan hoogte te 
winnen. Ergens lost een kanon een enkel schot. 
Tommy grinnikt. 
„Lekker mis". Weer komt de Nederlandse kust 
in zicht. Nog enkele minuten en ze vliegen weer 
boven dé Noordzee en dan: snel huiswaarts. 
Plots barst er een salvo los, de schoten liggen 
beangstigend goed. Is 't mis? De spanning ie 
bijna niet te dragen. Ze vliegen de duinen over. 
Weer salvo's, nog dichterbij. Tommy moppert, 
jammer, dat die ene motor defect is, je kunt 
niet veel zwenken. Dan wordt opeens de bom- 
menwerper heen en weer geslingerd, 't Toestel 
rukt en steigert, John weet het: een voltreffer, 
er Is geen houden meer aan. Ook Tommy weet 
het: de laatste motor begint z'n diensten te 
weigeren. Dit Is het einde. Als een razende snelle 
film trekt in enkele seconden z'n leven voorbij: 
hij zit weer op de schoolbanken, sorteert brie- 
ven op het Postkantoor, wandelt met z'n meisje, 

z'n horloge is bij de hor- 
logemaker en hij draagt 
het bonnetje hg zich. Nu 
kan moeder 't niet 
terughalen, als hij straks 
gestorven is. Want 

sterven gaat hij. Hij weet het. Als een vliegtuig 
neerstort, vindt in negen van de tien gevallen de 
staartschutter de dood. Is nu 't uur geslagen? 
Het kan toch niet? Hij voelt zich zo sterk, zo 
vol van leven en nu sterven? 
Dan komen hem, onwillekeurig, de woorden in 
gedachte, die hij, voor ze vertrokken, in z'n Bij- 
beltje las; „Ik hef mijn ogen op naar de ber- 
gen, vanwaar mjjn hulp komen zal." Hg zegt 
ze hardop. Don hoort het. Later, veel later, zal 
hjj dit Tommy's ouders vertellen. Het zal hen 
sterken in het grote verdriet om het verlies van 
hun enige zoon. 
De telefoon zoemt. Het is John, de comman- 
dant. „Luister eens jongens, 't Gaat mis. We 
zakken met de minuut en als we zo doorgaan, 
verdrinken we. 'k Zal proberen in Holland een 
noodlanding te maken. Misschien komen we ar 
dan levend af en krijgsgevangenschap Is toch 
altijd nog beter dan een graf in de golven." 
„Wat denk Je er van, Ronald?" 
„Oké." 
„En jij, Billy ?" 
„'t Lijkt me 't beste." 
„Jouw mening. Don?" 
„Doen, commandant!" 
„Jg hebt de minste kans er levend af te komen, 
Tommy, wat denk jij er van?" 
Even Is het stil, heel even maar. Dan klinkt 
Tommy's stem; 
„Gaat Uw gang, commandant. — Zeg Johnny!" 
„Ja?" 
„Als 't nu niet eens goed gaat, eens zien wo 
elkaar weer " 
„Ja, kerel " 
Het was 't laatste gesprek, dat Tommy voerde. 
Zacht, omdat hg alleen voor zichzelf sprak, en 
misschien niet eens wist dat hij sprak, klonk: 
„Mijn hulp komt van de Here, Die hemel en 
aarde gemaakt heeft." 
Plots klinkt John's stem; „Jongens, recht voor- 
uit zie ik een kanaal met een pad erlangs. Ik 
zal proberen daar aan de grond te komen." 

» 
Hg deed een poging te landen. Kundig als 
altijd. Maar toen het toestel bgna de grond 
raakte, kwam de punt van de vleugel in aanra- 
king met een paal. Dé bommenwerper draaide 
om zijn as en sloeg over de kop. 
Toen het wrak tot stilstand kwam, was John, 
geheel verpletterd, reeds overleden. Don was 
zwaar gewond uit het toestel geslingerd. Ook 
de anderen liepen blessuren op. 
Tommy lag gevangen in de mitrailleurkoepel, de 
benen verpletterd, het gezicht onherkenbaar door 
het bloed. Uren heeft hij daar zo gelegen, zijn 
jonge, gezonde lichaam worstelend met de dood. 
Op een paar meter afstand van hem lag Don, 
die zich nog Tommy's laatste woorden herinnert, 
uitgeschreeuwd met een door pgn vertrokken ge- 
laat: „Ja, het goede en de weldadigheid zullen 
mij volgen al de dagen mijns levens en ik zal 
in het huls des Heren wonen tot in der eeuwig- 
heid." 
Toen ontspanden zich zijn trekken. Zijn hoofd 
viel opzij. 
Sergeant Tommy had rust gevonden. 

„FREEK". 
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DE FAMILIE HAHN TE VRIES (DR.) IN HET VERZET. 

m 
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Albertus Hahn. 
Pianobouwer. 

Geboren 12 Mei 1885 te Groningen, 
Overleden 17 Febr. 1945 te Neuengamme. 

R^eds in 1940 bij de intocht der Duitsers 
stond het de heer Hahn duidelijk voor de 

geest, dat slechts één houding hem bevrediging 
kon schenken en wel de houding van het actieve 
verzet. Zijn leeftijd stond hem echter in de 
■weg om daadwerkelijk op te treden. Hij zette 
er toe op de spoorlijn voor zijn huis onklaar 
te maken, de opslag van de Duitsers, waar 
mogelijk, te vernietigen. Was ik maar jonger 
geweest, verklaarde hij zelf, wat zou ik gaarne 
meer persoonlijk aan alles hebben deelgenomen. 
Nimmer heeft hij echter stil gezeten. Die ge- 
holpen moest worden, kon op de heer Hahn 
rekenen. Door zijn leeftijd moesten zijn ver- 
zetswerkzaamheden zich uiteraard beperken tot 
de naaste omgeving, tot het verlenen en ver- 
schaffen van onderdak en tot het stimuleren 
van het verzet bi) allen, die met hem in aan- 
raking kwamen. 
Hoewel hij zich persoonlijk zeer goed bewust 
was, welke risico's hij zelf en zijn gezin liepen, 
heeft hij nimmer geaarzeld en zich slechts er 
toe beperkt zijn kinderen tot de uiterste voor- 
zichtigheid aan te manen. Vecht eerst als 
Christen, dan voor je Vaderland, was het 
standpunt, dat hij er t,a.v. de illegale strijd op 
nahield. Met dit standpunt voor ogen durfde 
hij zichzelf en zijn gezin volledig in te zetten en 
er aan te wagen. Hij spande zich in voor elke 
illegale bezigheid; haalde geld op in Vries 
ten bate van de onderduikers en van Trouw 
en schreef zijn zakenvrienden openlijk: stuur 
meer geld voor diverse goede doeleinden. 
De papiervoorraad van Trouw, het bevolkings- 
register van Oldehove, zowel als Joden en 
andere onderduikers kon hij onderbrengen. 
Dat hij allereerst als Christen vocht, toonde 
hij duidelijk, toen hij gearresteerd werd. Hij 
vroeg toestemming om met zijn vrouw voor 
het laatst te mogen bidden. Dit werd toege- 
staan en voor de oren van de Duitsers bad 
hij hardop, dat hij de Christus beleed tegen- 
over het hakenkruis. De Duitsers lieten hem 
toen niet meer uitspreken en mishandelden hem 
ter plaatse. Via het Scholtenshuis kwam hij 
terecht in de Duitse concentratiekampen. Nog 
een maand lang heeft hij hier samengezeten 
met zijn zoon Sep. De ellende van de kampen 
heelt hij echter niet kunnen doorstaan. Op 17 
Februari 1945 i» hij overleden. 

k 

Gejtko Halm. 
Pianobotttver. 

Geboren 5 Mei 1919 te Groningen. 
Overleden Maart 1945 te Neuengamme. 

De lam. Hahn te Vries behoort stellig tot één der zwaarst 
begroeide lamilies van het land. Vader, zoon en schoon- 
zoon hebben de bevrijding niet mogen beleven, de Moeder 
slechts kort. De doorgestane ellende en het grote verdriet 
om het verlies van haar man en kinderen heeft ze niet kun- 
nen verwerken. In volle overgave heeft ze met haar gezin 
in woord en daad de vijand wederstaan. De bevrijding heeft 
ze beleefd, doch met een bloedend hart en slechts ruim 
één jaar. 

\Tóór Sep zich in het actieve verzet heeft begeven, heeft hij 
* zich enkele weken teruggetrokken om in de eenzaamheid zich 

af te vragen: wat zal mijn taak zijn. Zal ik als gewoon onderdui- 
ker de bevrijding afwachten of zal ik meer positief aan het eigen- 
lijke verzet deelnemen? Hij was zeer serieus, wat al zijn mede- 
werkers hebben ervaren. Slechts na ernstige overweging heeft hij 
zijn keuze bepaald. Maar toen stond zijn besluit dan ook onwrik- 
baar vast. 
Het was Juni 1943. Van zijn a.s. zwager Gerard kon hij meteen 
het plaatsen van een groot aantal Jodenkinderen overnemen. Met 
volie kracht en veel succes wierp hij zich op dit werk. Zijn be- 
doeling was echter bij de K.P. te komen. Dat heeft aanvankelijk 
tamelijk veel moeite en teleurstelling veroorzaakt De K.P. in het 
Noorden was behoorlijk vertegenwoordigd en men nam zonder 
directe noodzaak liever geen nieuwe medewerkers aan. Toen zijn 
eerste optreden, de overval op het D.K. te Vries, bovendien een 
mislukking werd, moest hij zeer geruime tijd geduld hebben, voor 
en aleer hem een belangrijke opdracht werd verstrekt. Hij zat 
echter niet stil en verrichtte zeer veel voorbereidend werk voor 
diverse overvallen. Zijn toewijding bij dit welk en zijn verlangen 
ook zelf aan de uitvoering te mogen medewerken, waren oorzaak, 
dat hij verzocht werd deel te nemen aan een overval in Brabant. 
Daar is voor het eerst duidelijk gebleken over welke bijzondere 
eigenschappen Sep beschikte. Zijn naam was gevestigd en de 
Groninger K.P. nam hem gaarne als volwaardig medewerker op. 
Van Februari tot Juni 1944 is hij ongetwijfeld de stuwende kracht 
geweest bij het verzet in het Noorden. 
Geen moeite was hem te groot. Alles had hij over voor c*n 
ander; voor zichzelf vroeg hij slechts weinig. Het is niet gewenst 
thans te vermelden, waaruit in deze periode zijn werkzaamheid 
heeft bestaan. Zijn medewerkers weten het, laat dat voldoende 
zijn. De grote overval op de drukkerij Hoitsema heeft de kroon 
op zijn werk gezet. Doch helaas, toen was het uit. Door een be- 
treurenswaardig misverstand van één zijner beste en oudste vv- 
zetsvrienden. werd hij gegrepen. Een vreselijk lijden wachtte hem. 
Er viel voor de S.D. weinig te verbergen. Een maand lang ver- 
bleef hij in het Scholtenshuis. 6 Juli, de avond voor zijn vertrek 
paar Vught, mocht hij zijn ouders nog een brief schrijven. De 
fam. Hahn was gewaarschuwd, dat de volgende dag het trans- 
port over Vries zou komen. Door de medewerking van de 
stationschef reed de trein langzaam voorbij zijn ouderlijke woning, 
zodat Vader en Moeder voor het laatst hun zoon konden zien 
voorbijtrekken. Thans begon voor Sep de eigenlijke lijdensweg. 
Via Vught, Sachsenhausen en Oranienburg kwam hij te Neuen- 
gamme, waar bij in Maart 1945, een maand na zijn Vader, la 
overleden. Zij die hem gekend hebben in het verzet, zullen bem 
steeds als één der grootste en edelste verzetsfiguren blijvend in 
gedachten Itemden. 

l 
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Gerard Catherinus Oosting. 
semi-arts 

Geboren te Zuidlaren 15 Juli 1917. 
Gefusilleerd 7 October 1944. 

A Is student zag Gerard zich in 1942 met 
** andere studenten voor de taak ge- 
steld een honderdtal Jodenkinderen onder 
te brengen. Hierdoor kwam hij in aanra- 
king met meer verzetsfiguren in de 
stad en in de provincie. Al heel spoedig 
bleek het, dat Gerard een figuur was 
waarop onder alle omstandigheden kon 
worden gebouwd. Zijn inlichtingenbronnen 
strekten zich uit tot in alle kringen en 
hiervan kon steeds een dankbaar gebruik 
worden gemaakt. Zijn activiteit was iets 
anders georiënteerd dan die van zijn a.s. 
zwager Sep. Het eigenlijke K.P.-werk lag 
hem niet geheel. Wel voelde hij veel voor 
het voorbereidende en organisatorische ge- 
deelte bij een overval, zonder daarbij 
direct op de voorgrond te treden. Hij heeft 
zich in het bijzonder bewogen op het ter- 
rein van de directe hulpverlening aan 
Joden, onderduikers en piloten, in de vorm 
van het verschaffen van onderdak en voe- 
ding. Zelf opgejaagd van de ene plaats 
naar de andere vond hij steeds tijd en ge- 
legenheid anderen te helpen. Nimmer werd 
tevergeefs een beroep op hem gedaan. 
Zijn ideaal, de lijdende mensheid als arts 
te mogen helpen, het ideaal, dal hij met 
hart en ziel nastreefde, heeft hij niet mogen 
bereiken. Na de arrestatie van Sep moest 
hij van het toneel verdwijnen. Met Harm 
Molenkamp en enkele anderen zocht hij 
onderdak in de bossen van Anlo. om van 
daaruit nog zoveel mogelijk het werk voort 
te zetten. 
Op 29 September 1944 waren hier de 
staf van de O.D. met enkele L.O.-ers en 
K.P.-ers aanwezig voor het voeren van 
besprekingen. Helaas waren ook de Duit- 
sers in de buurt. Dit werd bekend, maar te 
laat. Een overhaaste vlucht kon geen red- 
ding meer brengen, Gerard en enkele ande- 
ren werden gegrepen en naar het Schol- 
tenshuis getransporteerd. Slechts een zeer 
kort levea was hem nog beschoren. Op 7 
October 1944 is hl) gefusilleerd te Wester- 
bork met vele anderen. Zijn lichaam is 
teruggevonden in bet massagraf aldaar en 
in de zomer van 1945 symbolisch bijgezet 
in het eregraf op het Esserveld te Gro- 
ningen. 

9* 

Beste veezetsvrienden, wij brengen jullie een laatste eerbiedige groet. Wij zijn dankbaar voor het voor- 
beeld. ons door jullie gegeven, iwtné het ia een sterkend voorbeeld. Als er in zwakke ogenblikken, in 
ons is een drang naai het strijden van het hoge ideaal, waarvoor jttttie zijn gevallen, dan zullen wg opzien 
naar jullie offer en hst zal ons helpen voort te gaan in de geest, die jullie steeds heeft bezield. 
Weest verzekerd van onze diepe bewondering voor jullie standvastigheid tot in de dood. 
Rust thans In vrede. 



VISCONSERVENFABRIEK 

VICO 

IJMUIDEN - TEL. 5374 

levert thans weer 

KïFPEEED HERRING 

in olie 

in blikverpakking 

(gesterilliseerd, dus houdbaar). 

VRAAGT UW WINKELIER. 

KONINKLIJKE 

MARECHAUSSEE. 

Bij het Wapen der Koninklijke Marechaussee kan 
een aantal jongelieden geplaatst worden voor 
opleiding tot Marechaussee (beroepsmilitair). 

Sollicitanten moeten voldoen aan de volgende eisen: 
la. ONGEHUWD NEDERLANDER. 
2e. LEEFTIJD 19 T/M 24 JAREN: UIT NED.-INDIË 

GEREPATRIËERDE OORLOGSVRIJWILLIGERS MO- 
GEN DEZE LEEFTIJDSGRENS HEBBEN OVER- 
SCHREDEN, MITS ZIJ OP HET TIJDSTIP VAN VER- 
TREK NAAR INDIË NOG GEEN 2S JAAR OUD 
WAREN. 

3a. DE LAGERE SCHOOL MET VRUCHT HEBBEN 
DOORLOPEN. 

4a. MINIMUM LENGTE (BLOOTSVOETS GEMETEN) 
1.75 M. 

Ba. GEEN BRIL DRAGEN. 
VOORTS ZULLEN ZIJ BIJ DE KEURING MOETEN 
VOLDOEN AAN DE VOOR DE KONINKLIJKE MARE- 
CHAUSSEE GESTELDE KEURINGSEISEN. 

Eigenhandig geschreven en opgestelde sollicitaties met 
korte levensbeschrijving (naam en particulier adres in 
blokletters) en vermelding van vorengenoemde eisen te 
richten aan: 

Commandant Depót Koninklijke Marechaussee 
Willem III Kazerne te Apeldoorn. 

Zl| dia raads eerder hebben gesolllctteerd en werden 
afgewezen zomede militairen, bestemd voor uitzen- 
ding naar Ned.-lnditt, komen NIET In aanmerking. 
V6órrang genieten oorlogsvrl|wllllgers teruggekeerd 
uit Ned.-lndlë. 

Sollicitaties welke niet aan bovenvermelde eisen vol- 
doen, kunnen niet in behandeling worden genomen. 
Nadere inlichtingen worden op schriftelijke aanvraag 
aan bovenstaand adres verstrekt. 

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

N.V. HENRI NEFKENS 

• Wevers 

en andere 

Tcxtielvakarbcidcrs 

kunnen geplaatst worden bij de 

Fa. DIDDENS 6 van ASTEN 

SPINNERIJ NIJVERDAL- HELMOND 

DE SPiEGEUSERIE KONDIGT AAN: 

HE*'**™*' Het eerste boek van de 

m 

Prijs 1 4.90 
Als abonné op 
de Spiegel-Serie 
betaalt U slechts 

45 
f2. 

Een deelgenootschap 

in de Spiegel-Serie betekent 

50 0/o BESPARING! 
Een abonnement op de Spiegel-Serie kost ü niets. 
Er behoeft geen intekengeld of wat dan ook voor- 
uit betaald te worden. Integendeel, het bespaart 
U zelfs de helft op de aanschaffingsprijs van 
nieuwe boeken. De jaargang 1948/49 brengt U 
een voordeel van f. 9.80. Kekent U het maar na: 

Het eerste boek van de 
SPIEGEL SERIE - JAARGANG 1948/49 

Onze jonge Koningin 

thuis 
Zó wilde het volk van Nederland 
zijn jonge Koningin kunnen zien. 
Door dit boek komt Zij als het 
ware nader tot ons: leren wij Haar 
kennen in Haar dagelijks leven. 
Dr. Waterink is er in geslaagd 
een boek te schrijven, waarin-niet 
zozeer de officieel en algemeen 
bekende feiten op de voorgrond 
staan, maar waarin alleraardigste 
en vaak ontroerende bijzonder- 
heden worden vermeld. 
H. M. Koningin Juliana en Z. K. H. 
Prins Bernhard hebben voor dit boek 
hun persoonlijke foto-archieven ter be- 
schikking gesteld, waardoor o.m. een 
schat van nog nimmer gepubliceerde 
foto's van de Koninklijke Familie kon 
•worden opgenomen. 
Heel Nederland moet in staat 
gesteld worden dit fraai uitgevoer- 
de boek van blijvende waarde te 
bezitten. Daarom hebben de uit- 
gevers besloten het in de Spiegel- 
Serie op te nemen, waardoor de 
toch al lage winkelprijs van f 4.90, 
voor abonné's gesteld kon wor- 
den op slechts f 2.45 Een be- 
sparing dus van maar liefst 5O0/o. 

echt linnen 
rug, gekleur- 
de kop en fraai extra-omslag in kleurendruk. De 
belangstelling voor de nieuwe jaargang is enorm, 
talmt dus niet met het inzenden van deze bestel- 
bon naar Uw boekhandelaar of rechtstreeks naar 
de Spiegel-Serie te Wageningen. U betaalt pas 
na ontvangst van elk boek. 

winkelprijs abonné's betalen 
slechts 

Boek 1. 
„ 2. 
.. 3. 
» 4. 

f 4.90 
„ 4.90 
„4.90 
„ 4.90 

f 2.45 
„ 2.45 
„2.45 
.. 2-45 

f 9.80 f 19.60 
De Spiegel-Serie is op royaal formaat uitgevoerd, 
typografisch uitstekend verzorgd, voorzien van 

ZENDT GEEN GELD» 
DEZE BON IS ,e 4 IS I »-c"' . 

ijven.als
t^

lgfn'jaargang 
Wee»1 
SvKe3fboekea te *ondJ?nr

e%wer voorradig geen 
boek 

SAAM: - 
STRAAT 
plaats z 3 

te Wageningen, Spiegel-Serie 

Op elke wond 

KüEKEfasia 

Adverteert 
in 

.DE ZWERVER" 

& is altijd plaats voor een 

1 

Vakman 

bij 

Jan Jongrerius 

M.V. ^ UtreeSit 

CARROSSERIE- EN CONSTRUCTIE- 

WERKPLAATSEN 

AUTOMOBIELBEDRIJVEN 

Hoofdkantoor Kanaalweg 34 
Jutphaas (Post Utrecht) 
Tel. 18844 

iiiiiiiiiiiiiiiiimiiMiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiMiiiiiiiiiMiimmiiiü 
g = 

1 Textielfabriek op de Veluwe | 

vraagt 3 jonge manBëii, 1 
= leeftijd ca. 20—23 Jaar, 
| ter opleiding tot WERKMEESTER. | 
E E 
= Vereisten: techn. ontwikkeld, bij voorkeur nijver- i 

heidsonderwljs en daarna praktisch g 
werkz., moet met personeel kunnen | 

= omgaan, algem ontwikkeld. e £ 
i Br. met voll. inl., getulgschr., opg. Godsd. enz. 5 
i onder no. 656 aan Adm. van dit blad. 
ïïimiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiHiiiiiiïj 

JU1STEN 
li 

Drukkerij H. J. Koersen & Zn. 

TEL. 32239 
SINGEL 281 - AMSTERDAM-C. 

* 

PERIODIEKEN EN 

HANDELSBRDKWERK 

W eg pijn - Weg griep 

SAKAP1RIM 

Ingevolge paple»to.wl)rlng 
B.P.P, na. 4396. venohilnt dese 
uitgave vrekeltjk» en t« de 
omvang van At nummer 6 
paglnoV pag. ferm. 29 x 40. 


